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Wassen beeld
Gorbatsjov

gestolen
- Het wassen

Jeeld van Gorbatsjov is op
"yeede Kerstdag ontvreemd
Wt Madame Tussaud in Am-
'terdam. Een woordvoerder
"an het museum maakte dit
SSstermiddag bekend,
jolgens de woordvoerder
Week het beeld om 13.00 uur

verdwenen uit de expositie.
„Wij denken dat hier duidelijk
sprake is van een geplande ac-
tie, met de bedoeling in te ha-
ken op de actualiteit."
Het museum kondigde vorige
week al aan de beeltenis van
Gorbatsjov uit de rij van he-
dendaagse staatshoofden te
lichten en hem bij te zetten in
de groep illustere historische
staatshoofden, zoals Winston
Churchill en Margaret That-
cher. De actie is vooralsnog
door niemand opgeëist. Van de
dieven ontbreekt ook volgens
de politie nog elk spoor.
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'Belangrijkste politieke figuur van deze eeuw'

Wereld prijst Gorbatsjov
Van onze redactie buitenland

'OSKOU/WASHINGTON - Na het aftreden van Michail Gor-
4tsjov als president van de uiteengevallen Sovjetunie hebben

«'6reldleiders hem gekenschetst als een van de belangrijkste
opmerkelijkste politieke figuren van deze eeuw. Alleen Chi-

P had kritiek. Peking vindt dat Gorbatsjov de ineenstorting
F 1het Sovjet-imperium aan zichzelf te wijten heeft door zijn
Frvormingen en 'politiek pluralisme.

ff Amerikaanse president George. prees Gorbatsjov in een tele-
j voor diens 'streven;** vrede in de hele wereld. Hij
I zijn persoonlijk respect uit
,J°r Gorbatsjovs 'intellect, visie enled.
Resident Gorbatsjov handelde

i Wtvarend en doortastend om een
te maken aan de bittere ver-jHiheid van de Koude Oorlog en: °eg bij aan het totstandkomen

r1een ongedeeld en vrij Europa."
J|sh dankte Gorbatsjov daarvoor

het Amerikaanse volk.

„Het is maar zeer weinig mensen
gegeven de loop van de geschiede-
nis te wijzigen," zei de Britse pre-
mier John Major. De Duitse bonds-
kanselier Helmut Kohl zei" dat
Gorbatsjov zijn volk van zeventig
jaar onderdrukking had bevrijd.
Namens het Duitse volk sprakKohl
zijn dank uit voor Gorbatsjovs rol
bij de Duitse hereniging. De Franse
president Francois Mitterrand
dankte de aftredende Sovjetpresi-
dent 'voor het werk dat we samen
hebben bereikt voor de verdediging
van de vrijheid.

In een verklaring namens de EG-
lidstaten zei de Nederlandse rege-
ring dat de ex-Sovjet-president 'een
plaats in de-geschiedenis' heeft ver-
worven. „Zijn gedurfde politiek van
glasnost en perestrojka heeft een ra-
dicale en onomkeerbare breuk met
het communistische verleden mo-
gelijk gemaakt", aldus de EG-ver-
klaring. Secretaris-generaal Man-
fred Wörner van de NAVO vond dat
de hele wereld, maar met name Eu-
ropa, Gorbatsjov dankverschuldigd
is. Er waren tevens lovende woor-
den van deregeringen in Italië, Ja-
pan, Noorwegen en Israël.

" Vastberaden melkte Michail Gor-
batsjov zijn besluit bekend. „De ge-
beurtenissen namen een andere wen-
ding. Een wending naar het uiteenval-
len van het land en het ineenstorten
van de staat kreeg de overhand en
daarmee kan ik het niet eens zijn.
Zelfs vandaag ben ik ervan overtuigd
dat de democratische hervormingen
die in het voorjaar van 1985 zijn ge-
start, historisch juist zijn. Wij leven in
een nieuwewereld", zei Gorbatsjov.

Foto: EPA

het weer

. A een noordwestelijke stro-
Ij'JJg wordt iets drogere en
Viu onstabiele lucht aange-
v°erd. Hierin komen wolken-
eden voor, waaruit af en toe
j**l Ucht buitje valt. Ook ko-

v *tt enkele perioden met zon
ip>r. Later neemt de bewol-
t "e verder toe en valt er aft? toe motregen. De tempera-. ur loopt in demiddag op tot

5 graden; de mini-
schommelt

rond de 3 graden.DeP^d is matig tot vrij krach-
H^ en komt uit west tot

iT°ordwestelijke richting.
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P EN TOE ZON

Nucleaire knop
Eerste kerstdag maakte een vastbe-
raden Michail Gorbatsjov zijn aftre-
den als president van de Sovjetunie
bekendgemaakt. Op dezelfde dag
werd het symbool van de militaire
macht van de Sovjetunie, de 'nucle-
aire knop' die in theorie 30.000 in-
tercontinentale raketten in bewe-
ging kan zetten, aan de Russische
president Boris Jeltsin overgedra-
gen.

Op het moment dat de rode vlag
van de Sovjetunie boven hetKrem-
lin werd gestreken, kondigde Gor-
batsjov zijn vertrek aan in een
rechtstreeks uitgezonden televisie-
toespraak die niet langer dan 12
minuten duurde. De vertrekkende
president vroeg in zijn rede aan-
dacht voor de democratische ver-
worvenheden die gedurende zijn
bijna zeven jaar durende bewind
waren bereikt.
„Ik verlaat mijn post met zorgen.
Maar tevens met de hoop en het
vertrouwen in jullie wijsheid en
geestelijke kracht", zo zei hij tegen
de 280 miljoen onderdanen van
'zijn' voormalige Sovjetunie.
Gorbatsjov liet in zijn afscheidsrede
duidelijk weten teleurgesteld te zijn
over zijn falen de Sovjetunie bijeen
te houden. Zijn houding en woord-
keus was niet die van een gebroken
of vernederd man, maar dievan een
democratisch verliezer.

Zie verderpagina 5

"Michail Gorbatsjov

Zwaarste man
woog 'slechts'
506 kilogram

HEMPSTEAD - De zwaarste
man ter wereld, de 46-jarige
Walter Hudson, woog dinsdag
bij zijn overlijden in zijn woon-
plaats Hempstead 'slechts' 506
kilogram. Toen Hudson in 1987
werd uitgeroepen tot zwaarste
man in de wereld, werd er nog
540 kilogram afgemeten.

Hoewel Hudson dus danig was
afgevallen, diende de politie
toch een muur af te breken al-
vorens de Amerikaan zijn ka-
mer kon verlaten. Tien man-
nen en een lift wacen er voor
nodig om Hudson in de kleine
vrachtwagen te krijgen die
hem naar de rouwkamer
bracht. Hudson was de laatste
achttien jaar niet uit zijn kamer
gekomen. Hij was eenvoudig
te groot om door de deur te
kunnen. Hij leefde samen met
een nicV,* Via de telefoon leid-
de hij een bedrijfje dat zorgde
voor kleding voor vrouwen.

Snelle erkenning Gemenebest
DEN HAAG - Voordat en nadat de
parlementen van de vier nieuwe
kernwapenmogendheden Rusland,
Wit-Rusland, Kazachstan en de Oe-
kraïne het nieuwe verdrag voor een
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten (GOS) hadden getekend', is
een golf van erkenningen op gang
gekomen.

De Amerikaanse regering heeft
woensdag volledige diplomatieke
erkenning gegeven aan Rusland,
Wit-Rusland, Oekraïne, Kazachstan,
Armenië en Kirgizië. De zes overige
voormalige Sovjet-republieken zijn
door Amerika als onafhankelijke
staten erkend. Zij zullen de verder-

gaande diplomatieke erkenning
krijgen als hun opstelling ten op-
zichte van onder meer de mensen-
rechtenkwestie en democratisering
duidelijk is.

Namens de EG wachtte het Neder-
landse ministerie van Buitenlandse
Zaken in Den Haag op gisteren offi-
cieel nog op de verklaringen van de
GOS-republieken of zij bereid zijn
aan de EG-voorwaarden te voldoen.

Donderdag kwamen dergelijke ver-
klaringen binnen van Armenië en
de Oekraïne die prompt daarop er-
kend werden. DeRussische Federa-
tie werd alvast erkend als opvolger- op internationaal niveau - van de
officieel opgedoekte Sovjetunie. De
afgelopen weken hebben verschei-
dene landen al afzonderlijke repu-

blieken erkend, inclusief de Balti-
sche staten.

Na Gorbatjsov was het gisteren de
beurt aan de Raad van deRepublie-
ken (het hogerhuis van het parle-
ment) om de laatste consequenties
te trekken uit de oprichting van het
nieuwe Gemenebest van Onafhan-
kelijke Staten (de voormalige Sov-
jetunie minus de Baltische staten
en Georgië).

Terwijl werklieden het plaket met
'Opperste Sovjet van de Unie van
Socialistische Sovj etrepubleiken'
van de parlementsmuren weghaal-
den, namen de afgevaardigden een
resolutie aan waarin zij de leiders
van de Gemenebest-staten opriepen
de mensenrechten en de democra-
tie te eerbiedigen.

Besprekingen
over nieuw
Joegoslavië

BELGRADO/ZAGREB - De basis
voor een nieuw,kleiner Joegoslavië
zal al begin volgend jaar gelegd
worden. Het Joegoslavische pers-
bureau Tanjug meldde gisteren dat
alle geïnteresseerdepartijen op 3 ja-
nuari in Belgrado over 'het nieuwe
Joegoslavië' zullen vergaderen.

Op de conferentie van 3 januarizul-
len alle partijen en organisaties ver-
tegenwoordigd zijn die 'voor het
behoud van Joegoslavië als een de-
mocratische en soevereine staat
opkomen. Dat hebben afgevaardig-
den van het door Servië gedomi-
neerde Joegoslavische romppresi-
dium afgesproken met de leiders
van de pro-Servische partijen uit
Bosnië.

De voorzitter van het romppresi-
diüm, Branko Kostic, waarschuwde
Europa gisteren voor de tweede
keer binnen een week dat de bur-
geroorlog zal verergeren als meer
Europese landen, in navolging van
Duitsland, de zelfstandigheid van
Kroatië en Slovenië erkennen. De
republieken Servië, Montenegro en
Servische gebieden in de andere re-
publieken zullen dan een nieuw
Joegoslavië vormen, aldusKostic in

' de in Belgardo verschijnende krant
Borba.

„Als de ontwikkeüng in deze rich-
ting doorgaat dan komt het waar-
schijnlijk tot een uitbreiding van
het geweld en zal het overslaan naar
het grondgebied van Bosnië-Herce-
govina", aldusKostic.
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!CARITA WATDOE !>
JE ME NU |»

BIJNA ALLES;:
HALVE PRIJS ;

I
Bijna alles halve prijs i

exclusief in Limburg voor
Heerlen en Maastricht. 'Ja, u leest het goed. Vandaag, |'

vrijdag 27 dcc, om 9.30 uur >
starten wi] onze grandioze aktie. \

BIJNA ALLES \tHALVE PRIJS l
Nadat we eerst onze vaste >klanten op donderdag 19 dcc. I.
j.l. de gelegenheid hebben |'
gegeven van deze aktie te >
profiteren, geven we nu ook '(onze toekomstige kliënten de I
kans dit te doen. Carita en haar |'medewerksters presenteren zich >
dan ook altijd met de slogan: I.
GROTE MERKEN (exclusief |'
hoofddealer voor Limburg) >
KLEINE PRIJZEN. Onder deze \aktie vallen alle exclusieve I
merken voor Heerlen en f
Maastricht: In Wear - Esprit - »
Radio Boy and Girl - Matinique I.- Ciao - Mcxx - Diesel - Sissy \Boy - Part Two - Monique >Brounsetc. \

Een goed advies: kom tijdig IC
wantOP=OP. l'Mode-centre >

CARITA ;!
With the best choice in | *the middle of the town. ►
Kleine Staat 6 Maastncht-City i'
Amorspleinl6 Maastricht-City

_
Saroleastraat 3 Heerlen-City (
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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: Hot shots, dag. beh. 31
dcc, 18.30 en 21.15 uur, Elke
middag (bc. di 31 dcc en wo 1
jan) 13.30 en 16 uur, vr ook 14.30
uur. Drop dead Fred, dag. 18.30
en 21.15 uur. Elke middag (beh.
di 31 dcc en wo 1 jan) om 16 u.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, dag. beh. 31 dcc en 1 jan 13,
14.45 en 16.30 uur. Di 31 dcc. om
14.30 uur en wo 1 jan: 14 en 15.45
uur. The Addams Family, beh.
31 dcc en 1 jan, 18.30 en 21.15
uur. Elke middag, beh. 31 dcc en
1 jan. ook om 13.30 u. Di 31 dcc
en wo 1 janO 143.30. All I Want
for Christman: dag. 18.30 en
21.15 uur. Elke middag, beh op
31 dcc en 1 jan. om 13.30 en 16
u. En di 31 dcc en wo 1 jan: 1430
uur. Ciné-K: Thelma and Louise,
dag. beh. di 21 uur. Cinema- Pa-
lace: Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, vrij t/m ma en do: 2,
6.30, 9.30 uur. Di 2 uur en wo.
6.30 en 9.30 uur. Fievel in het
Wilde Westen, vrij t/m ma en do
om 2 en 4.15 uur. Di 2 uur. Wo.
geen voorstelling. Curly Sue, vrij
Vm ma en do. 1.45,4.15, 6.45, 9.45
uur. Di 1.45 uur. En wo 6.45 en
9.45 uur. City slickers, dag. 6 uur
beh. . The Fisher King, dag. om
87.45 beh. di. Lumière: The un-
believable truth, dag. beh. di 20
uur. An angel at my table, vr t/m
ma 20.30 uur, wo do 21 uur. Deli-
catessen, dag. beh. di 22 uur.

GELEEN
Roxy: Don't Teil Mom the Baby-
sitters Dead dag. om 20.30 uur.
Za en zo ook om 15 uur. Studio
Anders: The Addams Family en
deReddertjes inKangoeroeland,
dag. 20.30 uur en za zo do 15 uur.
Geen voorstelling op dinsdag 31
dcc.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, za zo wo do ook 14 uur. Doe
Hollywood, dag. 20.30 uur. Fie-
vel in het Wilde Westen, za zo wo
do 14 uur. Geen voorsteling op
31 dcc.

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.

# Curly Sue

video Vers

Iln Video Vers wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die onLpigs of
binnenkort te huur of te koop zijn.

Geroosterde
runderspies
Benodigdheden voor 4 personen:
600 g mager rundvlees (biefstuk of
rosbief), 250 g champignons, 1 groe-
ne paprika, 1 rode paprika, 8 ge-
blancheerde sjalotten. Voor de
marinade: 1 dl sojasaus, 2 el suiker,
3 el droge sherry, 2 el olie, 1 tl ci-
troensap, 1 mespuntje gemberpoe-

der, 1 uitgeperst teentje knoflook.
Snijd het vlees in dobbelstenenvan
ca. 2/2 cm. Roer de ingrediënten
voor de marinade door elkaar. Leg
het vlees erin en laat dit minimaal 4
uur afgedekt in de koelkast marine-
ren. Roer het af en toe door elkaar.
Verwijder de zaadlijsten en het zaad
uit de paprika's en snijd het vrucht-
vlees in stukken van 2x2 cm. Als de
champignons groter zijn dan de
stukken vlees, dan de champignons

halveren.
Doe het vlees daarna afgewisseld
met de paprika, de champignons en
de ui aan roosterpennen. Rooster de
pennen in ca. 5 onder de grill. De
marinade kan als saus worden gege-
ven, maar dan wel even laten inko-
ken.

Serveer hierbij stokbrood, kruiden-
boter en een verse salade met rauw-
kost van diverse paprikasoorten.

film

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, dag. beh. di 15
17 19.30en 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 16.30uur,
Di om 1 en om 3 uur. 1 jan om 3
en 5 uur. En 2 jan om 1, 3 en 5
uur. Don't teil Mom the Babysit-
ter 's dead, dag. beh. di om 3L15,
4.30, 7 en 9.15 uur. Di 31 dcc al-
leen om 2.15 uur. 1 jan om 4.30, 7
en 9.15 uur. En 2 jan 2.15, 4.30, 7
en 9.15 uur. The Addams Fami-
ly, dag. beh. di 2, 18.45 en 21.30
uur. Di 31 dcc alleen om 2 uur. 1
jan om 6.45, 9.30 uur. En 2 jan
om 2, 6.45,9.30 uur. City slickers,
dag. beh. di om 6.30. Di geen
voorstelling. Curly Sue, dag.
beh. di 2, 16 18.30 en 21 uur. 31
dcc alleen om 2 uur. 1 jan om 4,
6.30 en 9 uur. En 2 jan om 2, 4,
6.30 en 9 uur. Terminator 2, dag.
om 9 uur. beh. op di 31 dcc. Doe
Hollywood. dag. beh. di 16 18.30
en 21 uur. Bingo, vr Urn zo 14 en
16 uur. D om 1.15 en 3 uur. 1 jan
om 3 en 4.45 uuï.En 2 jan 1.15,3
en 4.45 uur.

Van Sally Field tot Al Pacino
DOOR HANS TOONEN

'Not Without My Daughter' is
het aangrijpende, waar gebeu-
rende drama van de Amerikaan-
se Betty Mahmoody en haar
dochtertje Mahtob. En eigenlijk
ook van haar ex-echtgenoot, de
Iraniër Moody.

Juist Moody's afkomst is de
bron van dit familiedrama, dat in
Michigan begint, ergens vooraan
in de jaren tachtig. Moody werkt
daar als assistent-arts, maar
wordt door zijn Amerikaanse
collega's gepest met Chomeini,
de nieuwe dictator aan de Golf.

Op een dag stelt Moody zijn
vrouw vóór om samen met hun
dochtertje hooguit twee weken
zijn familie in Teheran te bezoe-
ken. Betty aarzelt, maar stemt in
omdat Moody op de Koran ge-
zworen heeft dat het echt niet
langer zal duren. En dat hij haar
en hun dochtertje niet in gevaar
zal brengen. Eenmaal in Iran
verandert hij langzaam maar
onafwendbaar in een aanhanger
van Chomeini. Betty moet bui-
genvoor hem en zijn streng gelo-
vige familie. Zij moet de chador
(hoofddoek) zo dragen, dat geen
plukje haar te zien. Want elk
stukje haar is een dolk in het
hart van de martelaren.

Als ze hem herinnert aan zijn
eed, haalt hij de schouders op.
Even later is ze gedurende twee
gaar de gegijzelde van haar
schoonfamilie.
Gelukkig zijn er ook goede Per-
zen. Met hulp van het onder-
gronds verzet tegen Chomeini
lukt het haar om met haar doch-
tertje Iran te ontvluchten.

Een dramatische film, waarin
Sally Field overtuigend de
nachtmerrie van Betty
Mahmoody uitbeeldt. Toen 'Not
Whitout My Daughter' in de
bioscoop verscheen, woedde
'Desert Storm' aan de Golf. Fel
was toen de kritiek op de wijze
waarop 'Hollywood' Iraniërs en
hun geloof had ingekleurd. Nu
'Desert Storm' is gaan liggen,
komt deze film allerminst over
als een slag in het gezicht van de
moslim. Jekrijgt eerder medelij-
den met Moody, de gegijzelde
van een dictatuur.(MGM/Warner)

'Murder 101' moét een thriller
voorstellen, maar pakt uit als een
sufsaai verhaal. Prof. Lattimore,
gespeeld door Pierce Brosnan,
heeft een naam als criminoloog
hoog te houden. Zijn studenten
krijgen als huiswerk mee deper-
fecte moord te bedenken. Latti-
more is echter.ook een befaamd
rokkenjager. Als een op hem ver-
liefde studente tijdens een ge-
heim rendez-vous met de prof
wordt gewurgd, zit de crimino-
loog gevangen in zijn eigen op-
dracht. Op zich zou dit gegeven
een aardige 'whodunnit'-thriller
kunnen opleveren. Maar daar
slaagt deze film geen enkel mo-
ment in. Zelfs het slot zet aan tot
weer een geeuw. (Universal.
Esselte).

'This Gun For Hire' daarentegen
is wel de moeitevan het uitzitten
waard. Niet op het puntje van je
stoel, daarvoor mist het verhaal,
bedacht door Graham Greene,
de nodige vaart.

Huurmoordenaar Raven (Robert
Wagner) komt voor een dodelij-
ke klus naar zwoel New Orleans.
Pas als het slachtoffer morsdood
ligt, komt Raven er achter dat hij
'gebruikt' is om een senator-die-
te-veel-wist af te schieten. Als
zijn opdrachtgever vervolgens
jacht op hem laat maken door

corrupte politieagenten, zint Ra-
ven op wraak. Met hulp van een
stripteasedanseres die verliefd
wordt op zowel deze 'hitman' als
zijn levensgevaarlijke leven kan
Raven zijn opdrachtgevers hun
verdiende loon (blauwe bonen)
geven. De danseres weet de ge-
voelloze, ijskoude huurmoorde-
naar te ontdooien. Juist het te-
rugkrijgen van menselijke ge-
voelens wordt hem aan het einde
fataal. (Universal/Esselte).

'The Object ofBeauty' draait om
het koopzieke, luxe maar op de
pof levende echtpaar Jake (John
Malkovich) en Tina (Andie Mac-
Dowell). Het merendeel van de
dagrollebolt het stel in hun dure
suite in een Londens hotel. Om
straks toch de hotelrekening te
kunnen betalen stelt Jake voor
een beeldje van Henri Moore te
verkopen. Tina voelt meer voor
een gefingeerde diefstal om de
verzekering te kunnen tillen. Als
het beeldje door een doofstom
kamermeisje wordt gestolen,
omdat zij meent dat het beeldje
met haar kan praten, verdenkt
het stel elkaar van diefstal. De
groeiende onderlinge achter-
docht smoort meteen het enige
dat hen bindt: zinderende sex.
Prima gegeven voor of een ko-

medie of een drama. Helaas
maakt regisseur Michaël
Lindsay geen keuze. Gevolg is
dat 'Object ofBeauty' in schoon-
heid sterft. (CNR).

'Total Exposure' belicht het we-
reldje van fotomodellen, fraai in
het vel maar te verleiden met een
lijntje cocaïne. Kathy is zon
stuk. Zij eet echter van twee wal-
letjes. Voor haar verslaafd en
gewelddadig vriendje smokkelt
ze drugs uit Mexico. En in Los
Angeles wipt ze met de openbare
aanklagerKeynes, die ook graag
burgemeester wil worden. Waar
de ambitieuze serieneuker te laat
achterkomt, is de verborgen ca-
mera waarmee de sm-sex met
Kathy wordt gekiekt.
Wat je ziet aankomen, gebeurt
ook: Kathy wordt vermoord. En
van deze moord wordt haar foto-
grafe Andi ernstig verdacht.
Andi huurt privé-detective Dave
Murphy in om de echte moorde-
naar op te sporen. 'Total Exposu-
re' serveert deze mix van drugs,
corruptie en sex even vakkundig
als smakelijk uit. (Promark/
CNR)

'Bom To Ride' schakelt terug
naar 1939, de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog. In Ameri-

ka wordt voor het eerst een pelo-
ton militaire motorrijders gefor-
meerd uit cavaleriesoldaten. Dat
leidt tot veel vallen en opstaan.
Pas als motorduivel Grady West-
fall (John Stamos) in het geweer
wordt geroepen, komt er lijn in
deze Harley-rijders. Het team
moet vervolgens meedoen aan
een motorrally in Bilbao (Span-
je) als dekmantel om een Ameri-
kaanse atoomgeleerde uit han-
den van Franco en Hitler te
bevrijden. Inderdaad, het ver-
haal rammelt historisch als een
afgetrapte versnellingsbak. En
dient slechts als loopplank naar
spectaculaire scènes met en rond
de mooiste motor ter wereld: de
Harley Davidson. Van diemachi-
nes waarmee je de klinkers uit
de straat wrikt. 'Bom To Ride' is
dan ook voor de echte motorlief-
hebber. (Warner).

'Godfather lII tot slot luidt het
einde in van de maffia-familie
Corleone. Michaël (Al Pacino)
wil een deal met het Vaticaan.
En hoopt daarmee zijn knalzwar-
te zielvoor de poorten van de hel
weg te slepen. Zijn neef Vincent
Mancini is minder braaf.
Met dit derde deel heeft regis-
seur Francis Ford Coppola zijn
kathedraal over de georganiseer-
de misdaad klaar. Een meester-
werk, ongetwijfeld. Al zou het
me niet verbazen als Coppola op
een dag zijn kathedraal alsnog
uitbouwt door Mancini (Andy
Garcia) tot Godfather IV te kro-
nen.

" Vincent Mancini (Andy Garcia) begroet Connie(Talia Shire, zus van Francis Coppola)
in 'Godfather lII'.

Amerikanen
weg van

'Spoorloos'
George Sluizers speelfilm 'Spo'
loos' is tot op één na beste buit'
landse film van het jaar uitgeroep
door de New Vork Film Critics'
de National Board Of Review. "beste film kwam 'Europa, Euro!
van de Poolse cineaste Agniesz
Holland uit de bus. De onlangs 1*
4 Felixen bekroonde, Belgisc
film 'Toto Le Héros' kwam op
vijfde plaats in de waardering v
de Amerikaanse critici.
In april start regisseur George
Sluizer in Oregon de opnamen vj
een Amerikaanse versie van 'Spol
loos' of'The Vanishing'. Anders dj
in de oorspronkelijke Nederlan*!
versie het geval was, zal het in fl
'remake' goed aflopen met
hoofdpersonen.

" George Sluizer

België ziet
niets in

filmdebuut
Koen Wauters

Geen fijne kerst voor
Koen Wauters, zo lijkt het. Want
niet één Belgische bioscoopexploi-
tant wil een zaaltje vrij maken voor
'Intensive Care. België vreest na-
melijk dat het buitengewoon stil zal
blijven aan de kassa.
Begrijpelijk, want ook in Nederland
heeft deze 'eerste Nederlandse hor-
rorfilm' weinig bloed kunnen stol-
len. Dit tot verdriet van regisseuse
Dorna de Rouveroy, die met deze
thriller haar filmdebuut maakte.
De tegenvaller komt voor Koen
Wauters, in België en Nederland
wereldberoemd als de leadzanger
van de popgroep 'Clouseau', hard
aan. Hij wilde met 'Intensive Care'
internationaal doorbreken.

# 'Intensive Care' met Koen
Wauters krijgt geen zaaltje in
België.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. deel v.e. kledingstuk; 4.
kwaadaardig gezwel; 8. wisselborgtocht;
11. Europeaan; 13. een weinig; 14. onder-
gang; 15. niet stilzittend; 18. evenwicht-
weegschaal; 20. muzieknoót; 21. kashou-
der; 22. kleefmiddel; 23. water in Utrecht;
25. wandversiering; 27. royaal; 28. vernis;
30. Eng. bier; 32. muzieknoót; 34. zuig-
buisje; 36. water in N.Brabant; 37. schim-
geestverschijning; 38.-contanten; 39. vo-
gelprodukt; 40. dik touw; 42. familielid;
43. gewicht; 44. zot/dwaas; 45. griffel; 46.
zeer; 50. mak; 52. wijnsoort; 53. dieren-
dokter;'ss. ontkenning; 57. spijl; 59.
vriendelijk-leuk; 61. lokspijs; 62. boom;
64. strafwerktuig; 65. vuurkoord; 66. op-
koper v. gestolen goed; 67. niet breed.

Verticaal: 1. steek (in breiwerk); 2. ven*'
ring; 3. grasland; 5. bolgewas; 6. gori'«J
orang-oetan; 7. deel v.d. bijbel; 8. vis;*
plat land; 10. zin; 12. veerkracht; 14. i°",
ge stier; 16. rund; 17. modegek; 18. %,
v.e. ambtsgewaad; 19. muurholte; K
prairiepaard; 25. bevallig; 26.-egaal; »£riviermonding; 29. soort erwt; 31. navür
tiemiddel; 33. streling; 34. puist-zweertr
35. hoeveelheid; 36. hoge berg; 41. Wj
nigheid; 43: hevige stormwind; 46. veJ
voermiddel; 47. vroeger; 48. groot wate.,
49. bevel; 51. deel v.h. jaar; 52. dierenve''
blijf; 53. waterdier; 54. plaaggeest; %..<
insekteneter; 58. lang, smal stuk hout; °v.
paard; 62. id est (afk.); 63. per exempl2"'
(afk.).
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Regeringscommissie concludeert na onderzoek:

'Bij schietpartijen op
Oost-Timor 50 doden'

fCARTA - Bij de schiet-
Ittijen in Dili in Oost-por zijn op 12 november
Pniensen om het leven ge-
ö*rien. Tot die conclusie is
6 officiële Indonesische
"derzoekscommissie ge-
°iïïen, zo is gisteren be-
endgemaakt. Volgens het

leger waren
in de hoofdstad van

°st-Timor 19 mensen ge-
en 91 gewond geraakt.

L
van de commissie,J^ter Jaelani, zei na een onder-

ijüd met president Soeharto dat er
doden waren geteld en dat dit

j"Jtal was gebaseerd op getuigen-
?*laringen. De regeringscommis-
j beschuldigde het leger van een
sterke reactie op de gebeurtenis-v" op het eiland.? doden vielen op 12 november

y1 Indonesische soldaten het
£r openden op eenrouwende me-
?*e in Dili. Zon 3.500 burgers her-aten de dood van een jonge
J;j*ttimorese nationalist die twee""ken eerder door militairen was

I
l onderzoekscommissie had eer-J geconcludeerd dat er geen be-JZen waren die wezen op een
jBer dodental dan het aantal van|dat het Indonesische leger steeds
j5genoemd. Bij de schietpartijen
J^ten 91 mensen gewond, zo ver-
fde decommissie na een onder-
lak op Oost-Timor.
k _ens onafhankelijke waarne-
Hr$ zouden er tot mogelijk 180
elsen zyn gedood.

Racties
_" bloedbad in de voormalige Por-

ese kolonie die Indonesië in 1975
Ic'ienviel, riepen sterke reacties inLl buitenland op. Canada, Neder-
J/d en Denemarken schorttenL^Sens de gebeurtenissen hun hulp

op. Woensdag riepen
Clernentariërs uit Japan, het land\} Jakarta de meeste hulp geeft,
L*1 regering op haar steun te sta-cL commissie levert kritiek op het
Se . omdat het niet op een juiste
|J*e tegen de 3.500 betogers is op-
enden en vraagt de verantwoor-. .ken voor de schietpartij teVolgen.

Vermist
Ij 'Sens het rapport worden er nogpensen vermist. Enkelen zouden
f/ 1 gevlucht, aldus de commissie.
$} de 308 personen die aanvanke-
Iq waren gearresteerd, zitten er
'Jf _ gevangen. Tegen enkele ge-i^genen zijn reeds aanklachtenBediend.
\}. Nederlandse ministerie van
.'tenlandse Zaken wil eerst het
'. Kort van e onderzoekscommis-e bestuderen alvorens een reactieBeven op de bevindingen van de
J^missie, zo zei gisteren een
°rdvoerder van het ministerie.

binnen/buitenland

Nieuw kassasysteem
tegen overvallen

DEN HAAG - De supermarkten
hebben een nieuw wapen in de
strijd tegen geweldadige overval-
len. Supermarktketen Schuite-
ma gaat als eerste een 'buizen-
geld-systeem' invoeren dat vele
malen goedkoper is dan het elek-
tronisch betalen. Schuitema in-
troduceert het nieuwe kasabe-
veiligingssysteem bij dochter
ClOOO.
Het elektronisch betalen wordt
als zeer veilig beschouwd door
de supermarkten, maar heeft als
groot nadeel dat voor elke trans-
actie 50 cent betaald moet wor-

den. Bovendien wil niet iedereen
elektronisch betalen. In het bui-
zengeld-systeem stopt de kassiè-
re het geld of cheques in een
gleuf waarachter een koker zit.
Deze koker wordt automatisch
of op commando via een buizen-

net onder de vloer of boven het
plafond naar een ruimte ge-
bracht waar het publiek niet kan
komen. Hierdoor zijn volle kas-
sa's en het door de winkel lopen
met geldcassettes verleden tijd.
Supermarkten en andere win-

kels worden in toenemende ma-
te geconfronteerd met overval-
len. Dit jaar werden ongeveer
2000 winkels en geldtransporten
overvallen. Het gaat dan in de
meeste gevallen om een greep in
de kas.
Het Amersfoortse bedrijf Lam-
som heeft het systeem ontwik-
keld. „Wij verwachten dat over
vijfjaar alle supermarkten in Ne-
derland deze kassa hebben inge-
voerd. Op dit moment zijn we in
onderhandeling met Albert
Heyn", aldus woordvoerder R.
Doornekamp.

Portofoons voor
NS-conducteurs
UTRECHT - Vanaf mei volgend
jaar gaan alle conducteurs en ma-
chinisten van NS op pad met een
portofoon. Voor vier miljoen gulden
worden 1650 stuks aangeschaft. De
portofoons zijn een wapen in de
strijd tegen de toenemende agressie
in de treinen, aldus NS.

Eerder dit jaar werden NS en de
vakbonden het eens over een reeks
maatregelen om de agressie tegen
de conducteurs te beteugelen. Aan-
leiding voor die afspraken waren de
moord op een conducteur in Harlin-
gen en de enorme deinig die daar-
over bij het rijdend NS-personeel
ontstond. Mede onder druk van ac-
ties van de NS'ers spraken NS en
bonden af dat ondermeer het con-
ducteurskorps fors zou worden uit-
gebreid en dat het rijdend personeel
portofoons zou krijgen.

De machinistenen conducteurs zijn
verplicht de portofoon bij zich te
dragen. In geval van nood kan de
conducteur via de portfoon de ma-
chinist alarmeren. De machinist
kan dan op zijn beurt via telerail -
een soort telefoon - de centrale
meldkamer van de spoorwegpolitie
in Utrecht inschakelen.

Geen kerstvrede in Kroatië

Organisaties laken optreden van politie

Onderzoek geëist in
ontuchtzaak Enschede

ENSCHEDE - Een commissie van
onafhankelijke deskundigen moet
onderzoeken waar de Enschedese
politie de fout is ingegaan in de
zaak van de twaalfjarige jongen die
ongeveer 200 jongere kinderen sek-
sueel mishandeld zou hebben. De
Nederlandse vereniging voor seksu-
ele hervorming (NVSH) en de Ver-
eniging ouders voor kinderen
(OVK) dringen hierop aan in een
brief aan burgemeester H. Wierenga
van Enschede. De commissie zou
door Wierenga moeten worden sa-
mengesteld.

In navolging van enkele deskundi-
gen zetten beide verenigingen
vraagtekens bij de werkwijze van
de politie in deze spraakmakende
ontuchtaffaire. Ze baseren zich
hierbij op uitspraken van betrok-
ken ouders en de politie in de me-
dia. Volgens de NVSH en de OVK
heeft een brief van de politie aan
enkele tientallen ouders dat hun
kinderen 'zo goed als zeker' waren
misbruikt door de jongen en hun
kroost op ondervraging voor te be-
reiden, bij deze kinderen tot stress-
verschijnselen geleid. De waarde
van hun verklaringen is daardoor
nadelig beïnvloed.

„Deskundigen gaan er namelijk van
uit dat de herinnering van zeer jon-
ge kinderen makkelijk kan worden
vertekend door wat volwassenen
hen vertellen", stellen beide vereni-
gingen.Bij de bekentenissen van de
dader aan de hand van schoolfoto's
is volgens de twee verenigingen na-
gelaten foto's tussen te voegen van
kinderen die de jongen niet kan
hebben gekend.

Verder wordt het 'gemak' gehekeld
waarmee de politie symptomen van
spanning bij de kinderen heeft uit-
gelegd als aanwijzingen voor sek-
sueel misbruik. Dit is strijdig met
de bevindingen van de commissie-
Wafelbakker die richtlijnen heeft
geformuleerd voor de eerstelijns
hulpverlening aan kinderen in een
dergelijke situatie. De besturen van
de NVSH en de OVK menen dat
onderzoek nodig is, zodat in de toe-
komst adequater kan worden ge-
handeld bij dit soort zaken.
Burgemeester Wierenga wil het ver-
zoek van beide verenigingen eerst
nader bestuderen voordat hij com-
mentaar geeft. „De brief is net bin-
nen", zegt hij.

# Een vreedzaam moment tijdens de Kerst in Vuko-
var waar soldaten van het Joegoslavische regerings-
leger zich warmen bij een kampvuur. Niet overal in
Kroatië ging het tijdens dekerstdagen zo vreedzaam
aan toe. Op verschillende plaatsen werd de kerst-
avond gekenmerkt door artilleriebeschietingen en
gevechten. Er werd melding gemaakt van bijzonder
felle strijd in de Oost-Kroatische regio Slavonië en
de plaats Osijek, het bestuurscentrum van de regio
dat in vredestijd zon 140.000 inwoners telt. De Euro-
pese Gemeenschap heeft dinsdag bekend gemaakt
dat ze van vier Joegoslavische republieken verzoe-
ken om erkenning heeft binnengekregen. De EG zei
in een door Nederland vrijgegeven verklaring dat
de verzoeken waren gedaan door Kroatië, Slovenië,
Bosnië-Hercegovina en Macedonië. Foto: epa

Regeringsgebouwen nog steeds omsingeld

President Georgië
geeft zich niet over
TBILISI/MOSKOU - De Georgi-
sche president, Zviad Gamsachoer-
dia, heeft gisteren gezegd dat hij
zich niet zal overgeven. De rege-
ringsgebouwen waar hij zich be-
vindt, worden voor de vijfde opeen-
volgende dag omsingeld door strij-
ders van de oppositie.

De eenheden van de regering en de
oppositie staakten in de nacht van
donderdag hun zware beschietin-
gen. Eerder werd geschoten met
zware machinegeweren en raket- en
granaatwerpers. In het centrum
klonk gisteren af en toe geweervuur
en schieten met machinegeweren.
Bij de gevechten zouden tot nu toe
mogelijk 80 mensen zijn gedood en
200 verwond.

De oppositie eist het vertrek van
Gamsachoerdia omdat hij een dicta-
toriaal bestuur voert. De president,
zijn familie en regering houden zich
in een bunker in het regeringscen-
trum schuil. Tbilisi is bijna volledig
van de buitenwereld afgesneden.

Gemenebest
Het persbureau Tass meldde dat
Gamsachoerdia zijn mening over
toetreding van Georgië tot het Ge-
menebest van Onafhankelijk Staten
heeft veranderd. De Georgische
president zou nu naar aansluiting
bij het GOS streven, mogelijk om
zijn internationale isolement te bre-
ken, aldus Tass.

Het persbureau Interfax meldde dat
de president van de Tsjetsjenen een
vliegtuig met gewapende eenheden
naar Tbilisi heeft gestuurd- om
Gamsachoerdia te steunen. Opstan-
dige eenheden die het vliegveld in
handen,hebben, beletten de troepen
echter het vliegtuig te verlaten.

Afscheid
Het doek is gevallen; Mi-

chail Sergevitsj Gorbatsjov
heeft de enig mogelijke keu-
ze gemaakt die hem restte.
De president is gezwicht
voor de onherroepelijkheid
van de gebeurtenissen
rondom hem. Gedurende
bijna zes jaren heeft hij wel-
haast dagelijks in het nieuws
gestaan. Oost en West zul-

len aan zijn vertrek moeten wennen.

Bush, Mitterranc. Major, Kohl en andere staatslieden hebben Gor-
batsjov in de meest lovende bewoordingen uitgeleide gedaan. In
wat eens de Sovjetunie was, zijn de meningen verdeeld. Tegensla-
gen zijn Gorbatsjov niet bespaard gebleven. Zijn met moed en
durf gelanceerde vernieuwingsoperatie is zelfs voor het grootste
deel mislukt, doordat in de loop der jaren gaandeweg duidelijker
werd dat de Sovjetunie niet meer te hervormen was, maar steeds
verder vermolmde. Bovendien leverde de perestrojka de miljoenen
mensen in materiële zin bij lange na niet op, wat de massa er zich
van had voorgesteld.

Desalniettemin is Gorbatsjov van een prominente plaats in de ge-
schiedenisverzekerd. Zijn historische verdienste is dat er onderzijn
bewind in het Sovjetrijk met zijn driehonderd miljoen inwoners en
honderdtwintig talen een complete omwenteling heeft plaatsge-
vonden, zonder dat dit revolutionaire proces met oorlog gepaard
is gegaan.

Ingrijpende ontwapeningsakkoorden, definitieve beëindiging van
de Koude Oorlog, intensivering van de ontspanningspolitiek, nau-
we samenwerking met het Westen op tal van gebieden; dit alles,
gevoegd bij het afzweren van geweld en onderdrukking als sys-
teem, heeft Michail Gorbatsjov in het buitenland het formaat van
een geweldenaar verschaft.
Bovenien droeg zijn politiek van glasnost er wezenlijk toe bij dat
de volkeren van Oost-Europa tot en met het in rigide afzondering
teruggeworpen Albanië de barricaden opgingen, met moed en
vastberadenheid het totalitaire jukafwierpen en het Warschaupact
demonteerden.

Gorbatsjov is verleden tijd. Het Gemenebest van Onafhankelijke
Staten staat in de steigers. Gorbatsjov was een fase in een lopend
proces, nochtans wel het enerverendste hoofdstuk in de naoorlog-
se geschiedenis van de Sovjetunie tot dusver. De radicalen die de
man van het midden geen plaats meer gunden, hebben zich aan-
gediend. De beurt is aan Boris Jeltsin. Voor de bonkige Rus liggen
de puzzels reeds hoog opgestapeld. Het zijn niet alleen de haast
onoplosbare etnische tegenstellingen met hun steeds weerkerende
geweldserupties, diezich blijven aandienen.Ook de voorgenomen
versnelde omschakeling op de vrije-markteconomie binnen de
nieuwe constellatie van onafhankelijke staten, in het kader waar-
van de prijzen van eerste levensbenodigdheden weldra met maxi-
maal driehonderd procent stijgen, kan een periode van grote
sociale onrust en dus instabiliteit inluiden.

F.S.

Politie haalt
vrouw

van boog
ROTTERDAM - De Rotterdam-
se politie heeft op Eerste Kerst-
dag aan het eind van de middag
een 26-jarige vrouw van een van
de bogen van de Van Briene-
noordbrug gehaald. Omdat aan-
vankelijk de vrees bestond dat
de vrouw zelfmoord wilde ple-
gen, werd de oostelijke rijbaan
van de brug voor het verkeer af-
gesloten. Eenmaal beneden ver-
klaarde de vrouw dat zij vanuit
haar hoge positie foto's had ge-
maakt van de skylinevan Rotter-
dam bij schemering. Zij heeft
een proces-verbaal gekregen en
de waarschuwing om dit nooit
meer te doen.

Vietnamezen
toch in kerk

DEN HAAG - De 24 Vietnamese
asielzoekers die de afgelopen dagen
hun toevlucht tot een aantal kerken
in Nederland zochten om hun uit-
zetting naar Tsjechoslowakije te
voorkomen, zijn daar tijdens de
Kerstdagen gebleven. Dit ondanks
de toezegging van het directeur
vreemdelingenzaken van het minis-
terie van Justitie, mr H. Nawijn, dat
zij niet voor 1 januarizullen worden
uitgezet.
Een woordvoerder van de betrok-
ken kerken en Inlia, het internatio-
nale netwerk van lokale initiatieven
voor asielzoekers, zei gisteravond,
dat Justitie weliswaar toezeggingen
heeft gedaan ten aanzien van de da-
tum van uitzetting, maar dat er geen
enkele zekerheid bestaat over de
vraag, of de Vietnamezen al dan
niet in hun bewegingsvrijheid zul-
len worden beperkt.

punt uit
Slachtoffers

De 39-jarige Arnhemse J.
Stientra en haar achtjarig zoon-
tje Luuk zijn tijdens het noo-
dweer begin deze week in
Oostenrijk verdronken. Dat ge-
beurde nadat hun auto van de
weg raakte en in een snelstro-
mend riviertje terecht kwam.
Het drama speelde zich af ter
hoogte van de plaats Weyregg.
De slachtoffers waren op weg
naar een wintersportgebied bij
Linz. In de verongelukte auto
bevonden zich verder de echt-
genoot van de omgekomen
vrouw, haar tweelingzuster en
de elfjarige zoon Rinze. Zij
konden door reddingsploegen
uit het wrak worden bevrijd en
moesten met verschijnselen
van onderkoeling in een zie-
kenhuis worden opgenomen.

Poolman
Bij de Rijkspolitie in Gronin-
gen zijn tachtig tips binnenge-
komen naar aanleiding van de
verdwijning van Nymphe Pool-
man (7) uit Vriescheloo.Deson-
danks heeft de politie nog geen
spoorvan het meisje gevonden.
Nymphe Poolman verdween
op 28 november op raadselach-
tige wijze, uit een straat vlakbij
haar ouderlijk huis. Vorige
week riepen haar ouders via de.
media eventuele ontvoerders'
op om hun dochter vrij te laten.
Bij de reacties die daarop volg-
den zaten voor de politie geen
aanwijzingen die bruikbaar wa-
ren voor het onderzoek. Niette-
min zijn de ouders van het
verdwenen meisje er nog
steeds van overtuigd dat hun
dochter leeft.

AWBZ
De patiënten zullen geen kop-
zorg hebben van de verander-
ingen die op 1 januari volgend
jaar op stapel staan in de ge-
zondheidszorg. Vanaf die da-
tum worden de geneesmidde-
len in het kader van de 'opera-
tie Simons' vergoed via de
AWBZ (Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten). Maar wat
de afhandeling van de nota's
van de apotheek betreft heb-
ben de verzekerden (zowel zie-
kenfonds en particulier) geen
centje pijn, aldus deKNMP, de
organisatie van apothekers.
KNMP en de zorgverkzeke-
raars (KLOZ, VNZ en KPZ)
ondertekenen nog deze week
een intentieverklaringdie er op
neerkomt dat - in de particu-
liere sector - de apotheek-
nota's ook na 1 januari op de,
thans gebruikelijke manier zul-
len worden afgehandeld. Ook
voor de ziekenfondsverzeker-
den zal er niks veranderen.
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VOGELZANG SCHENKT
GRATIS KADOBONNEN
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Mysterie
Gorbatsjov is de Ultieme Paradox. De
man die met glasnost de Sovjet-maat-
schappij blootlegt, maar zelf een mysterie
blijft. Een ziener met oogkleppen.
Edouard Sjevardnadze, kompaan van het
eerste uur, in zijn boek 'De toekomst is
aan de vrijheid': „Gorbatsjov is een ge-
vangene van zijn eigen natuur, van zijn
eigen denken en handelen."

Is het dat wat Gorbatsjov zo impopulair
maakte bü de eigen bevolking? Mis-
schien. Lege winkels, misère, angst zijn
geen redenen om de verantwoordelijke
politicus aan het hart te drukken. Gor-
batsjov praat voor de doorsnee-Rus in het
obligate partij-jargon. Maar het ergste is
dat hij meteen na zijn benoeming tot par-
tij-chef'in maart 1985, de wodka-kraan
dichtdraait. Daarna is het tussen Gorbats-
jov en het volk nooit meer goedgekomen.

Het Westen echter juicht. Eerst is er de
kennismaking, in 1985 in Genève tijdens
de eerste van een reeks topconferenties
met de Amerikaanse president Reagan.
Gorbatsjov presenteert er zijn plan om de
wereld tegen het jaar 2000 van kernwa-
pens te verlossen. Media-bespeler Reagan
wordt volledig in het defensief gedron-
gen. De wereld ziet een Sovjet-leider, ver-
gezeld'van een charmante echtgenote, die
in niets lijkt op zijn boertige voorgangers.
Hij maakt zelfs grappen.
Op de afsluitende persconferentie wordt
gevraagd of de typering waarmee minis-
ter van Buitenlandse Zaken Gromyko
Gorbatsjov als partijleider bij het politbu-
reau had aanbevolen('deze man heeft een
vriendelijke glimlach, maar ijzeren tan-
den') wel klopt. Gorbatsjov: „Dat moet
nog worden bevestigd. Ik gebruik voorlo-
pig m'n eigen gebit." Een trotse Sovjet-
journalist schrijft: „Nu kan de wereld ein-
delijk zien dat we niet van Mars komen."

De Gorby-manie in het Westen stijgt in de
eerste drie jaar van zijn leiderschap naar
ongekende hoogten. Misschien is Praag
1987 wel het meest treffende voorbeeld.
Honderdduizenden mensen juichen daar
de leider toe van een rijk, dat in 1968 met
tanks de Praagse Lente van Aleksandr
Dubcek had verpletterd. Wat is nou eigen-
lijk het verschil tussen Gorbatsjovs pere-
strojka en Dubceks socialisme met een
menselijk gezicht, vraagt een journalist
aan Gorbatsjovs woordvoerder Gerassi-
mov. Het droge antwoord: „Negentien
jaar."

Ten dode
En zo is het. Het marxisme-leninisme
zoals gepraktizeerd door Stalin, Chroest-

jov, Breznjev, is ten dode opgeschreven.
De planeconomie loopt op de laatste be-
nen, zal de concurrentiestrijd met het
kapitalistische Westen verliezen. Gorbats-
jov is zich dat heel goed bewust. Het ver-
klaart, zeggen velen in zijn omgeving, zijn
ambitie om het land er weer bovenop te
helpen. Binnen de 'socialistische keus',
dat wel. Maar op een moderne manier:
„socialisme staat voor vrijheid en demo-
cratie, voor rechtvaardigheid en vooruit-
gang," zegt hij in 1990.

Vanwaar dit blinde geloof in het socialis-
me? Gorbatsjovs tegenstanders, Jeltsin
en diens mede-adviseur Poltoranin, me-
nen dat niet het socialisme maar machts-
wellust Gorbatsjov drijft. „Hij is bereid
elk principe overboord te gooien, zolang
hij maar aan de macht blijft," zei Poltora-
nin eerder dit jaar tegen deze correspon-
dent.
Jeltsinzit, in zijn boek 'Getuigenissen van
een opposant', ook op die lijn. Gorbatsjov
kan niet buiten een goed leven, nestelt
zich graag in comfort en luxe, en Raisa
stimuleert hem daarin, meent hij. Bitter,
ter illustratie van Gorbatsjovs dubbelhar-
tigheid: „Hij heeft vier datsja's, maar zegt
in het Volkscongres dat hij er geen heeft.
Dat is geen leugen, want formeel is de
staat eigenaar van deze buitenverblijven.
Maar Gorbatsjov heeft natuurlyk wel het
exclusieve gebruikersrecht."

Omstandigheden
Gorbatsjov beschrijft zijn motivering heel
anders. In 'Ik hoop' publiceert echtgenote
Raisa een brief van de jonge advocaat
Gorbatsjov, net afgestudeerd in Moskou,
stageair bij het gerecht in Molotov-district
van Stavropol. Gorbatsjov beklaagt zich
over de 'walgelijke omstandigheden'
waaronder hij moet werken. De zelfge-
noegzame partijbonzen, de onbeschofte
ambtenaren, de slaafsheid en het gebrek
aan eigen initiatief.

In november 1990, tijdens een ontmoeting
met 'vertegenwoordigers uit de wereld
van de cultuur', noemt Gorbatsjov nog
een reden. Zijn beide grootvaders, zegt
hij, zijn als boeren slachtoffer geworden
van Stalins terreur. Een van hen werd ne-
gen jaar naar Siberië gestuurd, de ander
zat anderhalfjaar in de gevangenis.
„Onze familie werd daardoor gebrand-
merkt als vijandenvan het volk en dus uit
angst door de buren genegeerd. We ken-
nen de zwarte kant van ons verleden, wekunnen vergelijken. Dan kun je constate-
ren dat socialisme ook vrijheid en demo-

cratie betekent." Maar de Gorbatsjov van
1990 is in eigen land, na vijf tropenjaren
perestrojka, al niet geloofwaardig meer.
Vanaf 1985 heeft hij moeten manoeuvre-
ren tussen echte en verlichte conservatie-
ven en gematigdeenradicale hervormers.

Gorbatsjov ontslaat conservatieven in
partij en leger. Maar de nieuwe mensen
blijken behept met oude ideeën. De rij is
veelzeggend en kan eindeloos worden
aangevuld: Jegor Ligatsjov, benoemd tot
tot partij-ideoloog, bindt al in 1986 de
strijd aan tegen glasnost en privatisering.
De door Gorbatsjov benoemde KGB-chef
Krjoetsjkov en defensieminister Jazov
blijken in 1991 ordinaire putschisten.

Gevangene
Privé laat Gorbatsjov al in 1987 weten dat
hij zich een gevangene van het Centraal
Comité voelt. Hij vreest eenzelfde lot te-
gemoet te gaan als de reformist Chroest-
jov, die door Bre .njev aan de kant werd
gezet. Daar is alle reden toe. Gorbatsjov
weet dat de door hem gelaste terugtrek-
king uit Afghanistan op verzet in de leger-
top stuit. Hij weet dat de oudgedienden in
de partij ontzet zijn over zijn 'ontmaske-
ring' van Stalin als despoot en volksmoor-
denaar.

Gorbatsjov zwalkt. Hij bevrijdt Nobel-
prijswinnaar Andrej Sacharov eind 1986
uit diens ballingschap in Gorki. De No-
belprijswinnaar ontpopt zich tegenover
de anti-communistische oppositie als een
gematigd verdediger van Gorbatsjovs po-
litiek. Maar Gorbatsjov heeft nooit een
privé-gesprek met hem gevoerd. Als Sa-
charov, kort voor zijn dood, in het parle-
ment voorstelt om artikel zes uit de
grondwet te schrappen, verklaart voorzit-
ter Gorbatsjov hem buiten de orde. De in
de constitutie vastgelegde leidende rol
van de Communistische Partij mag niet
worden aangetast.

Een paar maanden later, voorjaar '90, als
in Azerbeidjan en Armenië bloed vloeit,
stelt Gorbatsjov zelf voor het grondwets-
artikel te schrappen. Hetgeen gebeurt.
Maar ook dit blijkt een halve maatregel.
Er verandert niets aan de monopolitiepo-
sitie van departij.

Gorbatsjov komt, in 1987, met een econo-
misch hervormingsprogramma. Het roer
moet om. Maar hij blijft tegen groot-
scheepse privatisering. Staatsbedrijven
zelfstandigheid verlenen, dat is het maxi-
mum. Niet het van bovenaf opgelegde

plan-compleet met staatssubsidies, maar
winst- en verliescijfers zijn voortaan door-
slaggevend.
Privé-bedrijfjes op kleine schaal, in de
dienstverlening bijvoorbeeld, dat moet
kunnen. Maar grondbezit in privé-handen
is helemaal uit den boze. „Dat zal ik nooit
kunnen accepteren, en de mensen in Rus-
land ook niet," zegt hij in 1990. Zo blijven
de economische hervormingen halfslach-
tig. Zo wordt de oude structuur deels af-
gebroken, maar er komt niets nieuws
voor in de plaats.

extra

Michail Gorbatsjov
DOOR HANS GELEIJNSE Een ziener met oogkleppen

MOSKOU - Maria Pantele-
jevna heeft het haar zoon
talloze malen ingeprent.
„Misja, er is voor elk pro-
bleem een oplossing. Niets
staat vast, onthoud dat.
Elke situatie, hoe slecht die
er ook mag uitzien, valt te
veranderen." Michail Ser-
gejevitsj Gorbatsjov zou
misschien wel willen, maar
kan de adviezen van zijn nu
97-jarige moeder niet meer
opvolgen. President van
niets, opperbevelhebber
zonder strijdkrachten, dat
is teveel gevraagd. Het fe-
nomeen Gorbatsjqv, het
drama Gorbatsjov.

Ongetwijfeld zullen over heel de wereld
wijsneuzen de pen pakken en opschrijven
dat ze het altijd al hadden geweten. Niets.
is immers makkelijker dan de voorspel-
ling achteraf. Het oordeel achteraf is,
zoals bekend, aan de geschiedenis voor-
behouden. De voorspelling lijkt gewettigd
dat in die historische balans positieve en
negatieve elementen met elkaar zullen
wedijveren.
De reden daarvoor is dat Gorbatsjov zes
jaar geleden slechts hamer en sikkel ter
hand nam om het vervallen Sovj et-paleis
een renovatiebeurt te geven. Dat tradito-
nele gereedschap bleek uitermate effec-
tief voor de sloopwerk. Het verloste zijn
land en de wereld van oude problemen.
Het zadelde de wereldgemeenschap met
veel nieuwe op.

Gorbatsjov beëindigde de Koude Oorlog
en de kernwapenwedloop. Hij verloste
Oost-Europa van communistische dicta-
tuur. Hij maakte een einde aan de kunst-
matige deling tussen de twee Duitslan-
den. En in eigen land bracht hij vrijheid
van meningsuiting, verwees Stalin en de
Siberische Goelag naar de mestvaalt.
Maar hij ontkurkte de fles met het spook
van het nationalisme. De tweedeling in
Europa is vervangen door een lappende-
ken van staten en staatjes, die onafhanke-
lijkheid willen en bereid zijn die met de
wapens in de hand te bevechten of te ver-
dedigen.
Het gevaar voor een wereldvernietigende
atoomoorlog tussen Oost en West is be-
zworen, maar in het Westen vreest men
dat het Sovj et-kernwapenarsenaal niet
langer onder betrouwbare controle is, dat
lokale conflicten atomaire verschrikkin-
gen kunnen brengen.

Vete
Tegen die achtergrond vecht Gorbatsjov
zijn persoonlijke vete uit met Boris Jelt-
sin. Hij benoemt hem eind 1985 tot partij-
leider in Moskou, maar laat hem ander-
half jaar later als een baksteen vallen als
Ligatsjov en de conservatieven de aanval
op de populaire Jeltsin openen.

In het conflict met Jeltsin laat Gorbatsjov
nog het meest van zijn persoonlijkheid
zien. Volgens Sacharovs echtgenote Jele-
na Bonner is hij gewoon jaloers op Jelt-
sins populariteit. De psycho-analyticus
prof. Belkin: „Een haat-liefde-verhou-
ding. Gorbatsjov had Jeltsin best tot
ambassadeur in Mongolië kunnen benoe-
men, dan was hij voorgoed van hem afge-
weest. Hij wilde echter gewoon bewijzen,
dat hij superieur was aan Jeltsin, ook al
voelde hrj het tegendeel. Hij wilde het
zover laten komen, dat Jeltsin zelf zijn su-
perioriteit zou erkennen. Dat heeft het lot
van Jeltsin bepaald."

Een analyse die aansluit bij wat anderen
over zijn karakter zeggen. De Kazachs-
taanse president Nazarbajev weigert eind
vorig jaar het vice-presidentschap van de
Unie. „Ik wil geen ja-knikkerworden van
iemand die slechts gehoorzaamheid eist."
Gorbatsjov benoemt Janajev, een ja-knik-
ker die zich ontpopt als complotteur.
Vergaderingen van het politbureau zijn
dan alverworden tot lezingen van hoogle-
raar Gorbatsjov. Zijn redevoeringen wor-
den steeds langer. De staatshoofden van
de zeven grote westerse industrielanden
kunnen erover meepraten. Gorbatsjov
houdt hen in juli inLonden anderhalfuur
gevangen met een monoloog over de oor-
zaak van de problemen in de Sovjetunie.
„Het was heel nuttig," zegt een Brits di-
plomaat na afloop met het nodige gevoel
voor understatement.

Gorbatsjov kan niet meer luisteren, heeft
het contact met de werkelijkheid verlo-
ren, schrijft Sjevardnadze. Zelfs waar-

schuwingen voor een staatsgreep van de
Amerikaanse president Bush slaat hij in
de wind. In het parlement pleiten premier
Pavlov, minister van Binnenlandse Zaken
Poego, defensieminister Jazov en KGB-
chefKrjoetsjkov, voor het uitroepen van
de noodtoestand. Gorbatsjov verklaart
zich tegen en gaat vervolgens met vakan-
tie.

Biografie van
Gorbatsjov

Naam: Michail Sergejevitsj
Gorbatsjov.
Beroep: politicus.
Geboren: 2 maart 1931.
Geboorteplaats: Privolnoje, provin-
cie Stavropol, Rusland.
Burgerlijke staat: gehuwd met Rai-
sa Maksimova, één dochter, Irma,
twee kleindochters.
Ouders: Sergej Andrejevitsj (overle-
den), Maria Pantelejevna, boeren op
collectieve boerderij.

Carrière:
1946: scholier, assistent combine-

bestuurder.
1951: Komsomol-activist, uiteinde-

lijk chef van de Communisti-
sche Jeugdliga in provincie.
Kandidaat-lid Communisti-
sche Partij.

1952: lid partij.
1955: afgestudeerd in rechten aan

Moskouse Lomonosov-uni-
versiteit. In 1967 tegelijk met
Raisa gepromoveerd.

1962: hoofd organisatie partijwerk
in Stavropol-provincie.

1970: partijleider Stavropol-provin-
cie.

1974: voorzitter commissie jeugdza-
ken Sovjet-parlement.

1978: secretaris Centraal Comité
CPSU, landbouwportefeuille.

1983: door partijleider Andropov
belast met personeelszaken
partij.

1985: benoemd in Politbureau, da-
gelijks bestuur CPSU.
maart 1985: na dood Tsjer-
nenko gekozen tot secretaris-
generaal CPSU.

1988: voorzitter Presidium Sovjet-
parlement.

1989: voorzitter Sovjet-parlement.
1990: door parlement gekozen tot

president van de Sovjetunie,
herkozen als partijleider door
28e Congres CPSU.

Onderscheidingen: drie keer de Or-
de van Lenin; de Orde van de Okto-
ber-revolutie, de Orde van de Rode
Banier van de Arbeid.
Winnaar Nobelprijs voor de vrede
1990.

Liefhebberijen: lezen, theater, film,
muziek, boswandelingen, kan vol-
gens echtgenote Raisa mooi zingen
maar heeft daarvoor te weinig tijd.
Auteur boek over perestrojka en de
staatsgreep van augustus 1991.

Ondergang
Dat wordt zijn ondergang. De staatsgreep
volgt. Gorbatsjov leert er niets van. Hij
keert terug van drie dagen 'isolement' op
zijn datsja in de Krim, toont zich een be-
drogen mens, maar houdt de partij de
hand boven het hoofd. Opnieuw spelen
de oogkleppen hem parten, kan hij niet
over zijn Leninistische schaduw stappen.
Hij benoemt vervangers voor Krjoetsjkov
en Jazov, die enkele dagen later weer op
last van Jeltsin weer het veld moeten rui-
men. Betrokken bij de coup.

Mogelijke betrokkenheid van Gorbatsjov
zelf, bijvoorbeeld door het geven van aan-
wijzingen, die zijn ijverige adjudant, huis-
vriend en couppleger Boldin maar voor
één uitleg vatbaar achtte, komt misschien
boven water tijdens het proces dat, naar
verwachting, binnenkort tegen de put-
schisten zal worden geopend.
Zoals ook. moet worden afgewacht of er
nu Gorbatsjov van het toneel is verdwe-
nen, onthullingen komen over zijn be-
trokkenheid bij gewelduitbarstingen van
leger en oproerpolitie in Azerbeidjan,
Georgië, Litouwen, Letland. De doden
vielen bij tientallen, maar Gorbatsjov wist
van niets, of was met vakantie.

De afgang van een in eigen land gehate
Nobelprijswinnaar, die een fanclub in
Moskou heeft met als artikel 1 van het sta-
tuut 'wij zullen de hervormingen van
Gorbatsjov ook tegen Gorbatsjov zelf ver-
dedigen', is compleet. De hele wereld
heeft kunnen zien hoe Jeltsin de presi-
dentvernedert tijdens die roemruchte zit-
ting van het Russisch parlement direct na
de staatsgreep. „Michail Sergejevitsj, lees
het briefje voor dat ik je heb gegeven."

Vervreemd
Gorbatsjov vertrekt nu onder het kanon-
gebulder van etnische conflicten en drei-
gend sociaal oproer. De Sovjetunie be-
staat niet meer, de supermacht Amerika
heeft, zoals tijdens de Golfoorlog bleek,
van die kant geen concurrentie meer te
duchten. Gorbatsjov, de ziener met oog-
kleppen. De in ongenade gevallenLigats-
jov schrijft in zijn memoires dat de 'be-
vrijder van Oost-Europa' volkomen werd
verrast door de ontwikkelingen daar.
Zoals hij ook werd verrast door het aftre-
den van zijn vriend Sjevardnadze, eind
vorig jaar, toen Gorbatsjov/ich van alles
wat een beetje democratisch en hervor-
mingsgezind was, vervreemdde en met de
reactie in zee ging.

De conservatieve schrijver Joeri Bonda-
rev ziet Gorbatsjov als een piloot die wel
opstijgt, maar niet weet waar te landen.
En Gorbatsjov zelf? Kremlin, November
1990, tegen de culturele elite: „We starten
de motoren en ontdekken dan dat de rem-
men niet werken. Steeds als we iets doen,
gebeurt iets dat we niet hadden voorzien.
We zijn op weg, maar we blijven leren."
Die tijd is voor de politicus Gorbatsjov
voorbij.
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een school in
hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in
de leefsituatie van deze kinderen
tebrengen isveel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR ’20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

__pci3irrxzS

Ukur.t ditbedrag overmakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 tav. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

—

SLECHTS DRIE DAGEN 27-28-31 december^
DE ENIGE ECHTE ONVERVALSTE INRUILAKTIE
VAN SCHOENEN BIJ pjeds SUr \ZXXZ
UW OUDE SCHOENEN ZIJN NU VEEL GELD WAARD!

U ontvangt voor: ingeruilde herenschoenen 35j-
INGERUILDE DAMESSCHOENEN 3 57*
INGERUILDEKINDERSCHOENEN 2 5 j*
INGERUILDE DAMESLAARZEN 3 5 j*
INGERUILDE HEREN- en DAMESPANTOFFELS liS j0
INGERUILDE SLIPPERS en MUILEN 15j* 1
1

Het terug te ontvangen geldbedrag is slechts van toepassing bij aankoop van nieuw schoeisel in dezelfde soort \
Uw oude ingeleverde, nog bruikbare, schoenen zullen voor missiedoeleinden worden gebruikt.

_
t'

St SCHOENSPECIAALZAAK

:i i pieds sur terre
_W . ■ De enige voetkundig— -_H schoenconsulent voorHb ■ oostelijk Zuid-Limburg

Willemstraat 48 Heerlen - Tel.: 045-724471 ■TT l Frans Theelen
OPENINGSTIJDEN: dinsd.-woensd.-vrijd. van 9.30-18.00 uur; dond. 9.30-21.00 uur; ''d N.A.V.S.
zaterd. 9.30-17.00 uur; maand, gesloten. _

IN CHINA
WORDT
DE ROEP

OM VRIIHEID
FLINK

ONDERDRUKT.

In China is de roep om democratie verstomd. De parlij is voor

dictatuur De partij weel wai lui beste is. Wie ander» denkt, kri|);i
straf Hal beslis, de partij Niel tle re.hier OIRO 454-OOQ

&
AMNESTY INTERNATIONAL— || |[)l(fe)"~

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewi|§^3E). v^Rijksweg Noord 19, Echt <_Sf£>^JJ^X-"^ tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

' ' "I" ' ■ "'"'p

Auto Veneken b.v. \
'Occasioncentrum' __^^__"__i "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 k __»! Leyenbroekerweg 27
6191 EE beek ü. __!___ 6132 CN Sltlard

tel 046-372882 MfAtwlMJ tel 046-515777
Veneken Beek Veneken Sittard

DEMO'S: VW Golf aut. 1600 cc, blauwmet 1986 =Passat CL sedan I.Bi 90 pk gr.met. .juli '91 VW Passat CL 1800 cc 90 pk, =Audi 80 1.8 S9O pk comf. edit. wit29-8-'9l blauwmet 1988 =Audi 100 CC 2.3E, zilver 1988 VWPolo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 =Audi 80 CE 1800 90 pk wit 1987 VW Jetta 1300 cc, rood 1987 =Audi 80 I.BS zilvermet 1988 VW Jetta 1600cc, zilvermei 1985 =Audi 100 CC 2.0, lagomet 1988 VW Jetta Sportief 1600 cc, 4-drs.,
VWGoll 1600 aut., beigemei 1988 lornadorood 1987 =VW Polo coupé, wit 1987 VW Golf Madison 1800i, zwartmet 1990 =VW Polo 3-drs. Oxlord 1987 VW Goll Madison 1600 cc, zwart 1990 =VW JettaAvance 1300, blauwmet 1988 VW Golf GTI zilvermet 1982 ES
VW Passat, 5-drs., 1600 cc, zilv.met. 1987 VW Golf 1100, zeer mooi, groen 1980 EE
VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 Audi 100 cc, 5-cil., 133 pk, ESS
VW Polo Jelon 1.3 wit 1990 blauwmet 1987 EïS
Fiat Uno 45 S lE, grijsmet 1990 Audi 80 1.8 S, grijsmet 1988 SEE
Alla Romeo 75 1.8 rood 1990 Audi 80 1600 cc, zilvermet 1989 EE
Fiat Uno 60S donkergrijs 1987 Audi 80 1600cc wit 1991 ==Opel Kadett 1.3S 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, wil 1986 =Citroen Axel 1100cc, 17000 km, rood 1987 =Mercedes 240 TD ,DEMO- Audj Bol-8 s- . ~ >IM
EE... ... lornadorood bwj. 1-5-91 =grijs kent. rookzilver Passat cl isoo cc, 90 pk,

_. ___ 1985 9roenme' bwj. 24-5-'9l =
032_ ___£

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

Goergen voor aktieve |
interieurverzorging I

De verhoging van het woongenot heeft bi| Goergen Kritisch
vooral een 'pragmatische en technische achtergrond. De kritische instelling van het personeel ten aanzien
Keuken en badkamer zijn in menig huis deruimten bij van perfekte installatie past uitstekend bij de topmer-
uitstek waar de bewoners aktief bezig zijn. ken, die door Goergen worden gevoerd. Keukens
En Goergen. houdtvan aktie. Maar dan bij voorkeur van SieMatic en Bulthaup, sanitair van Villeroy&
gekoppeld aan doelmatigheid en sfeer. Keukens en Boch, Sphmx, Ideal Standard en Keramag. De
sanitair zijn danook specialisaties, die in Zuid Limburg schuifkastenwanden worden zelfs geheel in eigen
nog steeds in toenemende mate met Goergenwor- meubelmakerij vervaardigd,
dengeassocieerd. Datzelfde geldt echter ookvoor _ .
ruimtebesparende kastenwanden. centrale verwar Kom eens kijken wat een keus!
mmg en tegels. In deenorme showroomvan Goergen wordt niet

gewerkt met 13 in een dozijn-opstellingen. Nee. u
Gebruiksklaar krijgt een kompleet beeld van uw keuken ofbad-
De populariteit van Goergen is gelegen in het feit. dat kamer. Inklusiefvloeren, plafonds, verlichting,
alles gebruiksklaarwordt geïnstalleerd. Goergen be- accessoires enz. Er is altijd een ruime keus aan
schikt over eigen, hoog gekwalificeerd personeel, dat jg| modellen, stijlen en materialen. Ook dekollektie
pas tevreden is, als er perfekt vakwerk is afgeleverd. JO bijpassendetegels en plavuizen is omvangrijk.

wandtegels -*C U —^_>___?<\ v
__» ■ ■

\ T^~<~<_^_^l\V^ T^^S__>->^l slaapkamers

badkamersen sanitair f -4 ( —i lttff4-— .
ff - r*_-__—-_^_ keukens

ff ' ' mPfr^^ SieMatic
vin»rt-_g-_i_4 Ir ' I' I bulthaup

Goergen kan heel wat voor uw woning betekenen!

b»*^—I (S\ IJ9oei9enbv/tem I
I tr^K_.;_.\v. \x\__sul keukens - sanitair - cv. - tegels - kastenwanden

Nijverheidsweg 17-18,Stem (md. Kerensheide). tel. 046-331367 Open: ma. 13-18. di. t/m vr. 9-18 uur za. 10 16uur.
I Donderdag koopavond tot 20 uur. Verdervolgens afspraak. t^Ê

1 Luisterplezier in uw auto
I \___r^i__:~~:i_ if"^■__-_! __Ü^tl ///_«_______ jr-.-^--_^=4—^l' *- """"' h, ■_; _Lr J'

- Walkmaninput
XR-4250, radiO-CaSSetteSpeler. - Tuner met 24 voorkeuzestations

- Vermogen 2 x 25 Watt of 4 x 15 Watt MOO, MEEGENOIv,en. '^S^Z^lm- Automatic Tuner ACtivatiOn - - Inclusief anti-diefstalslede

- Loudness toets l__^_téÊ Hfl. 799 -- Inclusief anti-diefstalslede JÊ '
Hfl. 499,- (j| m

______■ NU: GRATIS SONY LUXE SLEDE-TAS _w-m0

SAS SAS
Js/Wm3_*__l NOBELSTRAAT 61 - HEERLEN - 045-712113



Klantgericht
öie specifieke invalshoek van
Marketing vind ook meer en
"neer in andere bedrijfstakken
Plaats.
Mooi voorbeeld is de lease-markt
die een onstuimige groei heeft
doorgemaakt en zeker het poten-
tiële volume nog niet volledig
heeft benut. Vorig jaar zijn er
300.000 lease-contracten afgeslo-
ten, een stijging van bijna 20
Procent. Over drie jaar is deze
"Harkt met vele mogelijkheden
"ninstens de helft groter. Zo
komt het verkooppotentieel al-
leen al voor de lease-markt tegen
30 procent van de totaalmarkt te
Üggen.

Klantvriendelijkheid en een be-
trouwbare indruk scoren niet
hoog, zo blijkt uit onderzoek. De
aanwezigheid van een verzorgd

uitziende showroom ofgarage en
goede documentatie, wordt maar
net positief beoordeeld. Als naar
de mate van kwaliteit wordt ge-
vraagd, wil de consument met
name voorkomend behandeld
worden.

Kwaliteitszorg over de hele linie
is dus, in combinatie met een ge-
zonde ondernemersklimaat, voor
de automobielbranche de ko-
mende jaren hét belangrijkste
thema. Het leidt tot een sterke en
krachtige bedrijfsvoering.

Marktinzicht
Hoe het mechanisme en de in-
strumenten daarvoor werken,
vereist een diep inzicht in lokale,
nationale en internationale afzet-
gebieden. In Nederland verschil-
len de interpretatiesvan dergelij-
ke gegevens bij de diverse disci-
plines nogal. Organisaties, die
zich sterk maken voor het mid-
den- en kleinbedrijf in deze voor
ons land belangrijke handelssec-
tor, weten per rayon, provincie
of stad vrij nauwkeurig de afna-
mecapaciteit aan auto's.

Met dat gegeven rolt er voor elk
vakgebied een gerelateerde om-
vang en rendement uit. Wat er in
een bepaald gebiedverkocht kan
worden, wordt echter door de fa-
brikant en/of de importeur met
grotere ogen bekeken. Afgezet
tegen een verwachte totaal-
markt, bepalen zij het aantal
auto's dat behoort bij hun markt-
aandeel en zetten die bij de de-
tailhandel ter verkoop neer. Een
mondiale visie die voorbijgaat
aan de specifieke kenmerken
van de deelgebieden en niet tot
een evenwichtig afnamebeleid
voert.
Voor 1992 zien de prognoses van
de autoverkoop er stabiel uit.
Een voortzetting van de tendens
in de afgelopen jaren, met een
vervangingsvraag van 425.000
personenauto's en een uitbrei-
dingmet 60.000 stuks. De matige
bevolkingstoename en de be-
hoefteverzadiging van het auto-
bezit zorgen voor nauwelijks
extra- afzet, hetgeen ook geldt
voor de vervangingsvraag.

Het nieuwe jaar laat een autover-
koop zien die verder onder druk
komt te staan. Inflatie, geen in-
komensgroei, dalend investe-
ringsvolume en het ontmoedi-

gingsbeleid van de overheid
zullen autobezit- en gebruik
doen afnemen. Het valt nog niet
te voorzien in hoeverre de consu-
ment op eigen initiatief de auto
(vaker) zal laten staan.
Verhalen over het autogebruik
dat drastisch moet worden te-
ruggedrongen, daar geloven de
branche-organisaties echter niet
in. „Dat is allemaal flauwekul,
daar houdt de overheid ook geen
rekening mee. Die ziet tot aan
het jaar 2000 een toename van 35
procent en wij denken dat ook,"
zegt R. Boon, hoofd in- en exter-
ne betrekkingen bij de BOVAG.

Het is niet de vraag of er in de
toekomst een automarkt is, wel
wie er nog deel van uitmaken.
Het gegeven dat mobiliteit de
motor van de economie is en er
een wagenpark is van een aantal
miljoenen auto's, zorgt voor
werk aan de winkel. Vraag is al-
leen, hoe strookt de vooruitstre-
vende techniek, waardoor auto's
minder - met name preventief -
'onderhoud behoeven, met werk-
omvang en bedrijfsomzet.

Onderhoud, reparatie en schade-
herstel aan een personenauto is
op jaarbasis sinds 1988 terugge-
lopen van 9 naar 8 uur. Voor het
afgelopen jaar komt dat neer op
een werkomvang van 32 miljoen
uren. Voor 1995 wordt een verde-
re daling naar 6,5 uur op jaarba-
sis verwacht. De totale onder-
houds- en reparatiemarkt is voor
een kwart 'in handen' van de
particuliere sleutelaar.

Peuseots Gentry en Rolaml Garros Cabriolet

Twee exclusieve
sportieve 205’s

Wie houdt van een sportief, pit-
tig of chique wagentje dat bo-
vendien ook nog luxueus is uit-
Sestoffeerd wordt door Peugeot
°P zijn wenken bediend.
Öeze autofabrikant heeft twee
Nieuwe uitvoeringen van de po-
pulaire 205 in het programma
°Pgenomen.

De eerste is een wat uitgebreider
en meer aangeklede versie van
de gelijknamige 205Roland Gar-
ros Cabriolet. De 205 XS is van
binnen en buiten sportief uitge-
voerd. Sportstuur en kuipstoelen
zijn met leer bekleed. De wagen
heeft verder nog een aantal ex-
traatjes als lichtmetalen velgen,

glazen schuifdak, electrisch be-
dienbare voorportierruiten, cen-
trale vergrendeling en een spe-
ciale striping.

Het tweede model wordt als 205
Gentry op demarkt gebracht. De
zakelijk-chique evenknie van de
205 GTI 1,9 is leverbaar in de al
even gedistingeerde tinten beige
en groen.

De basisuitvoering van de Gen-
try is nog wat uitgebreider dan
die van de XS Roland Garros.

Voor de Gentry moet 44.500 gul-
den worden betaald, terwijl aan
de XS Roland Garros een prijs-
kaartje van 31.795 gulden hangt.
Beide bedragen zijn inclusief
btw.

Veroudering
„Het autopark zal in de tijd ge-
zien qua leeftijd teruglopen.
Enerzijds stabilisering in de
nieuwverkoop, maar aan de on-
derhoudskant daarvan is depure
terugloop minder groot dan de
nieuwe auto's die op de markt
komen, doet vermoeden," voor-
spelt het BOVAG-structuurbu-
reau bij monde van Dijkstra.
Omdat de kwaliteit van de
dienstverlening bepalend is voor
de concurrentiepositie, moet
daar het accent liggen. De markt
is niet alleen te winnen op prijs,
dan wel op techniek of produkt.
Want er is altijd wel iemand
goedkoper en de gemiddelde
klant loopt niet zo warm voor

techniek. Terwijl er van het pro-
dukt auto veel aanbieders zijn.

Innovatie, investeren in nieuwe
middelen, management, mensen
en opleidingen dat zijn kernbe-
grippen die de autobranche op
zoek naar evenwicht houvast
bieden.

DOOR HUUB MEIJER Voor derde keer in Rosmalen

Autovisie ’92:
show om van

te watertanden

Het geluid van voorbijrazende
bolides, een gefingeerde stof-
wolk en een daaruit te voor-
schijn komende sportcoupé
Ginetta vormden de ludieke
start van Autovisie '92. Een eve-
nement dat voor de derde keer
plaatsvindt in het Autotron Ros-
malen.

De tentoonstelling is een initia-
tief van het autoblad Autovisie.
De auto's die tot en met zondag 5
januari 1992 menig liefhebber
doen watertanden, zijn alle zeer
bijzonder.

Het tentoongestelde assortiment
bevat wagens die nog nooit (of
nog niet) in Nederland zijn ge-
weest. Een overwachte maar
smakelijke mix van nieuwe en
oude auto's, in groepen bijeen
gezet. Auto's die jeanders zelden
of nooit in eikaars nabijheid
treft.

Zoals bijvoorbeeld een Fiat Vig-
nale Gamine 1966, een wagentje
om verliefd op te worden. Alfre-
do Vignale gebruikte als basis
voor deze two-seater een Fiat
'500' met tweecilinder luchtge-

koelde 499 cc 'F'-motor. Met zijn
18 pk niet bepaald een felle
sportwagen, maar een charmant
cabrioletje om gezellig mee te
toeren.

Of het nieuwste op het gebied
van stationwagons. De Mercedes
F-100 met een koetswerk van de
hand van ontwerper Bruno Sac-
co. Een auto boordevol nieuwe
snufjes en ideeën met als meest
opvallend accent: de positie van
de bestuurder. Deze zit in het
midden van de auto, die verder
is voorzien van een navigatiesys-
teem, buitenspiegels met radar.

achterop een videocamera, zon-
nepanelen in het dak, vierwiel-
besturing en ruitewissers die 100
procent van de voor- en achter-
ruit schoon houden.

Daarmee speelt deze fabrikant in
op de nieuwe trend: die van gro-
te en snelle stationcars, luxueus,
gedistingeerd en met zeer veel-
zijdige bruikbaarheid.

" De Aston Martin Virage, een van de vele super-automobielen die in het Autotron Ros-
malen zijn te bewonderen.

auto

Innovatie en investeren om dienstverlening op peil te houden

Autobranche op zoek
naar evenwicht

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Vertegenwoordigers in de autobranche zien diverse taken
als de belangrijkste elementen voor hun toekomstige be-
leid. De een vindt een gezond ondernemersklimaat het
hoogste goed, de ander wil in vrijheid zaken doen en de
volgende stelt als voorwaarde het behoud van mobiliteit.

Bij alle bedrijfsactiviteiten draait
«et natuurlijk om de klant. Maar
°ok rendement halen op elk
front, hetgeen de komende jaren
steeds vaker zal worden bena-
drukt, is van groot belang.

Zorg voor kwaliteit om daarmee
een beter bedrijfsresultaat te be-
reiken, dat loopt in feite als een
vuurrode draad door de 'automo-
tive business. Door middel van
trainingen over projectmanage-
ment, leiding geven en motive-
ren, strategie van de dienstverle-
ning, gesprekstechnieken en
klantgericht optreden blijft de
'wakkere' ondernemer bij de les.

Hulpverlenende instanties bic
den met vaardige handen hou
vast bij actuele marktontwikke-
lingen en zorgen voor adequate
toekomstverwachtingen. Bedrij-
Ven die midden in deze materie
staan zijn onder meer BOVAG
en RAI.

9. Dijkstra, hoofd van het
ÖOVAG-structuurbureau: „Wij
doen er alles aan om met de no-
dige ondersteunende middelen
een nog actiever klantgericht
Management bij de bedrijven
Van de grond te krijgen." In dat
kader is onlangs het succesvolle
'Jaar van de Klant' afgesloten,
üit themajaar was een logisch
vervolg op de eerdere themaja-
ren waarin kwaliteit, automatise-
ring, milieu en onderwijs cen-
traal stonden.

# Nog actiever
klantgericht

optreden houdt
'wakkere'

ondernemers in de
autobranche bij de

les.

Hybriden
Een heel bijzondere categorie
wordt gevormd door de hybri-
den, kruisingsprodukten die zijn

afgeleid van gewone auto's. Ze
onderscheiden zich daarvan
door enkele technische bijzon-
derheden. Te bewonderen zijn
onder meer de Caterham 4x4.
(door Autovisie zelf gebouwd),
de smaakvolle Jensen Coupé, de'
Citroen SM (met Masarati-motor)
en de in Nederland nog onbe-
kende Ginetta G33, een in Enge-
land gebouwde wagen, die de
show opende.

BMW viert dit jaar het 75-jarig
jubileumen besteedt met enkele
'knallers' in Rosmalen aandacht
aan deze mijlpaal. Ook Aston
Martin, Jaguar en Alfa Romeo
geven acte de préséncè.

Autovisie '92 is tot en met 5 ja-.
nuari dagelijks geopend van'
11.00 tot 17.00 uur. De entree-
prijs bedraagt voor volwassenen;
fl 12,50 en voor kinderen van 4-
tot 12 jaar een tientje.

Tijdens de tentoonstelling is ook;het, totaal nieuw ingerichte!
'Huis van de Toekomst' voor hef
publiek geopend. In de 'Zonne-;
garage' wordt een visie gegeven!
over het vervoer in de 21e eeuw;
en worden vele aspecten over
milieu en communicatie belicht.

Motorfabrikant
voorzichtig op
pionierspad

Reactie Suzuki op
Euro-offensief

De Japanse motorfietsfa-
brieken maken turbulente
tijden door. In de jaren zes-
tig werd de markt razend-
snel veroverd en in de twee
decennia daarna werkten
de Japanners zich op naar
een schier onaantastbare
positie. De laatste jaren lijkt
het tij echter een beetje te
keren. De ooit zo kooplusti-
ge Amerikaanse motor-
markt wendde zich tot de
surfplank en Mazda MX-5.

In Europa gaat het beter, maar
daar hebben klinkende namen
als BMW, Harley-Davidson, Mo-
to Guzzi en Ducati de hoektan-
den inmiddels gevoelig in de
oosterse kuiten gezet. Onlangs
werd het roemruchte merk
Triumph zelfs nieuw leven inge-
blazen.

Die tegenstand is Japanse mo-
torfabrieken als Suzuki uiteraard
niet ontgaan. Bij een bezoek aan
Toyokawa, waar Suzuki jaarlijks
onder andere ruim een kwart
miljoen motoren voor export
bouwt, werd zelfs al snel duide-
lijk dat de techneuten en boek-
houders meerdere maatregelen
nemen om ons optimaal te be-
dienen.
Het succes van weleer heeft im-
mers ook zijn keerzijden gehad.
De grote Japanse fabrieken zijn
in de bloei-periode neergezet en
inmiddels dus eenjaar of twintig
oud. Dat geldt ook voor de
'Toyokawa-plant', om de locale
omschrijving maar eens te bezi-
gen. De fabriek is oud, maar het
produktieproces is inmiddels

aan de modernste technieken
aangepast.

Ruim zeventig robots verzorgen
het lassen en reinigen van me-
taaldelen aan frame en plaat-
werk. Drie andere automaten
vormen de kunststof delen. Op-
vallender is het feit dat er binnen .
de grote fabriek een aantal klei-
nere bedrijfjes logeert. Langs de
zes lopende banden zijn name-
lijk tientallen firma's gevestigd,
die allemaal naar behoefte be-'
paalde onderdelen leveren.

Ze monteren ze zelfs vaak zei
Suzuki zorgt voor hoofdcompo-
nenten als motorblok en frame;
de toeleveranciers nemen de de-
tails voor hun rekening. En soms
ook grote delen als remmen en -vering. Merken als Kayaba en .
Showa gelden daarin als de we-
reldtop.

Voordelen
Die flexibele aanpak heeft op de
beweeglijke motormarkt fikse
voordelen. Modelvernieuwingen j
zijn op die manier heel snel door
te voeren. Het is in motorland in
het algemeen niet ongebruikelijk
om al na één of twee jaar ingrij-
pende wijzigingen door te voe-
ren, al voert Suzuki doorgaans
een wat stabieler modellenbe-
leid. En de aantallen per model
zijn dan ook niet al te groot.

In Toyokawa rollen een kleine
honderd verschillende typen t
motoren van de band. Met de ;
aangepaste produktiemethode
boekt Suzuki niet alleen tijd- \
winst, maar worden de kosten \
ook flink teruggedrongen. En ■dat is vooral bij de wat eenvoudi-
ger modellen ook in ons land
goed merkbaar in het gemiddel-
de prijsniveau.
Daar komt bij dat Suzuki vee.lal
niet kiest voor futuristische
hoogstandjes in de techniek. Do-
zen vol elektronica en vijf klep-
pen per cilinder moet de koper
elders zoeken. Een solide koers,
die kennelijk een breed publiek
aanspreekt. Lang na dato wor-
den importeurs badend in het
zweet wakker als ze dromen van
de Suzuki Wankel-motorfiets en
bijvoorbeeld de gewaagde Ka-
tana-modelleii van vroeger.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
ami tussen 8 en 12 uur.

Vrijdag 27 december 1991 "7

(ADVERTENTIE)■wis
OP
BONGERD23
HEERLEN

(ADVERTENTIE)

IS UW PENSIOEN KLAAR VOOR UW OUDEDAG?
""""""""" Verzekeringen

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

""""""""" Onroerend goed

VAN ""ST ASSURANTIËN VOF
" """""""" Juliana Bernhard laan 8

6432 GW Hoensbroek
Tel. (045) 22 42 41

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUST R I E E L

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produktenvoor
industrieen bouwwereld

Umburgs dagblad _
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Rolluiken

(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

,atTi________^
in aktuellen Winterfarben.
Nadelstarke 5-6. Lauflange 50 g
95m,50g DM5.95

Flauschgarn in mehr als
20 aktuellen Farbtonen 25%
Schurwolle. 75% Polyacryl.
Lauflange 25 g 150 m,
Nadelstarke 3 KNÜLLERPREIS
25 g Knauel nur DM 0.99

70% Angora 20% Wolle 10%
Polyamid in mehr als 30
topmodischen Farben Lauflange
20 g ca 95 m. Nadelstarke 3 5
KNÜLLERPREIS
20 gKnauel nur DM 5.95

100% reine Schurwolle,
maschmenwaschbar, in mehrals
30 Farbn.ancen vorratig.
Lauflange 50 g 125 m,
Nadelstarke 3-4.
50 g nur DM 3.95

jgQCORSTENS-Agjr VERSCHUREN
é9* Helmond koopt \
ZAT. 28 dcc. mankananes
lichte kleur 9 donkere 5 popjes
alle kleuren 5 rode & roodzalm
man & popjes 14 putterbast.
87.50 kneu- & sijsbast. 10 pst.
GLOSTERS, WITTE & KUI-
VEN SPEC. PRIJS. d.duiven
10 meeuwen 4 zebras 6 par-
kieten 10 valken 25 witte etc.
35 roseicollis 25 pp. brengen:
SITTARD 11.30-12.30 Putstr
10 HEERLEN 10-11 Emmastr.
7a TERBLYT 12-1 Rijksw 46
BEEK 2-3 Maastrichterl. 7.
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Het nieuwe zorgstelsel: ;

_______ _________!&

Uiteindelijk moeten we er allemaal beter vanworden.

Wij Nederlanders hebben veel over voor de kwaliteit I ____proper m__-,d'_ _ . _ _ _ Bei volwassene Ier kind
van onze gezondheidszorg. Maar dan moeten de kosten Zlt.kt ,ltonds FïZië ' n__.

AWBZ t' 11.10 t' 3.70>

wèl eerlijk worden verdeeld. De overheid werkt hard Totaj' I ____? I _____!!
!. Exclusief de premie voor de aanvullende verzekering. 2. Voor ten hoogste twee meeverzekerde

aan een stelsel waarbij dat ook gebeurt. | km.i_._n. 3.>____n_,.._e.-rz_k..dC k,„jeren t». e,_metn^.

r-> " Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland- ANOZ Gooi Apeldoorn Groep, regio Linge-btap VOOr Stap WOrdt nU een baSlSVerZekering Noord, Alkmaar, 072-277277 «Ziekenfonds streek, Leerdam, 03451-14541 .Ziekenfonds
Amersfoort en Omstreken, Amersfoort, De Friesland, Leeuwarden, 058-913913 "voor iedereen ingevoerd. Opdat uiteindelijk het verschil ££«£.%S_!^f<££_£_.e.

, - * . _ _ . i. Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, zekeraar Zorg en Zekerheid, Leiden,
tussen ziekenfonds-verzekerden en particulier verze- Amsterdam, 020-6871445 " anoz Gooi 071-357575 " zorgverzekeraar vgz, Maas-

"L Apeldoorn Groep, regio Oost, Apeldoorn, tricht, 043-687373 " Ziekenfonds Het
ij 1 * " A/ï 1 J 1 1 055-275911 " Zorgverzekeraar VGZ, Ber- Groene Land, Meppel, 05220-66271 "kerClen VerdWljnt. Maar VOOral: Opdat StraKS OOk OnZe gen op Zoom, 01640-83400 " Algemeen Ziekenfonds Midden en Noord Zeeland,

Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuws Middelburg, 01180-34520 "Zorgverzekeraar
kil___ _»__>__ 7(Ac(*r 1_ linnen 7..T_ Van PPII min.l-PTIS -_<_ <J__Pr_P Vlaanderen, Breda, 076-243000 " Alge- VGZ, Nijmegen, 080-287911 " Zieken-
JS-lIIUCICil _6CJ_.CI __.UliUCll Z.IJII Vdll CCll 111111_.IC11_» Z,U g.UCUC meen ziekenfonds Haaglanden, Den Haag, fonds PWZ, Purmerend, 02990-58258 "" 070-3100880 " AZIVO Algemeen Zieken- Stichting Ziekenfonds Rotterdam, Rotter-
en betaalbare gezondheidszorg. Elke nieuwe stap be- fo"d?Idey°3hardi"!'Drh*^ o7o-39188»8 tT'T'^T^^Vfl^TsZ'O O r " Salland Gezondheidszorg Verzekeringen, Schiedam, 010-4274911 " LIASS Ziektekos-

-1 . i ,j. j \-\-vrrt _. /» I _"V7" Deventer, 05700-87000» Regionaal Zieken- tenverzekeringen, Sittard, 046-595656 "tekent een Uitbreiding Van de AW-DZ, (Algemene Wet fonds Rijn/IJsselland, Doorwcrth, 085- Zorgverzekeraar TRIAS, Sliedrecht, 01840-
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Duitsland 1
Jk-00 heute.°9-03 Der Denver-Clan. Serie. Afl
Rollentausch.J9.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 14.
0.00 Heute.
"03 Gala auf dem Eis. Herh.

'0.45 Der Herr der Ringe. Tekenfilm
uit 1977 van Ralph Bakshi. Herh.J2.55 Persoverzicht.

'3.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met
heute-Nachrichten.

J3.45 Wirtschafts-Telegramm.
J4.00 Tagesschau.
J4.02 "" Sesamstrasse.
'4-30 Lebensinsel Teich. Documen-
taire over vijvers.]5.15 Tagesschau.

'5.20 Vorhang auf - Film ab. Das
Preitagskino met: Inschallah, film van
Michaël Holzinger. Met: Judith Boel-
9er, Eberhard Feik, Martin Sperr e.a.
Aansl.: lm Garten Allahs (VPS
15.45), Amerikaanse speelfilm uit
1936. Met: Mariene Dietrich, Charles
Boyer, Basil Rathbone e.a.

]700 Punkt 5 - Landerreport.
J7.15 Tagesschau.]?-25 WWF-Studio.1?-35 Kojak - Einsatz in Manhattan.
Serie. Afl.: Die Versuchung.
8-30 Hier und Heute.18-45 Knastmusik. Serie. Afl.: Lieber-
nianns Gesetz.

'9.20 "" Herzblatt Show met Rudi
Carrell.J9-58 Programma-overzicht.

_\OO (TT) Tagesschau.
*0.15 (- , +tt) Mord urn Mitter-nacht. Amerikaanse speelfilm uit

1990. Met: Connie Sellecca, David
Dukes, Jere Burns e.a.

jl-44 Tagesthemen-Telegramm.
<1-45 Richard von Weizsacker. Por-

tret van de Duitse president.
*<-30 Tagesthemen. Met Bericht aus

Bonn.
<JOO Die lieben Verwandten. Serie.
.Afl.: Nichts geht mehr.'3.25 Sportschau.
«3.50 "" Das Camarena-Komplott.
Amerikaanse miniserie uit 1989. Deel3(Slot).

120 Tagesschau.
"'"25-01.30 Z.E.N. Island - Insel derNaturgewalten: Vatnajökull, der was-sergletscher.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Gefahrliche Freundschaft.

Amerikaanse speelfilm uit 1941 van
Raoul Walsh. Met: Edward G. Robin-
son, Mariene Dietrich, George Raft
e.a.

15.25 EURO. Europees magazine.
16.00 Heute.
16.05 Der Kurier der Kaiserin. Serie.

Afl.: Tod oder Siberien. Op een dag
krijgt de koerier van een geheimzinni-
ge man de opdracht om een brief uit
de Russische ambassade te stelen
waarvan de toekomst van Oostenrijk
afhangt.

16.30 ZDF '92. Gute Zeiten für beste
Programme.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.55 Marco. Serie. Afl.3. Marco

wordt op het laatste nippertje gered
uit zee. Hij is zwaargewond en wordt
daarom lange tijd verpleegd door een
districtsarts die zelf haar hele familie
tijdens de dictatuur yerloren heeft.
Maar Marco besluit om zijn zoektocht
naar zijn moeder toch voort te zetten.
Aansl. Programma-overzicht (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

uit het buitenland.
20.15 (TT) Der Alte. Misdaadserie.

Afl.: Der Anschlag. Na een moord-
aanslag in een ziekenhuis moet com-
missaris Kress zien uit te vinden of
de aanslag tegen dokter Gregory of
dokter Basil was gericht. Een interes-
sante bijkomstigheid is dat de twee
heren elkaar niet kunnen luchten of
zien.

21.15 Das Beste aus...Kaum zu
glauben. Amusementsprogramma
met Pit Weyrich.

21.45 heute-journal.
22.10 Zwischen allen Fronten: As-

pekte eines Jahres. Overzichtspro-
gramma.

23.10 FBI - Kampf dem Terror. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1975 van Mar-
vin J. Chomsky. Met: Wayne Rogers,
Andrew Duggan, Dabney Coleman
e.a. Deel 1.

00.45 Heute.

TV FILMS VIDEO
RTL Plus
11 00 Wetterleuchten am Dach-
?te'n. Heimatfilm uit 1952 van An-
lori Kutter over een trotse vrouw
die op haar ongeluk afstevend. Met
°a.: Gisela Fackeldey en Peter
Alexander.

" Julie Hagerty en Albert Brooks in 'Lost in America',
(Nederland 2-23.10 uur).

RTL4
11-35 Big Parade of Comedy. Vijf-
"9 van de grootste Hollywood ster-
[® n aller tijden treden in deze film
Van Robert Youngston uit 1964
Veel te kort op.

Duitsland2
Manpower. Luchthartige typi-

'che Warnerbrothers film van
Walsh uit 1941 met Mariene

'etrich als 'hostess' in een nacht-ltJb die tussen twee strijdende he-ren komt.
BRT 1,4-20 David Copperfield. Ameri-
kaanse film uit 1935 van George
~ukor met in de hoofdrollen Fred-
Je Bartholomew, Frank Lawton enW-C Fields.

Nederland 2
14.20 The Black Stallion Returns.
Aardige Amerikaanse actiefilm uit
1983 van Robert Dalva over een
Arabier (een paard), verloren in de
woestijn, en zijn tienerbaasje die
hem zoekt.

Duitsland 1
15.20 The Garden of Allah. Zwieri-
ge Amerikaanse romance uit 1936
van Richard Boleslawski waarin

zwoele Mariene Dietrich in dc Alge-
rijnse woestijn in dc ascetische
Charles Boyer eindelijk haar gelijke
ontmoet

Nederland 2
12.00 De barbier van Sevilla. Opera

van Rossini. Uitgevoerd door het
koor en orkest van De Scala di Mila-
no 0.1.v. Claudio Abbado. Solisten:
Teresa Berganza, Hermann Prey e.a.
Graaf Almaviva wil samen met Figaro
voorkomen dat dr. Bartolo zijn pupil
Rosina om haar bruidsschat trouwt.
Onder het pseudoniem Lindora trekt
Almaviva in het huis van Bartolo.

14.20 De terugkeer van de zwarte
hengst. Amerikaanse speelfilm uit
1983. Met: Kelly Reno, Vencent Spa-
no, Woody Strade e.a.

16.00 "" Journaal.
16.05 Het geheim van de zwarte
draak. Jeugdserie. Afl.s: Goud. Herh.
Wólff en zijn gezelschap bereiken
eindelijk de Amur, alwaar ze vriende-
lijk in het dorp opgenomen worden.

17.00 De vier jaargetijden.Le quattro
stagioni, Vivaldi, uitgevoerd door het
kamerorkest Cantilena vanaf het
Schotse eiland Arran.

17.40 Kreatief met karton. Cursus.
Afl.7.(Slot).

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.: Het verhaal van
dimension X.

19.27 (TT) Over m'n lijf. Medische
info-show over het menselijk lichaam.
Afl.: Goed gestemd.

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

20.30 (TT) Medisch Centrum West,
Ziekenhuisserie.

21.29 De tv-dokter. Medische tips.
21.30 Benny Hill in New Vork. Show

met deze Engelse komiek. Herh.
22.20 In the heat of the night. Serie.

Afl.: Verloren onschuld. De dronken
Frank Craven probeert zijn dochter
Jana te verleiden. Haar moeder slaat
hem in blinde woede dood. Een jaar
later wordt Jana aangehouden en
heeft een intens gesprek met Althéa.

23.10 Lost in America. Amerikaanse
speelfilm uit 1985. Met: Albert
Brooks, Julie Hagerty e.a.

00.35-00.40 "" Journaal.

RTL Plus
20.15 Wenn mem Schatzchen auf
die Pauke haut. Schlagerster Roy
Black schrijft in deze film uit 1971
zijn eigen liedjes en mag naar
Amerika. Hij komt echter terug met

uranium en vele gangsters in zijn
spoor.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.35 Emiel. Korte film.
19.00 Wat doe jij nou? Programma

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

19.30 Huize Krankjorum. Canadese
serie. Afl.: Heb uw naaste lief. Nu het
huis van de buren moet worden ver-
bouwd, komen ze voor een tijdje bij
de Edisons logeren. Het duurt niet
lang of ze ergeren zich mateloos aan
elkaar. De situatie dreigt uit de hand
te lopen als de buren 's ochtends in
alle vroegte keiharde muziek aanzet-
ten bij hun aerobic-training!

19.54 Uitzending van de VVD.
20.00 "" Journaal.
20.25 Jaaroverzicht sport. Onder-

meer aandacht voor de voetbalcom-
petitie, Wimbledon, Tour de France
en verschillende internationale
schaatstoernooien.

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

tie. Presentatie: Maartje van Wee-
gen.

23.00-23.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Patsy Kensit in 'Absolute
beginners.
(RTL4- 22.05 uur).

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Feuilleton.
10.50 Channel E.
11.20 Classique.
11.35 Big parade of comedy. Ameri-

kaanse verzamelfilm uit 1964, be-
staande uit fragmenten van een groot
aantal Hollywood filmklassiekers.

13.20 The Andy Williams Christmas
Show.

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

Soap.
16.00 Telekids.
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 (slot).
21.05 De prins van Bel Air. Comedy-

serie.
21.35 Get a life. Comedyserie.
22.05 Absolute beginners. Engelse

musical uit 1986. Met: Eddie O'Con-
nell, Patsy Kensit, David Bowie,
James Fox, ray Davies e.a.

23.55 Nieuws.
00.10 Hostage tower. Amerikaanse

speelfilm uit 1980. Met: Peter Fonda,
Maud Adams, Billy Dcc Williams,
Keir Dullea, Britt Ekland e.a.

01.50 M.A.S.H. Comedyserie.
02.15 Deserteurs in vredestijd. Itali-

aans/Joegoslavische speelfilm uit
1969. Met: Franco Nero, Richard
Johnson, Helmut Schneider, Bvd
Spencer, Larry Aubrey e.a.

04.00 The Oprah Winfrey Show.
04.45 Teletext.

Duitsland 3 West
12.15 Teletekst. 12.30 ■ Drunter und
drüber, Amerikaanse speelfilm uit
1939. Met: James Stewart, Claudette
Colbert, Guy Kibbee e.a. 13.55 West 3
aktuell. 14.00 Traume sind Schaume.
Afl.2: Susan. 14.30 Europa nach No-
ten, muzikale reis. 15.00 Pan Tav und
Claudia im Schloss, jeugdfilm. Met: Ot-
to Simanek, Jan Werich, Veronika
Rencova e.a. 16.20 Wenn Eltern nicht
mehr weiter wissen, reportage over vi-
deotherapie. 17.05 lm Oderbruch -Geschichtliche Wanderungen mit Gün-
ter de Bruyn (1). 17.50 100 Meisterwer-
ke: Maria mit Kind in einer Landschaft,
Raphael. 17.59 Aktuelle Minute. 18.00
Königshauser: de Belgische koning
Boudewijn. 18.58 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00
Sport extra, Europacup ijshockey-toer-
nooi: Düsseldorf EG - SG Bern. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Fussbroichs.
Afl.4. 22.15 Die Vogel, Amerikaanse
speelfilm uit 1963. Met: Rob Taylor,
Tippi Hedren, Jessica Tandy e.a. 00.15
Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

RTL Plus
06.45 RTL plus - Weihnachtsclub.

Herh.
08.00 RTL plus - Weihnachtsclub.

Met tekenfilmseries: Diplodos; Herh;
Die himmlischen Teddyberen. Herh;
Yogi Bar. Herh.

09.15 Tekenfilm.
09.30 Tante Trude aus Buxtehude,

Duitse speelfilm uit 1971. Met: Rudi
Carrell, llja Richter e.a. Herh.

11.00 Wetterleuchten am dach-
stein. Duits/Oostenrijkse speelfilm uit
1952. Met: Gisela Fackeldey, Peter
Alexander, Marianne Koch e.a.

12.35 Immer wenn er Pillen nahm.
Serie. Afl.: Hilfe, ich kann nicht flie-
gen. Herh.

13.00 Ein Sheriff in New Vork. Serie.
Afl.: Die charmanten Elstern.

14.40 Der Millionen-Dollar-Junge.
Amerikaanse speelfilm uit 1987. Met:
Gary Coleman, Maureen Stapleton,
Norman Feil e.a. Herh.

16.15 Chips. Serie. Afl.: GriecFiische
Woche.

17.10 Der Preis ist heiss.
17.45 Moment mal, Musik. Kerstme-

lodieën.
17.55 21, Jump Street - Tatort Klas-

senzimmer. Serie. Afl.: Verspielt.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Das A-Team. Serie. Afl.: Ritter

der Landstrasse.
20.15 Wenn mem Schatzchen auf

die Pauke haut. Duitse speelfilm uit
1971. Met: Roy Black, Ushi Glas e.a.
Herh.

21.40 Roy Black - Seine Filme, seine
Lieder. Filmportret.

22.00 Tutti Frutti. Erotische quiz.
23.00 Liebesgrüsse aus der Leder-

hose 11. Duitse erotische speelfilm uit
1974. Met: Hans Henning Claer,
Johannes Buzalski e.a. Herh.

00.35 Ein Slip auf Trip. Franse eroti-
sche speelfilm uit 1981. Met: Marcha
Grant, Caroline Aguilar, André Géno-
vès e.a. Herh.

02.05 Liebesgrüsse aus der Leder-
hose 11. Erotische speelfilm. Herh.

03.35 Die badende Venus. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1944. Met: Red
Skelton, Esther Williams e.a.

05.10 Die Madels vom 9. Bezirk. Se-
rie. Afl.: Der Schuh, der aus derKalte
kam.

" Mariene Dietrich. (Duits-
land 1 - 15.20 uur).

Duitsland 3 SWF
14.00 Die Chronik der Familie Nagele.
Afl.4: Anno 1931. 14.50 Onkel Toms
Hütte, Duits/ltaliaans/Frans/Joegoslavi-
sche speelfilm uit 1965. Met: O.W. Fi-
scher, Mylène Demongeot, Herbert
Lom e.a. 17.15 Maler aus der ehemali-
gen DDR: Bernhard Heisig. 18.00 Hin-
ter der Sonne, neben dem Mond. Afl.3:
Warum die Vogel am Morgen singen;
Das Schiff nach Nirgendwo. 18.25
Sandmannchen. 18.30 Südwest-Jour-
nal. 19.00 Wildwege. Afl.s: Der Hund
(1). 19.45 Teleglobus spezial (VPS
20.00). 20.15 Mornbasa-Express (VPS
19.45), afl. uit de serie Zwischen Kairo
und Kapstadt. Herh. 20.30Kulturkalen-
der. 21.00 Nieuws. 21.15 Rendezvous
in Musik, 40 jaar Erwin Lehn en zijn
SDR-Orkest. 22.15 John Wayne Erin-
nerungen, portret van deze filmster.
00.00 Nieuws. 00.02 Die Unerschroe-
kenen, Amerikaanse speelfilm uit 1968.
Met: John Wayne, Katherine Ross, Jim
Hutton e.a. 02.00 Non-Stop-Fernse-
hen.

RTL4
22.05 Absolute Beginners. Engelse
Musical van Julien Temple uit 1986
met Eddie O'Connel en Patsy Ken-
sit als uitzinnig verliefd paar. Ver-
der met o.a. David Bowie.

Duitsland 3 West
22.15 The Birds. Klassieke thriller
van Alfred Hitchcock uit 1963 over
massale aanvallen door vogels.
Met Rod Taylor en Tippi Hedren.

Nederland 2
23.10 Lost in America. Goedmoe-
dig, doldwaze satire op carrière-
makers door Albert Brooks uit
1985. Twee yuppies gaan (net als
de easy rider) rondtrekken op de
motor. Met 0.a.: Albert Brooks, July
Hagerthy en Garry Marshall.

RTL plus
0.35 Les Folies d'Elodie. Lichtzinni-
ge scènes, maar geen porno in
deze Franse film uit 1981 van An-
dfe Genoves. Platvloerse satire op
burgermaatschappij. Met: Andfe
Génovès en March Grant.

RTL4
02.15 Gott mit uns. Italiaans/Joe-
goslavische film van Guiliano Mon-
taldo uit 1969. Deel van het Duitse
leger geeft zich in 1945 over aan
Candees detachement. Met Franco
Nero en Richard Johnson.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en'slechthorenden.
6.00 "" Journaal., 6-05 Dokument: Ccci nest pas une

___j voiture. Portret van de deux-chevaux,
i bijgenaamd de lelijke eend. Herh.~~^6.38 Disneyclub. Tekenfilmmagazi-

ne met de tekenfilms 'Ducktales' en
'Rescue Rangers'.

18.01 Boggle. Woordspel.
'8-30 Ja, natuurlijk extra. Natuurfilm-
serie. Vandaag: De slangenarend.

Ha, die Pa. Comedyserie. Afl.:
Feestje. Als Norbert op reis is geeft
Matthijs een wild feestje. Dan wordt
er gebeld. Herh.'9.29 Dinges. Een panel moet raden
*vat kinderen bedoelen. Panel: Marti-
ne van Os en JorisLutz.

<0.00 ("" +TT) Journaal.
«0-26 Maak dat de kat wijs. Een pa-
nel moet raden welk verhaal waar is.
Panel: Pim Jacobs, Tetske van Osse-
vvaarde en Edwin Rutten.

«1.12 (TT) Rondom tien. Praatpro-
gramma. Vandaag: Topmensen ver-
bazen. Herh.

<2.03 Jessica Fletcher. Misdaadse-
rie. Afl.: Het stiefkind. Een vrouw
beweert dat haar onechte kind van
Jessica's overleden echtgenoot is.

'2.51 Dokument: Hoe gastvrij is Ne-
derland? Documentaire over het ho-
telbedrijf in Nederland.

'3-36 Miniatuur: Brieven aan Maria
J4). Videocollage.
?3.41-21.46 "" Journaal.

" Martine van Os in 'Din-
_es'. (Nederland 1 - 19.29
Uur).

België/TV 1
14.00 Kinderen voor Kinderen festi-

val. Vandaag: Cantabile uit Merks-
plas en het Voorhouts Kinderkoor.

14.20 David Copperfield. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1935. Met: Fred-
die Bartholomew, Frank Lawton, W.
C. Fields e.a.

16.30 Samson. Met tekenfilms.
17.30 Mooi en meedogenloos. Serie.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.361.
18.05 Postbus X. Jeugdserie. Van-

daag: Spoken in stock.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. Serie. Af1.750.
19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Sledge Hammer. Comedyserie.

Afl.: Auto-didakten.
20.30 Baraka. Spelprogramma.
21.35 Matlock. Misdaadserie. Afl.: De

priester. "22.25 Kunst-zaken. Aansl. Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Vijand van de vijand. Spiona-

geserie. Afl.6.
23.40-23.45 Coda. Erik van Ruysbeek

leest: Paradise lost.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Spelen met woorden. Afl.4.
19.30 Het Capitool. Serie. Af1.307.
19.53 Benny HIM.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-
ristische portretten: Brabant, Toledo.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Het eilandje. Documentaire

over het verleden, het heden en de
toekomst van het Eilandje, een oude
havenbuurt van Antwerpen. Honderd
jaar geleden was de wijk nog het
kloppend hart van de haven. Het pro-
ject Stad aan de stroom werkt aan de
toekomst van deze unieke buurt.

21.30 Journaal/Sport.
22.00 Première Film & Video.
22.30-23.45 Missa luba. Documentai-

re over deze Afrikaanse mis.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Gute Reise, Charlie
Brown. Tekenfim. Herh. 09.50 SAT.I
Teleshop. 10.05 Zwei vom Affen gebis-
sen. Italiaans/Spaanse westerncome-
die uit 1967. Herh. 12.05 Glücksrad.
Herh. 12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo.
Spelprogramma. Herh. 14.00 Mensch,
Dino. Wetenschap voor kinderen.
14.25 General Hospital. Serie. Herh.
15.10 Nachbarn. Serie. 15.35 SAT.I
Teleshop. 15.50 High Chaparral, Ame-
rikaanse westernserie. 16.40 Spaß im
Schnee. Vrolijke landenvierkamp.
17.40 SAT 1 Bliek. 17.45 ■ Addams
Family. Amerikaanse serie. 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Vier für ein Ave Maria. Italiaanse
westerncomedie uit 1978. Herh. 22.20
SAT 1 Bliek. 22.25 Damien - Omen 11.
Amerikaanse griezelfilm uit 1978.
00.15 SAT 1 Bliek. 00.20 Heiße Schen-
kel - Die Tracy Lords Show. Ameri-
kaanse erotische revue uit 1988. 01.55
Vorschau/Videotext.

Radio 1 radio7 07 Het Gebouw met om 7.07 Af-
deling nieuws (7.30 Nws) 810
Marathon interview. Frenk van der
Linden in gesprek met Louis tob-
back. (12.30 Nws.) 12.55 Medede-
lingen t.b.v land- en tuinbouw.
13 10 Hier en nu, met om 13.45

Kerk vandaag. 14.05 Zwitserland
700 jaar 16.05 VARA Radio I vrij-
dageditie (1730 Nws). 20.04
NCRV-Bulletin. 21.04 Kerst '91:
Vuilins-Hoop. 23.07 Met hetoog 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
704 Echo. 7.10 KRO's ontbijt-
show. 7.50 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 Cabaretgala Scheve-
ningen 1991. 17.04 Nederlands
hitwerk. 18.04 Opium radio. 20.30
Hersengymnastiek. 21.00-7.00 Zie
Radio 1

Radio 3
602 Ook goeiemorgen 9.04 Goud
van oud. 10 04 Top 100van 1991.
1804 The Grandmix 1991 19 04
Dinges en Van Inkel. 22.04-24.00
Countdown café.

Radio 4
7 00 Nws 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert 1: Bizarrie Italiane. 8 00 Nws
8.02 Vroeg ochtendconcert 2

Rond Debussy. 9.00 Le nozze di
Figaro KV 492, opera van Mozart.
Koor en Orkest van het Drottning-
holm Hof Theater 0.1.v. Arnold öst-
man met sol. 12.30 Jazz of vier-
cöncert 13 00 Nws. 13 02 Operet-
te 14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise 15.00 Klein be-
stek. Pianomuz. 15.45 Uit de schat
der eeuwen. 16 15 Crème du baro-
que. 17.00 De psalmen. 17.20
Concertante 18.00 Nws 18.02
Muziekjournaal. 19.00 Uit het mu-
ziekarchief. 20 00 Nws
20.02-24.00 Supplement I. Kleg.
11. ca. 21.00 Klap op de vuurpijl
1991.

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.
13.00 Nws. 13.10 Het Gebouw,
met om 13.10 Wonderbaarlijke
werkelijkheden te Wienstjesvoort.
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"D'66. 18.30 Homonos.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30 Nieuwsen

actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en het Berbers. 20 15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees 20.30-22 00 Via Yin,
Chinees programma

België/RTBF 1
12.40 Gourmandises. 13.00 Nws.
13.35 Mam basse sur la ville, Frans/Ita-
liaanse speelfilm uit 1962. 15.20 Vent
du sud. Herh. Aansl.: Clips a la une.
17.00 Nouba nouba. 17.40 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.30 Journal. 20.05
Les chroniques de Philippe Meyer.
20.35 Jours de guerre. 21.40 Les ca-
nons de Navarone, Amerikaanse
speelfilm uit 1961. 00.15 Nws.
00.35-00.40 Bourse.

België/Télé 21
14.15 Cursus Engels. 16.10 Femmes,
l'obsession de la minceur. Herh. 17.10
Radio 21. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Terre et soleil. 19.00 Clips. 19.10 Le
jeu des dictionnaires. 19.30 Journal.
20.00 Matt Helm traque, Amerikaanse
speelfilm uit 1967. 21.40 Nws. 22.15
Art 21: Les courts métrages de Jaco
van Dormael (3). 23.05-23.30 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Canadees Nws.
08.20 Nws. 08.30 Selection One world
channel. 09.00 Au nom de la loi. Herh.
10.00 Le point de médécine. Herh.
11.30 Divan. 11.50-11.55 Nws. 16.05
Nws. 16.15 Faut pas rever. Herh.
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Cursus
Frans. 18.15 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 monastère de la rue.
Herh. 21.00 Nws. 21.30 Stars 90.
23.00 Nws. 23.20 Média Sud.
23.35-00.45 Sauve qui veut.

BBC 2
09.00 ■ Flash gordon. Afl.: The palace-
of terror. 09.20 ■ King of rocket men.
Afl.: Fatai dive. 09.35 She's the sheriff.
Afl.: Hostage. 10.00 ■ Christmas in
Connecticutt, Amerikaanse speelfilm
uit 1945. 11.35 Rancho notorious,
speelfilm uit 1952 van Fritz Lang. 13.00
Eugene Onegin, ballet op muziek van
Tsjaikovsky. Herh. 14.35 Greenclaws.
Herh. 14.50 The Ryder Cup at Kiaway
1991. 15.30 Strand - under the dark
cloth, doe. over fotograaf Paul Strand.
16.50 The odd couple, Amerikaanse
speelfilm uit 1968. 18.30Reverse gear.
terugblik. 19.00 ("+TT) The searchers'
Amerikaanse speelfilm uit 1956. 21.00
Animation now: Night angel. 21.20 Glo-
bal report. Afl.l: Fatima's prayer. 22.00
(TT) The power and the glory. Af1.13
(slot): State of the art. 22.30 The lost
boys. Afl.: we set out to be wrecked..
Herh. 23.55. Imagine: John Lennon,
doe. 01.35 Notebooks on cities and"
clothes, film over ontwerper Yohjl Ya-
mammoto. 02.55-03.05 Weer.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Euro. basketball.
09.30 Paardesport. 10.30 Eurobicsl;
11.00 Autosport. 12.00 Tennis. 13.3Q.'
Rallycross. 15.00 Eurobics. 15.30 Te&»'
nis. 17.00 Arg. voetbal. 18.00 Aut©-'
sport. 19.00 Int. tafeltennistoernooi.
20.00 Spaans voetbal. 20.30 World
sport special. 21.00 Go. 22.00 F1GP
films. 22.30 NBA basketball. 00.00,
Boksen. 01.00 Golf. 02.00 Rugby.
03.00 Arg. voetbal. 04.00 Autosport.
05.00 Int. tafeltennistoernooi.
06.00-08.00 World Snooker Classics.

Eurosport
14.00 Voetbal: Best of Eurocups. Herh.
16.00 Ijshockey Eurocup Düsseldorf:
Moskou-Milaan. 18.00 Kickboksen.
19.00 Track action magz. 19.30 News.
20.00 Skiën: Free style. 21.00 Rally
Parijs-Kaapstad. 21.30 News. 22.00;
Best of boxing. 00.00 Rally Parijs-
Kaapstad. Herh. 00.30-01.00 News.

RAI UNO
06.00 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di quark. 19.40 Alma-
nacco. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale 20.40 Quatro cuccioli da
salvare. 22.15 Zeus. 22.45 Linea notte.
23.00 Milano. 00.00 Notte - che tempo
fa. 00.30 Mezzanotte e dintorni. 00.50
II fantasma del pirata barbanera. 02.35
II grande cielo. 04.35 La vita di vernon
e Irene Castle.

BBC1
08.00 News. 08.15 Tottie. Herh. 08.30
Timeless tales. Afl.: The steadfast tin
soldier. 09.00 News. 09.15 Lassie. Afl.:
Crisis at Devil's gorge. 09.35 Braves-
tarr. Afl.: The disappearance of Thirty-
Thirty. Herh. 10.00 News. 10.05 Rude
dog and the dweebs. Afl.: No dweebs
aloud/Ding a ling Kitty. Herh. 10.25
Why don't y0u...? 10.50 Edd the
Duck's pantomime, poppenfilm. Afl.:
Showbiz Edd & the Seven Dwarf Du-
des. 11.05 Playdays: The tent stop.
11.25 Pingu. Afl.: Pingu looks after the
egg. Herh. 11.35 The Jetsons. Afl.:
Father-daughter dance. 12.00 (TT)
Krull, Engelse speelfilm uit 1983. 14.00
News. 14.15 (TT) Neighbours. 14.40
(TT) Sea wolves, Amerikaanse speel-
film uit 1980. 16.35 Torn and Jerry.
16.50 Fireman Sam. Afl.: Snow busi-
ness. Herh. 17.15 Jacks and the bean-
stalk, pantomime. 17.40 (TT) The chro-
nicles of Narnia. Afl.: The lion, the witch
and the wardrobe (2). Herh. 18.35 (TT)
Neighbours. Herh. 19.00 News. 19.30
Wogan. 20.05 (TT) World's strongest
man. 21.00 (TT) The great outdoors,
Amerikaanse speelfilm uit 1988. 22.30
(TT) News. 23.00 (TT) Carrott's Com-
mercial breakdown. 23.50 Films of the
year with Barry Norman. 00.35 (TT)

The parallax view, Amerikaanse speel
film uit 1974. 02.15-02.20 Weer.

MTV Europe
07.00 Best videos of the year. 10.00
Best videos of the year. 13.00 Hanv-
mer. 13.30 Saturday night live. 14.00.
Best of hotseat. 15.00 Famous last-''
words. 15.30 Rap unplugged. 16.00
Greatest hits. 17.00 Report. 17.15 At
the movies. 17.30 News at night. 17.45"
3 from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial. 20.00 YES. 20.3W
Famous last words. 21.00 Best of booH
leg. 21.30 More sex in the 90's. 22.009
Greatest hits. 23.00 Report. 23.15 Alg
the movies. 23.30 News at night. 23.45.1
3 from 1. 00.00 EMF live! 00.30 PosH
modern. 01.00 Best videos of the year..]
03.00-07.00 Night videos.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor.j
ning. 13.30 Business Say. 15.00 Larryi
King. 16.00 World day. 17.30 Crier an*
Co. 20.00 World business tonight
21.00 The int. hour. 23.00 World bust-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneytl-
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.
13.00Overname 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 1003 Pla-
tenpoets 11.50 Het koekoeksnest.
12 00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag
14.00 Het Algemeen Belang 1700
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

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 7 15'Wun-
schkasten (7 45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte)

9.10 Musikexpress. 10 00 Gut Au£«gelegt 12 00 Musik bei Tisc .*
(12.15 Veranstaltungskalenderi
13.00 Treffpunkt Frischauf 14 0?.
Musikzeit heute: Klassik leicht ser, "viert. 15.00 Nachmittagssl.
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17 05-
Oldiekiste 18 10 BRF-Aktuel
Sportschau 18.40 Konzertabi
20.05-24.00 Abendtreff im BRF

RTL Radio
04 00 Frühschicht Voor vroege,
vogels 6.00 Guten Morgen *Deutschland. 900 Radio SI
Muziek en actualiteiten. 12 00.
RTL-Mittag 14.00 RTL-Radio
fé 16.00 Feierabend 1800 Neues
aus Kmo, Video, Musik 21 00 Je.
faime. 24.00-04 00 Radio-Nacht *

WDR4
04.05 Radiowecker 6.05 Morgen-^'
melodie. 8.07 Morgenmelodie uniJ«JWetterbericht. 9.05 Musikpavillo _ .12.00 Nachrichten und Wener-'i
12.05Zur Sache 12.07Gut aufgej.J
legt (13.00 Mitmenschen) 14.00"(
Nachrichten 14.05 Stichwort Wirt» °i
schaft. 14.07 Auf der Promenade^15 00 Café-Konzert. 16 05 Heimat,*|
melodie. 17 00 Der Tag urn Fünt**l
17.07 Musikexpress 20.00 NachJ»Jrichten 20.05 Zwischen Broadway*>
und Kudamm. 21.10 Musik zumf
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex;»Jj
press

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak 09.00;
News. 09.10 The mix. 09.30 Super"
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.J
11.50 Music news. 12.00 Super shop."
12.30 Hello Austria, hello Viennaj
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 .Q0
Wild America. 21.30 Spiegel TV. 22.0Q,
News. 22.30 USA market wrap up.'
22.45 Sportsnews 22.50 The war of
the roses - Henry V, film. 01.50 Super
shop. 02.20 The mix all night.
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__) piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1.25
Afwekende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties f 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10millimeter Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: / 1.70
Advertenties onder nummer: ’ 7.50

' Bewijsnummers op aanvraag ’ 4.75.

Prijzen exclusief 6% 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 1200 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
'Bron CebuCO S_m.no Sc__

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

Limburgs Dagblad
vraagt

Voor Sittard en Munstergeleen
Bezorg(st)ers

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Baandert 16, Sittard. Tel. 046-515577.

Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
Full-time en part-time TAXI-
CHAUFFEURS M/V. Pers.
aanm. Hompertsweg 12,
Landgraaf
Zoek COMPAGNON voor
bestaande werken in Duits-
land, enig kapitaal vereist,
alleen seriuzeuse reacties.
Tel. 045-322828.
Gevr. KASSIERE, 40 u.p.wk
bij Bristol, met kassa-erva-
ring. Leeft. 18-26 jr. Tel.
045-722388.

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 soe. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Ervaren TIMMERMAN en
leerling timmerman voor in
werkplaats. Timmerfabriek
Soons, St. Geriachstr. 15,
6301 JN Houthem-Valken-
burg. Tel. 04406-40321.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onr. goed te koop aa_geb.,gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
WAT UW HUIS AANGAAT:

Geen verkoop, geen kosten!
(nooit advertentiekosten)

VAN OPPEN 8.V., Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

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

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

/ 7\\ EMMAPLEINI2, HEERLEN
/ />\ TEL. 045-711500

NEDU MAKELAARDIJ

OPEN HUIS HEDEN 27. ZATERDAG 28 EN MAANDAG
30 DECEMBER VAN 14.00 - 16.00 UUR.

Maastricht, Residentie Abtshof:
Residentie Abtshof is gel. op 2 min. van het Vrijthof (cen-
trum). In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor bewo-

ning gereed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze uit
6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapkamers met een
max. vloeropp. van. ca. 125m2. Lift. Wintertuin. Eigen af-
gesloten parkeerplaats, prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

’ 354.000,- v.o.n. (inruil van uw eigen huis bespreekbaar).
Adres: Patersbaan 10b te Maastricht (bereikbaar vanaf de

Calvariestraat of de Tongersestraat).
Inl.: Stienstra makelaardij b.v.

Tel. 043 - 25 29 33.
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
HOENSBROEK, Bergstraat
15. Hoekhuis met garage, 3
slpkmrs, badk. met ligbad-
douche en 2e toilet. Huis is
voorzien van hardhouten
kozijnen met dubb. glas,
’115.000,- k.k. Wijman &
Partners. 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.
KERKRADE, Schoolstr. 8,
vooroorlogs woonhuis met
veel ruimte, achterom be-
reikbaar, ’115.000,- k.k.
Wijman & Partners. Tel.
045-728671.

LANDGRAAF, Troereberg
33, tussen gelegen bunga-
low met voor en achtertuin,
alles gelijkvloers. Pand ver-
keert in prima staat,

’ 139.000,- k.k. Wijman .
Partners 045-728671.
SCHINVELD, Bouwberg
118. Eengezinswoning met
2 slpkmrs, achtertuin. Met
auto bereikbaar, ’ 98.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto ca. ’ 650,- per mnd.
Wijman & Partners 045-
-728671.

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

bouwmat./machmes
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaa! 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
Te k. WEIDEPALEN zonder
punt; tevens schotten div.
afmetingen. 043-632433.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Hobby__.h.z.
BEHANGTAFEL 3 mtr?

’ 65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit. Nieuwe bureaus in diverse kleuren en
modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu-
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’255,-. Gebruikte bureaus v.a. ’95,-. Diverse
soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’ 150,-. Laden-
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a.

’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Óok verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr.; Pallet stelling,
in staat van nieuw, 80 en
110 cm diep. Zeer interes-
sante prijs. Rockmart, Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.

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

Landbouw______________________________________
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. landbouwgrond en
weiland, ca. 41/2 ha. geleg.
gem. NUTH. Inl. 04493-
-4752 na 17 uur

Te koop prima WEIDEHOOI
Julianastr.l9 Schinveld.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’7,-. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.

Auto's

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

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

3x Fiat Panda 1000 L IE
slechts 3 dagen oud !!!

volledige fabrieksgarantie.
nieuw - nul km - wisser achter

normaal ’ 14.360,-

Nu voor ’ 12.999,-
Geheel rijklaar

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34

045-742121

Bovag Leijenaar's autocentrale
biedt kwaliteits inruilauto's aan met bovaggarantiebewijs
en VVN gekeurd: Ford Siërra Sedan 2.0 Ghia (zeer excl.)
'88; Ford Siërra Sedan 2.0 GL '88; Ford Siërra 2.0 Laser s-
drs. '86; Ford Siërra 1.6 Van LPG '85; Ford Escort 1.4 Eu-
ropa '89; Ford Escort 1.6 Bravo, 1.5 5-bak '85 en 1.4 CL 2x
'86; Kadett Hatchback GSi 130 pk '88; Kadett 1.7 Diesel
GLS Sedan '89; Kadett HB 1.3i '89; Kadett 1.8 LS Sedan
'89; Kadett HB 1.3 Euro Club '88 en 2x '87; Kadett Sedan
1.2 LS en 1.3 LS '87; Kadett HB 1.2 LS 5-drs., 3-drs. '85,
1.3LS '86; Kadett Caravans 1.7LS Diesel '89 en 1.6 D '88;

Opel Omega 1.8 S '89; Opel Rekord 2.0 S Sedan '84; As-
cona HB 1.6 '87 en 1.6 Sedan Luxus '85 '84; Opel Veetra
1.6iGL '89; Nissan 100 NX 1.6 3D SLX T-Bar plus 5.500
km, 7 mnd. oud; VW Polo Coupé 1.3 CL '87; VW Golf 1.3i
CL '90; VW Golf 1.6 CL '85; Honda Civic 3D 1.5 GL '85;
Volvo 240 DL LPG '89, 740 GL '88; Opel Corsa Hatchback
1.2 LS 5-drs. '87; Ford Siërra 2.0 Combi Special '89; Zas-
tava GTL 55 '87; Mercedes Benz 230 E automaat '83

’ 8.950,-. Inruil en financiering mogelijk.
Ridder Hoenstr. 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091.

Autogarant ruimt op!
Occasionverkoop - stuntprijzen

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD:
Audi 80 diesel '89; Subaai Justy 1.0 SL '85; Subaru busje
4x4 '90; BMW 520iaut. '86; BMW 732i'84; BMW 315 '81;
Citroen Visa GT '83; Fiat Tipo 88; Fiat Uno 45 S '86; Ford

Siërra 1.6 aut. '84; Ford Siërra 1.6 '86; Ford Escort 1.6i'87;
Lada 1.2 '87 Lada 2107 15.000 km '87; Mercedes 200 D

'82; Mercedes Jeep 280 GE '83; Nissan Sunny 1.4 SLX 7-
91; Opel Kadett 1.6i'89; Opel Ascona 1.6 S '85; Opel

Ascona 1.3 '81; Omega 2.0iaut. '89; Opel Kadett 1.3 '87;
Opel Corsa 1.2 '87; Peugeot 305 '82; Peugeot 405 GL 1.4
'88; Renault 5 SL '88; Seat Malaga 1.5i'89; Seat Ibiza 1.5
GL '86; Skoda '85; Suzuki Swift 1.3 GLX '88; Toyota Cari-

na 2.0 diesel '87; Volvo 340 autom. '88; Volvo 360 GLE
'83; Volvo 740 GL airco, leer, '87; Volvo 440 1.8 GLT '88;

VW Passat diesel '87; VW Golf 1.3 '88.
Ook ruime keuze voor de kleinere beurs, tot ’ 3.500,-.

De grootste Subaru-dealer van de mijnstreek
Schelsberg 128, Heerlen (tussen Hendriks en Bristol)

Tel. 045-725588.

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

Stationcars
Renault 21 NevadaBreak, GTS 1987
OpelKadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1989
Opel Omega TurboDiesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1988
VW-Passat variant met gas 1989

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

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

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 '85fm '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

Lancia Prisma 1600 '86
Jaguar 4.2 6-cyl. Sovereign

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

Terra diesel '90
Ibiza GLX 1.2i'91

Malaga GLX 1,5i'91
ToledoGLX 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

Opel Kadett 1.7 D 5-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.

" 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.
Alfa 33 1.5 Ti '88; Suzuki
Carry bus '86; Suzuki Swift
GLS '88; Suzuki Alto autom.
'88; Suzuki Alto '88; Suzuki
Alto '82; Nissan Micra 1.0
GL '87; VW Golf '83; VW
Golf Memphis '88; VW Polo
'86; BMW 323 i '83; BMW
318 i '85; BMW 316 '84;
BMW 315 '83; Fiat Panda
5-bak '87; Nissan Sunny
SLX 1.6 Coupé '89; Honda
Accord '88; Opel Rekord 2.0
S '85; Ford Fiësta 1100 '85;
Ford Fiësta '85; Toyota Ter-
cel '82; Ford Taunus '80;
Mazda 323 '83; Porsche 924
'78. Autobedrijf REUBSAET,
Op de Vey 47-49, Geleen.
Tel. 046-744944. Uw adres
APK keuring. Alle auto rep.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
VW GOLF diesel, '82, APK
5-92, 5-bak, goede auto,

’ 4.250,-. Tel. 045-244947.
V Bovag Bedrijf RENAULT
11 GTL, '83, 5-bak, met gar.

’ 3.950,-. 045-244947.
SAAB 900 GLS, 4-drs., '82,
APK 11-92 met of zonder
LPG, ’ 3.750,-. 045-245099
Te k. MAZDA 323 Hatch-
back 1.3, bwj. '81, APK
04-92, i.g.st., pr. ’1.500,-.
Tel. 046-510531
Te k. mooie en goede SKO-
DA 1055, APK '92, m. trekh.,
'85, ’ 2.750,-. 043-625332.
Te k. zeer mooie VOLVO
340 Winner 1.4, APK 11-
-92, bwj. '83 met LPG, radio-
cass., trekhaak, pr.

’ 3.750,-. Tel. 043-625329.
Te k. MERCEDES Station
200 T, bwj. '84. Tel. 046-
-740105. '"

Te k. MINI-COOPER May-
fair, bwj. '87, kl. met.blauw,
i.z.g.st. Tel. 04457-2577.
Te k. Suzuki ALTO GL, s-
drs, bwj. nov.-'B7, te bevr.
04459-1269.
Te k. Ford ESCORT 1300,
bwj. '85, kl. rood, met veel
extra's, pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-312716.
Te k. BMW 518-i, bwj.'Bs,
LPG, zeer mooi, veel extra's
Burg. Ramakersstr. 27,
Munstergeleen 046-514623
Escort 1.3 L BRAVO, '83, 1e
lak als nw. elke keur. mog.
Kerkraderweg 166 Hrl.
Te k. VW Golf C TD, bwj. '86
92.000km, schuifd., auto-
radio, ’13.000,-. 045-
-456663 17.00-19.00 uur.
AUDI 80, 18 S Sedan, 1e
eigen., m' 88, kl. bl.metal.,
pas gek., verkeerd in st. v.
spiintern., ’16.950,-. Tel.
043-254462.
Te koop BMW 730 i, nw. ,
model, bwj. '87, in abs. nw. .
st., vefe extra's, kl. d.blauw, 'pr. ’36.500,- mcl. BTW.
Tel. 04498-55824. ,
Te koop Ford ESCORT XR3 !
Lz.g.st., pr. ’3.900,-. Te I
bevr. Dorpstr. 3, Bingelrade. 'Ford ESCORT 1.4iRS-uitv.,
5-bak, 3-drs„ m. '89, zeer -exclusief, geen 2e zo mooi,
alle extra's, verk. in st. van I
splintemw.,' ’14.750,-, pas <gek. Tel. 043-254462. (

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Ford ESCORT 1.3
Bravo, i.z.g.st., div. extra's,
bwj. '82, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-721892.
BMW 316 zilvermet. schuif-
dak, w.w. glas, sportvlgn., i.
z.g.st., '86, ’13.750,-. Gar.
Huwae. Tel. 046-525087.
Opel KADETT 1.3 S Club,
bwj. 6-'B7, rood, pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-220362
Te k. Opel REKORD 2.2i,
bwj. '86, zeer mooi. Tel.
046-510646.
Te k. Opel ASCONA 1.3 S,
Hb, 5-drs., bwj. '84, motor
'89, 55.000 km, i.g.s.t., pr.

’ 5.500,-. 046-515520.
Te koop PEUGEOT 305 GL,
met electr. schuifdak,
84.000 km, bwj. 11-'B4, i.z.
g.st., vr.pr. ’6.500,-. Tel.
045-310955.
VW JETTA 1.3, bwj. 1985,
mooi en goed, APK 9-92,
’6.750,-. 045-751387.
GOLF GTS, wit, bwj. '83,
zeer mooi, div. opties. Tel.
046-524703.
Te k. VW GOLF 1.3 CL, 3-
drs., bwj. '84, z.g.a.nw., pr.

’ 8.000,-. Tel. 04492-5358.
VW GOLF 1300 Sprinter
model '81, bwj. '80, auto in
perf. st., 97.000 km, roest-
schadevrij, APK 6-92, zien
is kopen, ’ 2.475,-. Tel.
045-221808.
Te k. VW POLO GL bwj. '81,
kl. rood, km.st. 70.000, i.z.g.
st. Tel. 04493-1139.
Schitterende VOLVO 460
GL inj., bwj. 03-'9l, rood,
21.000 km., evt. div. ace, pr.

’ 29.500,-. Tel. 045-753269
LUCAR automobielen nieuw
en gebruikt tegen betaalba-
re prijzen. Duizenden gul-
dens onder dagwaarde. Ca.
75 occasions oa.: Chevrolet
Lumina Spacewagon '91;
Mitsubhishi Colt 12V 5
maanden oud zeer hoge
korting; Nissan Sport 100
NX Targa nieuw; Escort
nieuwste type rood '91; Jeep
Nissan Patrol geel kent. '88;
Jeep Rocky zomer- en win-
terkap '88; diverse Jeeps
oa. 3x Suzuki; VW Golf GTi
16V '88; Golf Manhatten
brons '89; 4x Golf '84-'BB
vanaf ’7.750,-; Escort 3x
XR3i '84-'B9 vanaf ’ 5.750,-
Exclusief: Corvette '89 zwart
diamant rood leder interieur
nieuwstaat; Nissan 300 ZX
Targa zwart '86; Porsche
944 Turbo Targa compleet
uitgeb.; BMW 320 i Bauer
Cabrio; Golf; Kever Cabrio-
let; Mercedes 3x 190E'85-
-88; BMW 5x 316, 318i, 320
vanaf ’3.750,-; VW Passat
'90 Combi 1.8i; Peugeot 405
Break '90; Nissan Sunny
Coupé '85-'BB vanaf

’ 5.750,-; BMW 635 CSi '82
nieuwstaat; Opel Veetra '89
zwart; Opel Kadett 4x '84-
-'B9; Kadett Combi '88 5-drs.
rood ’ 11.750,-; Fiat Uno 2x
'88-'9O; Suzuki Alto 2x '85-
-'B7 vanaf ’4.750,-; ca. 20
inruilauto's aan opruimprij-
zen oa.: BMW 316 '82; VW
Polo '85; VW Polo GT '86;
Peugeot 205 '85; Opel Ka-
dett; Mazda 323 '84; Subaru
Justy; Fiat Panda. Inkoop
direct a contant. Financ. di-
rekt, ook privé leasing!! Alle
keuringen, volle garantie tot
twee jaar. Lucar Kerkrade,
Holzstr.67. Tel. 045-456963
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
blauw, '84; Opel Kadett Ca-
ravan Diesel 5-drs. goudmet
'85; Opel Kadett 5-drs. au-
tomaat rood '84; Opel Asco-
na 1.6 S goudmet. '84; Audi
100 cc div. extra's goudmet.
'83; VW Passat Variant Die-
sel wit '86; 4x VW Golf Die-
sel '81 '84 '85 '86; 3x VW
Golf CL '81 '86 '88; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '86;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Fiësta
1.1 rood '83; Mazda 626
GLX 2.0 12V groenmet. '88;
Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Mazda 323
antraciet '84; Fiat Ritmo s-
drs. blauw '84; Seat Ronda
div. extra's rood '84; BMW
316 als nw. type '84; Citroen
BK 1.6 TRS groenmet. '84;
Nissan Kingcab Diesel '86;
2x Nissan Sunny Diesel zil-
vermet. '88; Nissan Cherry
blauwmet. '82; Mitsubishi
Lancer Diesel antraciet '86.
Div. inruilers va. ’ 1.000,-.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80-'B5, ook schade met
RDW vrijwaring. Gratis op-
halen. Tel. 045-423199.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Citroen BK 16 RE
'89 ; Toyota Corolla 1.8 GL
diesel '85; Eend 2CV6 '84;
Rover 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; VW
Golf Diesel 5-drs. '80; BMW
323i168 pk, zeer apart '81;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2;
VW Golf GTi 5-bak sportw.
'82; VW Golf diesel '82; Por-
sche 924 i.z. g.st. '76; Volvo
343 GL autom. '80; Nissan
Sunny '83; Ford Escort 1.3 L
'81; Opel Kadett Caravan 12
S '80; Mitsubishi Colt GL '82
Mini 1000 '78; Opel Manta
CC 2.0Sautom. '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Ford Taunus
16 L '80 ’950,-. Inkoop,
verkoop financiering, div. in-
ruilers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur. .
Te k. Ford ESCORT 1,6L,
bwj. 6-'Bl, APK tot 7-92, 3-
drs, i.z.g.st., ’3.400,-. Tel.
04454-2092.

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 1 .Si aut. '88;
Volvo 740 Turbo intercl. '89;
Volvo 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.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. VW-GOLF GTI 1800,
bwj. '83, zr. veel ace. 0.a.:
sehuifk.dak 1.m.v1g., rood i.z.
g.st. ’ 9.250,-045-741045

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.

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

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

RAPIE Stiba 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.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Té 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
Mercedes 309 lang autom.
'87; 2x Mitsubishi 205 D
L3OO '87-'BB pers.vervoer.
Autobedrijf Ad van NEER,
Zandweg 160, Heerlen
(naast Vroedvrouwen-
school). Tel. 045-416023.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

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

vrachtwagen de juiste wisserbladen
voorradig.

Winterwisserbladen, spoilerwisserbladen etc.
Goed zicht, van levensbelang!

f^Rpev
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

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

(Brom)fietsen
SHOWAANBIEDING. Look
pedalen PP76 van ’295,-
-nu voor ’ 149,-. Bij aankoop
schoenen pedalen voor
’129,-. Racespecialist
Math Salden Limbricht.
SHOWPRIJZEN: 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!!!!!!!

ATB liefhebbers opgelet! De
Nieuwe XTR groep nu

’ 1.499,-; KT groep O.m.
’799,-; STI schakelset nu
’89,-. Math SALDEN Sit-
tard. Donderdagavond
koopavond!!!!!!!
SHOWPRIJZEN voor ATB
of wielrenner. Winterkléding
met 20% tot 50% korting.
Vrijd. 27 december koopa-
vond. Math Salden Limbricht
EINDEJAARSPRIJZEN.
Onze prijzen géén loterij:
Vespa Ciao PRO ’150,-
-korting; Suzuki TSSOX
’l.OOO,- korting. Math
Salden Limbricht.

(Huisdieren
MORGEN 28 DECEMBER

Grote vogelmarkt
in Makado-Beek
Toegang gratis

Te koop PONY stokmaat
127. Thull 19A, Schinnen.
Tel. 04493-2888 toestel IQ.
BOEMERS, Yorksterriers,
dwergpoedels, Perzische
katjes. Walem 11 A, Schin
op Geul. Tel. 04459-1237.
Te k. LABRADOR Retriever
met stamboom en inëntin-
gen. Tel. 045-463406
Mooie BOXER-PUPPIES
van particulier te k. Tel.
09-49.24073654.
Te k. BERNER-SENNEN-
PUPS met stamboom, ing.,
ontw., getat., ouders HD-vrij
Tel. 04990-72723.
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS, getatoeërd, ouders
HD-vrij, met garantie. Tel.
04977-81117.
Te k. mooie YORKSHIRE-
Terriërs, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-351527.
Te k. Jack RUSSELL Temer
pups met stamboom, in-
geënt en ontwormd. ’ 500,-.
Tel. 04924-1925.

Berner SENNENPUPS ras-
zuiver, geënt etc. met ge-
zondh.gar. 04130-65487.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1-92.
CHAUFFEURSOPLEIDING
startdatum 11 januari a.s.
Cursus gevaarlijke stoffen
en aanvullend personenver-
voer. Verkeersschool Leo
Cremers en zn. Voor al u
opleidingen. Reeweg 139,
Landgraaf. Tel. 045-312558

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

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

Oud- en Nieuwjaar geopend
vanaf 21.00 uur.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

ledere vrijdag, zaterdag en
zondag gezellig DANSEN
met DJ André. Ter introduc-
tie vrijdags bier voor ’ 1,-.
Café Dancing El bonita (t.o.
kerk) Oirsbeek, 04492-3773

Café dancing "WINDROSE"
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. 31 Dec. Silvester
,Party, v.d. pr. van ’35,- p.
persoon, mcl. koud buffet en
onbeperkt aan drank. Geop.
v. woensd. t/m Zondag.

Wonen Totaal

Antiek en design P. Coumans
Heerstraat Nrd. 144, Stem.

Industrieweg 15, richting haven, Stem.
Nieuwjaars-show in Limburgs

grootste woonwinkel
Deze advertentie moet u

beslist niet lezen!
VRIJDAG 27 december en ZATERDAG 28 december

geeft LAMBA duizenden kerst-kado's weg.
LAMBA meubel-stunthal Maastricht, Ford Willemweg 14.

Tel. 043-256676.
LAMBA meubel-stunthal Sittard, Steenweg 87.

Tel. 046-523525.

Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.

Te k. SALONTAFEL 70x
1.45, marmerblad met hou-
ten onderstel, pr. ’150,-;
Hangolielamp, zeer mooi, pr

’ 125,-, alles i.g.st. Man-
zardstraat 6, Kerkrade/
Eygelshoven.

*_____■■ S-1* —* ___f____
I : "V__* . ' :

Hartelijk Gefeliciteerd
met je 40-ste verjaardag
Hoe ouder, hoe gekker

van... ja wist je dat maar.
Vdndaag ook op LD-TV.

*___'___"___ ___'___'___'^|f _!_" _I^^_*^U^
* *"**^**l* "
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. Fl/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zeer mooie eiken RANKEN-
KAST en 2 salontafels. Pr.
’2.250,-. Tel. 045-715106.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

Bel de Vakman
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.
U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Mürge DreM
en u schmakeluk ontifc

Je Kollega's.

j^a^l*^^^ __f* __»* ___* _■_* _■_* ___* _I_E______l
t%^P^ï%^_^^T*

— ■ ■■■!-■■—^^B
Radio e.d.

Te k. grootbeelds Pfl
Aristona KLEURENTV.B
kanalen, teletekst en I
standsbed., pr ’ 425,-. I
043-649567. ■

Computers I
Te k. Handic COMPUIH
SCANNER, ’450,-.
046-511762. ■
Te k. gevr. MATRIX PrJBr.o.nr. B-0082, LD., W
bus 2610, 6401 PC, Hee^

TV/Vldeo J^
KLEUREN-TV'S, zeer "3
sortering v.a. ’ 125,-. 't
recente tv's met teletekstp»
stereo. Reeds 25 jr. tvj
casioncentrum Geel, @\
broekerweg 25, Heefc
045-724760. ■
Kleuren TV's 8-12 kaal
’75,-. AfsLbed. v.a. f __
oa. Philips. Radkfl
FRANK BV, Bokstr. ■
Heerlerheide. 045-21343M

Huish. artlket__nj|
Te k. eiken KAST half _\
en div. andere eiken arH
len. Tel. 045-230914 M
Te k.: MIELE wasaut, Nfl
droger, voll. gerev. J’ 595,-, Zanussi dr<l
’350,-. Tel. 325819 1

Te k. SLAAPKAMER (e*
compl. m. 4-drs. kast
commode. Tel. 045-3532
Kachels/Verwarm ii

KACHELS, keuze uit 20Ü
Jac. Köhlen, Rijksweg
104, Sittard. 046-51322 a
Gas-hout-inzet-KACHELS
Einde-jaarsaanbiedingen.
Gratis geplaatst. De Ka'
smid, Walem 21, Klimrt
Tel. 04459-1638.

Muziek __J_\
December-aanbieding:

leder keyboard v.a. ’ 775,-
GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)

GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-) k
Yamaha keyboards

ruim voorradig ,
5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE j

* 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.

Verzamelingen
Te koop grote kollektie
POSTZEGELS wo. Ned.,
Duitsland, W-Europa, vr.pr.

’ 28.500,-. Info 045-728474

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn d
huisd naar De Beitel 1
Heerlen. Wij betalen 1
hoogste prijs voor al uw "1
ijzer/metalen. 045-42202JJ
Een PICCOLO-in het VJburgs Dagblad helpt ui
weg naar snel succes.
045-719966.

Diversen J

Archiefvernietiging!
Definitieve vernietiging door VERBRANDING

Vraag vrijbl. info: B.V. Raimetaal, Maastricht, 043-2526?;

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

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

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-7223^
Voorverkoop vuurwerk
t/m 28 dcc. Bert Rekers, Willemstr. 85, Heerlen, <Tel. 045-726840. J

Vuurwerk
GROOT ASSORTIMENT bij RENS JANSSEN,

Ganzeweide 54, Heerlen. TEL. 045-211486.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr. Nrd
328, Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese. Ook
tijdens defeestdagen.
AAA winkel, sterk in goed
VUURWERK. Rumpenerstr.
116, Brunssum.

Vuurwerk I
L. ROHAN j
Schaesberg

Dr. Calsstr. 100
Tel. 045-318693_^

2-d. koel/vrieskast f
stretcher;' set BOSE bo"^
1 jr. gebr. ’ 350,-; baby *-tostoeiqe ’ 75,-; baby^J
stoeltje ’35,-; baby draj
zak ’ 35,-. Tel. 045-4283^

06-lijnen ______-^
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol.
Lesbisch

50 et p/m 06-320.320.39

Meisjesporno
50 et p/m 06-320.320.52

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

Buurvrouw pakt haar buu
meisje. Ze heeft een K>r

rokje en geen BH aan, i.
blaast de kaars uit en iee

haar Grieks. 50 et p/r" j06-320.3233^
Sexstandjes J

Wij doen elk standje Grie \
69, Frans, vrijen. Probee'

Meisjes en vrouwen-
Lekker vlug! -

50 Ct p/m 06-320.320*!
Live met mij bel ofr9g_^

Voor Piccolo's
zie verder pagina \**S

Limburgs Dagblad
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Voor liefhebbers van __m
een goed glas wijn of Tj fl fl Lfl W^m IX
een aperitiefje, hebben ft T J _____ 'T / fl t^ft f / |T| ] _^__V Tt i I \ I| _^ I I T __* __L_^^M _______
we tijdens de laatste ft_^L_ _____ ____________________ k ___^_^_^ __I___J ________■ __^_^_^-^-^km _____
dagen van 't jaar een j^j jÉ &

knallende K__ _-__■ Lp p^^^H B^a ■■ ■___■
Bij aankoop van 2 ftpjl f J^T /Ti I TjJ I k^ Il^ JJ I f^| \) *l ¥i I*J i-1 0%.
dezelfdeflessen wijn of U Lj ___ A J Lj fl^r M V T __^J 1111 fl ■■ V

__r _____■aperitief, krijgt u de
derde van ons gratis*! «a***-
Dit smakelijke aanbod ÉfißHflw 'seldt tot en met het jgwaaMp_______.m . "■=■;»». Mggggsgg mgag»^^ '"_s_p_?»~
5 ~ . | Gianni vermouth rood ofwit fl Williams & Humbert sherry
einde van dit jaar, voor het complete wijn- &M*flJl 'Mt fles 750 ml. 4.95 QQA . 1 1 medium, seco of cream
en aperitieven-assortiment. Als voorproefje |P M^ ji^

per 3 flessen 44__5- /.✓U fles 700 ml. 6.25 I*} E
geven we u een aantal overheerlijke 1»^!l_mM__i]o^^ dus per fles slechts 3.30 fjjj 8^u,,,,.^;.,.:!..:....: Lil *J^ per 3 flessen 48.75* ____"*-

-suggesties. Denk erechter niet te lang over £' : É^t- irTTll__il_B'M_i"________l> Chateau la Madronière dus per fles slechts 4.17

— ?■«____»'. ________________ «_-^^ f 'ï 1 UKtM>U«^>«iuQfl !____■________l I _«_!__*S* _________%»iphrii_»il__»J'«w'-'' „.. I' 'nHM ___■__■_.H___PK___l _„_ o fl„,,„^ "IQ n . _r _r V_F ,«!4_#__ __
EEN AANTAL VOORBEELDEN: jf?- ""Ipa^. —^-^Jaijfl ■ Pc 3 ,^"?J^_*_tM
'—" _____■■: :____£!_■■ :■_ _

________________________l ________ ____iWff--B"*t^y^____£. _ I _>__: 3__l___i___iSS--fc 'i _Tll_.l__ _~_______ ■_________________________ W*ag*Y|[|B ; Yiak\^_\

rouge A.C. a^tw,w'"- , fles 750 ml. 4*96-9.98 IQ Q/ UUI.
fles 750 ml. 5.95 I QA 'B' de Bordeaux A.C. blanc demi sec of per 3 flessen ._*94-__ I /./O ■■■■■■■■-__( %J>ï
per 3 flessen 4*85- 1./ U rouge fles 750 ml. _r4^ 5.49 IA Q7 dus per fles slechts 6.65 _<^_ M o_plw_ in^^"*B _<____! JE IË-Toer fles slechts 3.97 per 3 flessen 4__4?- ; IU.O/ fe I ~t_^s^s I I c7\^l l^il

&B_ _________________ _>t ___.-i::v \' !>■*■« J_ló>M_:fll i|>!B f _?**"_. _____ __________¥__■■_■_____ »___.___Bil f. ttiiiiiiiiiiiiT' nli m I_P_m iRNI ll^Hl fl ,*«_.'-■■ | lvi_("!♦!_..-»] Jsil
i, 15._. .__l_ -<__^__ __dpf§9i_Pli__h. B .§* .

|l_ JH ___P___S__MM_SSBf__ _^_S_WS_^_^_^_h _W__________. _.;■__.
__H HÉ___B__|B^^ —F ___■ ____ __T_l9b [^H V JWjMM«| 1 I ' t i _..,w,'crew»_. .... :-. " :sfiï vm^r _■__ _ _r__i __K _F_■_ ___.

__■ " * '____■ _______ ___9 __fiwi________i __v_ __H i -_-ft-_____i_il ■_ _sl ___r ____■ ■ ■__■ _■ _______ ____■!f_R _H _ - Hl - f _J_st..;i;t___
—Ii ui ii ir fiirll mi i ruin _*triTTT~~*r^ -H-----n m ■*_%_ ■■ 1 m.____.__!i —_ 1 _^K__-MM_HM^HH____________S________ ___f_tl___M_ll I ___■___■ *~* -'^ . ' .flw i»^ MJX y»<

spaarkaarten in te leveren. £-" . E | 1 |aj ■fl | Sftfll 1 '-"3*^ 1
De Finale van . Edah's Daverende :_^ ? . J: ' ,\^_w < - ]. Spaaraktie loopt ten einde. U heeft nog tot en

met 31 december 1991 de tijd om uw volle Vin Rouge fruité of Vin Blanc gg^j Aranquez port tawny, WIJN VAN DE MAAND: Burg zonnebloemolie Q(
spaarkaarten in te leveren. Profiteer nog snel -___>- dem j sec v jn de table -__>- white ofruby Castillo de Almansa fles 2 liter __99" ____" /l
van de fantastische aanbiedingen van de ' f| es I liter 4.9s QQA fles 700 ml. 7.95 I|" QA fles7so m1.*59"6.49 1^ QQ Koopmans oliebollenmix ~l(
Daverende Spaaraktie Finale. per 3 flessen 44r__r S .S\J per 3 flessen ■__>___ \D ,/\J per 3 flessen 49-f?- IZ-./O pak 500 gram OP -OP 4r+_>- / j

Let OD de speciale OpeningS- dus per fles slechts 3.30 dus per fles slechts 5.30 dus per fles slechts 4.33 I 4... T, K. J»"ïn''-- EDAH SERVICELIJN. Tijdens werkdagen
tijden tljdenS OUdjaar. _ _

_^^^^^^^^*_W\\ ffot-OSoi lOtO-l2envan2tot4uurkuntugratisbellenmefl_
_i -i_ _i ___i^__. ■ ___ fl Yk""". service-afdeling. Zet- en drukfouten en I

Op maandag 30 december a.s. zijn wy de B_^ -_--_-_

«^ H____ m_f ___P__l Pflk ftfl^ 1% flj V
—'" wijzigingen ten gevolge van overhe.ds-j

geheledag geopend en OpOudjaarsdagvan 8.00 _\_\W A_^__\ _\^_\ llr _flfll __rl I H __T____l _________ Hfl £____> __T__i fabrikantenmaatregelen voorbehouden.Prijzen zijn geldig*!
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06-liJnen
Club 06-

Special sex
Draai eerst 06-320.320

EN DAN VOOR
SM 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

HETERO 26
onze meisjes zijn overal

voor in
LESBISCH 45

mm meisjes onder elkaar
MEESTERES 46

Schiet op! Ze zit te wachten
LOLITA 47
jong en ondeugend

HEERLIJK LIVE 48
Sexen live opgenomen
MEEGENIETEN 60

De spannendste sex 50 cpm

Non stop live
De spannendste sex

24 uur p.d. en strikt privé
06-320.330.36

SSSSSS Sex meisjes
22222 2 handen vol! 50 cpm

06-320.320.22
Lesbische

meisjes en vrouwen.
Ze leren elkaar Grieks,

vrijen en Frans. Toets van
kamer naar kamer.

06-320.320.37 - 50 et p/m
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

W£' 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
WÊÊri

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten 50 cpm

06-320.320.14
Waarom
wachten?

Zoek de vriend of vriendin
van je dromen. Bel snel
06-320.320.33 - 50 Ct p/m

Griekse Porno
Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Sexlijn 10

Mixjes 06-320.320.50
Sexbox 06-320.325.30

Call-me 06-9639 ??

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

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

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

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

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

Studenten-sex.. .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
50ctpm 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

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

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

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)

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)

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

Bisex voor twee
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Wie wil mij eens lekker
100% live

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

06-320.320.83 (50 cpm).

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 et p/m)

*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
Zn strakke broek liet niets te

wensen over.

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

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

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn
06-320.322.33 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexkontakt
Sex afspreek!ij n

06-320.320.55 -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 Ct p/m
Meisjes zoeken kontakt!

Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75

Samen direkt apart 50 et p/m

Kleed me uit!
Speel een heet stripspel met

Suzanne
06-350.211.14-50 et p/m

Tessa is zon
lekker meisje

■ 06-320.328.88 - 50 et p/m
Gezocht onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

SM voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwljes en stoere
hete knullen.

06-320.330.90 - 50 et p/m
Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet..
Sexgesprek

Doe mee 06-9570 - 50 c p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320.326.66 - 50 et p/m

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

Sexadressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m

Versier
'n afspraakje? De Hirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m
Luister naar hete meisjes

die een jongen zoeken voor
Sexkontakten

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m« -Partnerruil

Direkt apart met mannen en
vrouwen voor 'n orgie!!

06-320.330.91 - 50 et p/m
Hete meisjes

zoeken allemaal sexkontakt
06-320.320.36 - 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

Bi-Sex Privé
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m
Zoek jij een lekkere boy?

Homo dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil!

Sex aan huis
Bel voor privé of escort

06-320.330.60 - 50 et p/m

SM Privé
Apart met mannen en boys
06-320.322.17 - 50 Ct p/m

Het is wel slikken voor die
Knullen

Bel nu 06-9668 - 50 et p/m

Buurvrouw
en haar hete buurjongens.
06-320.328.01 - 50 et p/m

Sexkontakt
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-9511 -50 cpm

Hoge nood?
06-320.320.89 - 50 et p/m

Een vlotte meid
belt

DeWiplijn. 06-95.55 -50 et p/m
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.

Villa Liberta
Paren en alleenst. Club Villa Liberta. Groot spektakel

Int. pornoster, de onvergetelijke Heren,
waag uw kans, met 3 tegelijk op de mat. Durft U?
Sensueler kan niet. Open va. 21.00 uur - 3.00 uur.

Grote Silvester Party op 31 dcc. voor paren en alleenst.'
Maaseikerweg 24, 300 mtr. va. afslag Susteren.

' Tel. 04499-4928.
"""""Prettige Feestdagen wenst u **********

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in Nylonkousjes.

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur.

Privé-club Amorosso
Wij wensen U een zalig Kerstfeest en een voorspoedig

Nieuwjaar!!! Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale

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

Maison d'amour te Simpelveld
Mooie meisjes v.a. 14 uur ook voor Thaise massage.
Paren en alleenstaande parties.

Elke vrijd. en zaterd. v.a. 21 uur. 31 dcc. Silvesterparty
Dr. Poelsplein 33. Tel. 045-445120.

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

PRETTIGE FEESTDAGEN !!
Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

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

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

__* 045-428849
Buro Geleen

Bern, in adr. 046-748768.

Shirley Privé
tel. 045-727538

Peggy/Privé èn
Escort

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

Tevens meisje gevr.

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita.
Relax bij:

Vanessa
Tel. 045-459992.

Relaxen bij:
Monique

. Tel. 09-49241174527.

Vandaag zie je ons in
sexy lingerie.

Privé Daisy.
Tel. 045-229091
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598.

Buro Yvonne
__* 046-523203

LYDIA'S
Kom maar
046-749662

2 films tegelijk zien?
Videoclub

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

Privé Brigitte
Tel. 045-232069 of 212570.

Escort Moniek
Tel. 045-725778.

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

Susteren.

SM TESSA
Limburgs First Lady

(zie Doma en Massad)
Slavin aanwezig.

Tel. 04498-59513.

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

L'w huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoop: sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

Mededeling van deDouane

Inwerkingtreding van deWet op
deaccijns per 1 januari 1992

Met ingang van 1januari1992treedt de Wet op de accijns in werking.
Op datmoment vervallen de huidige accijnswetten en de daarop
gebaseerderegelgeving.
Voorvergunninghouders is over degevolgen van de nieuwewet doorde
Douane een vouwbladuitgegeven, datinmiddels is verspreid.
Voorhetgevaldatu hetvouwbladniet in uwbezit heeft, kunt u contact
opnemen methet douanedistrictskantoorin uwomgeving.

Teruggaafvan accijnsvoor parfumerieën,
toiletartikelenenkosmetische produkten

Eigenaars - dus niet fabrikanten - van alcoholhoudende
parfumerieën, toiletartikelenenkosmetische produkten
in opslagplaatsen - andere dan entrepots - waarin bij
deaanvang van januari1992voorraden aanwezig zijn,
kunnen uiterlijk 7 januari 1992een verzoekom teruggaaf
van betaalde accijns indienen bij één van de douane-
districten.Dit geldt ookvoor hoeveelheden, welke op
1 januari 1992naar dieopslagplaatsen in vervoer zijn.
Teruggaafblijft achterwege indienhet terug te geven
accijnsbedrag niet hoger is danf2OO.
De teruggaafbedraagt:
- voor aftershave-lotion,eau de toilette,parfum en

eau decologne: f750 per hl;
- voor toniserendelotion, aftershave-balsem,aftershave-

crème en anderekosmetische balsemen crème:
f 200 per hl;

- voor nagellak, overige parfumerieën, toiletartikelen en
kosmetische produkten: fBO per hl.

Behalve naam, adres en aardvan hetbedrijf van de
belanghebbende dient het verzoek onder meer een
nauwkeurige aanduiding te bevattenvan deplaats waar
deaccijnsgoederen zichbevinden, en de soort en
hoeveelheden per plaats. Bovendien hetbedragvan de
gevraagde teruggaaf.

Let op
De teruggaafprocedure voor fabrikanten van boven-
genoemdeprodukten staat beschreven in hetvouwblad.

Desgewenst kunt u voor informatie terecht bij de
douanedistricten.

Belastingdienst Douane
__

LEES DE KRANT NOG HAAR 'NS
GOED. NA 1 JANUARI

KAN HET MISSCHIEN NIET NEER.

SJRË
JE BENT EEN RUND ALS JE HET VUURWERK STUNT.

Vrijdag 27 december 1991 " 12
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______mr- ■'■^_9____ ____■_!_______

_____________
_? _■____

_____V______r^_'_'_!________f__n^!_____^r_r^_l

I Voor vrijblijvende, kosteloze Info
(én diskreet), bel:

| 1043-636200*1
I dagelijks van 9.00-21.00 uur I
I bereikbaar ’FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

| 1 ->: - ~H : 1Tijdens onze indrukwekkende Kerstshow
_* >4f% tonen wij ü griai heMiieuwe jaar.
/f vt mN <_? "*J—** *-^-*$ *—* ®—£*^

/W Jk, W!_> Nog voordat de eerste oliebol genuttigd is, kunt u 0. A y
fF. -W samen met ons het nieuwe jaarvieren. Onze Kerstshow / >se*5e'*ïw IJk IMJ IM IJk LM. U£

&£. /' i gunti nu al een kijkje in de'toekomst'met onze /
collectie '92. De nieuwste modellen, klassiek en modern./ 'n^fn^i^^iW_ .- ■" |\^/ ■ « ■ *
htet zitcomfort .s;als vanouds, net als de gezellige j i^a^&Ml LE IE LË- LE LEsfeertKomt u straks met ons het nieuwe jaar vieren? \ Mi

Klassieke fauteuil met cane Comfortabele fauteuil op houten _Wf.R^* n __"_? p' ï ö *MÈT,iwm ___ ||f Comfortabele, hoge fauteuil met Klassieke fauteuil, bekleed met
zijkanten. Houtwerk in taxus- draaivoet. Traploos verstelbaar oÉ Éf ÏPf wP^* la Ir.! mW extra lendensteun en afneem- Ottoman stof. Comfortabel hoge
kleur. Bekleding van gobelin stof. glide-mechanisme. n**o'_Tß '^ I tl II . ____fJ^^_É__l baar hoofdkussen. Donker-noten rug met sluimeroren en extra________ _o__lT -___--_. If't" jjFjSt;i4j , . i^^^,^__^L Éj_P> omrandingen «|/|QC lendensteun. «lOOC

_^**fi comfort. Ook u vindt bij ons een originele Lazyboy naar uw smaak. Lazyboy , p. 'T"

"m^Ê^^^ $§ k^ *^ * _ v__r_^^li—'-"'■ " .';— J I — 1 TCM \o\ I __!l___^__PT_____^ _^_ès=_ "
Fauteuil met stabiele draaivoet. Solide, eiken haardfauteuil. ___■___.____ _______■_ _iM Afl _______ __>__l ■___! _■ Moderne fauteuil met soepele, Klassieke, Engelse fauteuil met
Verstelbaar glide-mechanisme. Stevige kussens, bekleed met _■ __k^____^ Kwaliteiten leren bekleding. Het buighouten bekleding van gobelin-stof.
Comfortabele zit door lenden- fraaie bloemstof, afgewerkt met %\\ \ir\r\r i i\/w norcnnnliiLra" f_i itouil vakmanschap frame in naturel, zwart of rosé- Extra dik zitkussen en hoge rug
rteun. 4QQC maribou-franje. At_g_

W VOOr UW „perSOCUIIIJKe TaU.eUII gaan altijd WOod. <,-_»* met sluimer- -,neI^ÏJj f- 40Ur " In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen-Telefoon 045-7542 24. samen li*rJ.m oren . _ /«7-)#"

' ÉI. ' DIAI MAAKTU NU Al EEN 'GOED BEGIN. ~~T

LEKKER
VOORDELI^G

LEKKERE 225 gram A 00

ROOKWORST _l_"_s_ 1 ■
VERSE M 40'KNAKWQRST ik98, zakje *ti

RUNDERGEHAKT __fr»Vo 7.
MAGERE JA QO
RUNDERLAPPEN JiS^Vo 1 __■

RUNDERPOULET HAMLAPPEN I
MAGER ■. _o MAGERE j.m

[jl4_*__o 12,981^KI0 10,98|
Euro wenst al haarklanten een gezellige
jaarwisseling en veel voorspoed in 1992.

_W ' ÊÊÊ wl___.
W ___________-_______! "_________■ __________________________
■ 4HHHI HHHBH Hl B. \Wk\______ _______ _____T^____. ■

SITTARD {SANDERBOUT) VEESTRAAT 42 " HEERLEN HEERLERBAAN 108
" BRUNSSUM JUUANASTRAAT 11 ♦ MAASTRICHT (AMBY) UNDEPLEIN 1

Wij zijn geopend opi vrijdag 27 dep, donderdag 2 jan.
zaterdag 28 dcc. vrijdag 3 jan.
maandag 30 dcc. zaterdag 4 jan.

[I *- dinsdag 31 dcc.

jl ALARM £3^i06-118
I ALSELKESECONDETELT
I _____ er verstandiggebruik van.

■ _■-__-I ■■ l-i ■_.__. I ll.— ■■■■■■ -—I I .1.1 — ■——I- ■ 11 I ,__..,_„■__■ 111

LEDER heeft de toekomst

lOOC Hl "«"", tl J
*-yyj*_\

Pure vormen in echt leer. fauteuil v.a l____l 1350.-
Zitkombinatie waaraan overbodige de- -" CQfftails ontbreken. Pure vormen en strakke 2-zitsbank v.a. IsSSBI A_. y-J'-
lijnen passen immers volmaakt bij het —wÊm—m lOOCkarakter van echt leer! 3-zitsbank va |__S__S__S| l_/y_J."

berden
MEUBELEN
GEGARANDEERD 'T GOEDKOOPSTE INKWALITEITS MEUBELEN

wm-w^mmaÊÊmÊißß-i-mmmmmammmmmÊ-mm-mm-mi-W-wm 2e 3e 4e schunck WÊ-WÊÊmkmk^-W-wm-mamÊm-^-^-wmmÊÊk^ÊÊÊÊÊÊÊÊ-mÊÊÊÊkWk
VENLO-BLERICK. LA PLAZA HEERLEN. PROMENADE 12
ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12

GEGARANDEERD 'T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN

1/ Moekri/gteenfabrikantméér'deta////stenindekrantmetmindermoe/te/ Mïb,
l /wjè&^l Cof ff'adverteren

i. - — , n imi „ i ____/ '?Mi&y*/*^%/M ~" ,■■.____ ' "

l^j^i^j Verhoog de werking van
Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uwreclamegulden

.Limburgs Dagblad



________nir^__r/^ *Mm

__________! _______ ______ ______ ________ _________ __________ __________! _________

Nog nooit is het verschil tussen van en voor
zó groot geweest.

,ook verkrijgbaar in Geleen) OVERIASSEN Dit ÏS paS VOltfelljk OprU_l_____ BODYWARMERS van HEREN MINISLiPS van

MANTELS
in_iv_. m^,_^__l___ Alles, maar dan ook alles, moet n„Xt 40% kortine '2 .^ .^„Bjioo%Ka,oe„.

MANTELS NU met Kortingen /■_ I II I a»I I \ KOmng Maten: 4 t/m 7. V^ l W
n 2Uiver wollen kwaiteiten % * wep (dus ook alle merkartikelen) loorNu met 30% korting lul JU ° ÖV . , . voor IV, YDV D

jacks om ruimte te maken voor de jeans pantalons van pepe a
REGENMANTELS in korte en lange modellen. Warm Umnnrln i,A^n _ __ clnlLlfm mdrvmpodellen. ____OF__.at;eT6"m4tnenoö rökr nr komende voorjaarskollektie. Voor 59,—

______% *■ v^__^^^^_jz/,~~ /b "■—^
* ____________^^^^ ______________V|grf__*_F- Voor __/-__■* Voor I tJi

t
j4r~" SWEATERS van GET SMART ,iÉÉ"^__^

UNI BLAZERS in zuiver scheerwol. Voor I J.3,— HH^BMH |»l_»| J^kfl_f 'Z^ZtZTy^^^^^ _____P^_____l
Dl I _✓ '_ I r _____ ________ 1 iVlcll t_ fl/_ 1/lil I/ O -______\ _^^^ ______\

iverse modekleuren. Keuze uit 2 B Br W j^ J§ «"*_#__ ______^^______É Pimodellen. Maten: 36 t/m 46. i_-__cti nim _ __fe___. ü _, . /Cl _____i*^_____fl
mji rT IQQ "? STU.UMS

„ ~ _fl fel Nu vanaf _^_7# — "■^ Vil ■"" 1-Rij en 2-nj modellen in zuiver wol- Jfl V | glP^ " _^_É_^^__^_É _^Voor ■ _X VJ’ |en en treyica/wollen kwaliteiten. |É___h _B _■ fl Wlm^^ _^jgP^^^^

in uni en gedessineerd. V^_-f*^?_^- OO O fl ÊÈÊ^IF ___Ë_|fl^_____É fl^^Diverse modellen. /-v rt .. r _£ *"#fl __ "" Üi _______P^__<____■ "'i i,rr QQ __ voor __■ _/ i_py m ■_L___fi^^_____fl IP^^Voor _/ f__f #

.„_.__,.___ KOLBERTS lÉ _^^
UNI BLOUSON , . .., . _■______»; - _P^
In een gewassen zijden kwaliteit met m uni en prachtige>ru.tdessins. Mr n <<^<_^^l
ritssluiting en tricot boorden. Diverse Va^wWT^en j^gm^ ._^Ê^\s^^ W^^kleuren. Malen 36 t/m 46. 1 QO __!_________. 1^V_«* I U'JT 1 1 Q __ Voor I I/O,"" fl |_k_ X"

' DAMTA.nMc _!»* ______tf^^__É WkV HEREN MINISLIPS vanrAN lALCJNS in sportieve en ■^^^^__\\ _^^^__P^""" r/ST7Di iDrJAPONNEN en DEUX-PIECES klassieke modellen. _§ï -_^_^_W , nno 7, m,_t ./ 7
Diverse modellen en dessins. Diverse keitellen. 1 ' lÉ: ' JURKJES 00% Katoen. Maten 4 t/m 7.

NU met 30% korting vWIi'JT QQ __ lliP'JP"^ Restanten uit de kollektievan jn diverre dessins.

vd__ot^^^^\^~ en ’ fl_^_!^- ■ m __
aa^^^p ' /.^ , .

Uni rok in combiwol. Diverse kleuren. Nu IT_et kortingen ______ ______ I;f_vl:__!:_;_!__. il _!__- JfJ>J

UNI PULLOVfcK met kol of turtle. , _fcV*l l __^_.l_-^i»M"_ I_L I'A___ in -> ctnL-c vpm___ino
Diverse kleuren <-_ _rk dive_^^aliteiter^(i dessins. ÜHr _?_il _____-_______fa_É_ÉH-Éfl--h__-_É---l m z-stuKs yerpaKKing.
Va**fcé*^ Voor <_>-/,"" Voor JLjp'm~ ~W~ "^^^ Vaj^rfi^Voor I __/,__/ J

LEGGINGS^ r __
■■■■■■ ■■■_■■■■ ii |i ii j| __B__________P^Ï^_^f_____N_______l _______fl___7_T¥TS_7^n^^___________l BEHA van WARNER- uni V|^rf^^ Voor ■ IJkl llljljl *J KVJjiAKII I "JfIJiJkJ^JH" Kfl ■LtJm Met en zonder beugel,

print v^^g-p* yQ ____■_______________________■____-_------_■-------■■■ -____________■_____■_____________■--------------------■ ____________■_______________---_--------■------------__--■ _______-_-_----___________-_-__________________________--_-------l Maten: A,B^Cen
Voor *^Jf umuoünwocnncw ai_ii_ac pi i ,cu,wr mparow/ LICHTGEWICHT KOFFERS DAMESLAARSJES Var^flii*- <JQ QT

WOLLEN DEKBEDDEN van ADIDAS FLUSHING MEADOW meta|en f wje|en en tr
_krjem Enke|hoogJn bruin, zwart en bordo. Voor ZTJf^J3■HOLLAND WOLLAND Lederen sportschoen met EVA-tussen- ,n marine en zwart. Var^fcüfff QQzool. In de kleurkombinatie -r ~ ___a_____* v/ ■""■in diverse uitvoeringen. wit/groen/zwart. Maten: 6'/_ t/m 12. /scm,v^ |li /"<) Voor -^ f SCHIESSER TAILLESLIP

Nu met 30 % korting v^-p^? 7Q — voorOZ,— herenschoenen _.a ___!u_SBZlokinB- 100%Ka,oen-
Voor / w/# 70 cm. V_u^^fflff In sportief bruin en zwart leder. Vau_^-I"^ 1 Q QCIT / RubberzooLMerk MARZETTI. *^^ Voor I *_)/ -/*_/

SUPER DONSDEKBED LOTTO SYN LON DON
*_# / , v_nrfM!9? O C ._.,_.

NOBLESSE met 90% zuiver wit Running- en vrijetijdsschoen. 65 cm- vW*W '" p-
<-*

Voor ■ <_&i oF nAMFS MINI _l IPSEuropees ganzedons en 5 jaar garantie. Maten: 6'A t/m 11. w S/ -- TnnoT ï . __■

vS^T IT4Q V—^ v 119" D ' CLARKS KINDERSCHOENEN
VoorDH-^,— Voor Diverse modelij in moderne kleuren. Nu 2 stuks VOOr

2-persoons. _, _^ Nu met 50% korting . _
l:i ._?'__["_»__ __ v*m\\rT J.-1Q -- PEARLPAR| rugzak j tT
flM__S-_____-_------l Voor Jf Trainningspak van Microfibremateriaal, Zware kwaliteit nylon met groot voor- f

i Ppr«;r.n___ dus waterbestendig, winddicht, ade- vak en 2 zijvakken. flTTs_T___7___r_?_TP_^ÏH
KUNERT DAMESPANTIES \i_^/W O _T _TI mend en warmtej^olerend. Maten: S In zwart en lila. fl^WiJJal^JiiMkfl
In de kleuren zwart en graphit. W^ü'" Voor.ZO_7#"" t/m XL. V^^l I ff- -g -| fl V^ lI^W <~| y|

____^^l«-B-___i^^^^" DAMESNACHTHEMD
m _____ t/m a ' v, M « ' -- 100% Katoen. Diverse modellen.Maten. 36 44. Voor I IZ7, Voor .£ **, WOLLEN, VISKOSE en Maten: 40t/m 48. -Nu 3 paar voor

r_mmm .hffns
polyester stoffen y^m^ -J 995

I_l rhdA« nnBM? riSFI I A RESTANTEN TRAININGPAKKEN in uni, geryit en becjmkl. Dubbelbreed. f

**r~ van RUCANOR, ROBEY, JOLLY BAG >#_^i*en me^erHAMILTON MC BRIDE en CRUYFF, ETIREL en BAD BOYS. Dames handtassen in diverse kleuren IQ-- DAMESNACHTHEMD
PIERRE CARDIN DAMES- L, 2*»« r-__n/ M.. _*_-___♦ _ft or. iOO/ en modellen. Voor IJf 100% Katoen. Met knoop^jng.
panties Nu met 30 ep 50% Nu met 30 en 40 / o y^r w*, A**f^en^i^ jmeter

Maten: 40 t/m 50. v^mo
60% Katoen/40% polyamide. Maten: knrtina korting OQ QO Cl]
38 t/m 4^Zwart. <j <1 QET ° Voor-fc^/*"" Voor J_4^JvV**"' ' ' Voor I Jmjj3 DUBBELGELUSTE BADSTOF

da__.a_._:mc niv.ADrvuc SPORTSCHOENEN van DE WITTE LIETAER DAMFSDUSTFRSBADLAKENS van GUY LAROCHE Uit,opende series van LOTTO, me, kleine schoonheidsfoutjes. In 15 Dul.er_ me. b .I«ofvoerin« in fleurigeWITTE HERENSOKKEN "«?Ï___ZS?_SS cm° ?KfE ' REEB°K' AS° e" DAMESTASSEN unikjeurgp. 150 cm. breed. J^ en: _?S^ .8%
70% Katoen/30% polyamide. grotyjJia_» HK.xliU cm. CONVERSE. uA__C3i/\_ aci . y^^^T-per meter _, __ , _r-
Maten: 41i/m 45. V__To_T- Nll ITIPt Pn 40% Restanten in diversekleuren en -|r V** ' __
V^jl 1# QOC QQ IMU mei JU en _U /O modellen. Voor I J#"" 7C ._.

i voor Jr _.j voor ÖZ/," korting Nu met 50% korting per meter
Voor 7 *-* /_i_^—i—"—JL—-i—^——-^——~""—^^

daar winkel je voor je plezier !



""AAAAAAA^ysy.
b__rj__» ________

Heden, vrijdag van 10.00 tot 21,00 uur geopend / WÊ_W_\%
h* BIJ ONS BENT U AAN HET GOEDEADRES ALS HET/"^/ ._s.i.^«.

GAAT OMKWALITEIT EN SERVICE '*%s&*__%

»»«|fe_f% aïÏ-K.^2 ■_:
V l». J 1 "**—": J. ■"*-- %»W__ ïi^B Bï;._

fe_... «*Jej _r _ __. < ___fcß3. ___ — mi '^'______ ■Hm i_Bs >¥ _\'l__TB':hW. :- *'' _»
Bij aankoop van een aanbouwkeuken PROFITEER VAN ONZE _■ _£_>'^Sfl^I tijdens de nieuwjaars-k eukenshow BADKAMER ACTIE-SET _. _.fllfl.ïbieden wij u een luxe MAGNETRON ' ..ji.&ï-^^B.'
Maak' uSn d°eTeaanbieding geen ?Eï£ H£ Il
gebruik, vergoeden wij u in de vorm VILLLK _Jï & D^»_n _; _■ ■■■"van extra korting de helft van de UCOSAN 'ï?s'-&fl fl£waarde van ditapparaat. Omdat baden een genoegen is s.-_..ï_C ■-~_Z C%..^^__B"-.'

JOnze eigen service-ploeg plaatst - als u datwenst -de aangekochte _M __È] ifi w_\Ml i'__ .i-"-"- . .«I _■_*teuten op een professionele wijze. Nadat u me/ onzeadviseurs de _^_L___U___b-__-<----AJ-I '■ïi_ï_iï..r^'^B

_
tranen en tege/s /ïefa*uitgezocht, wordt ereen planning opgesteld "■■'.'■■:■■'.<_^m_m::.
"oor hetplaatsen van uwkeuken. Wij proberendan in samenspraak ONZE SHOWROOMSKUNT U VINDEN 'y.'-:_P^H-;-
'ne. udep/oa_ mg von .3 _su__ zo soepe/moge///»/e/aten HOFDWARSWEG69 NIEUWSTRAAT 25 ✓ _£_.___»»;.
verlopen. Na de plaatsingvan uw keuken komt onze controllernog KRAWINKEL OOST CENTRUM ,^:; .^fel^even langs om te kijken ofalles naarwens is verlopen. Zoziet u, GELEEN HOENSBROEK .. . -Kï^P.^^-V*ïverkopennietalleen dekeuken maarvoorzien dezemethet TEL 046- 742516 TEL045 - 211889 '&ÏÏJÏlï'ïïïg&iï
kenmerkkwaliteit. _____________________——————^—

____■__________■ ___________: J ___r_* _7______fl _*________ .______■____^^_B ____^___^_r^__________ _■_. /O) __#*^B s_jgg_a _j^^3s^_____
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KOOPT U EEN GRUNDIG VIDEORECORDER
OF EENTJE DIE METEEN AL VEROUDERD IS?

Als unu een nieuwe videorecorder jj nS De verlenging van een voetbalwed-
wilt kopen heeft u eigenlijk maar één strijd hoeft u dus ook niet meer te mis-
keuze: Grundig. Want alleen Grundig' I sen.
heeft nu al videorecorders met PDC Grundig introduceertverschillen-
_Pr_.rr_.___ ___.___.___"_. P__r>f»-_.l_ _/___._ T_.l__ De vs 920 PDC van Grundig is een 3-kops videorecorder, voorzien van Textprogramming en PDC-schakeling. Varia- j., -j _____ 4 nnr i. i _"program Dehvery Control). Met 1ele- bele slow molion en zendernaamherkennjng irl het display. Natuurlijk uitgeru

p
st lt lcd afstandsbediening en atts de videorecorders met PDC-schakeling

tekst en PDC altijd de volledige opna- (AutomaticTapeTimeSelect)waardoordebandlensteinurenenminutenwordtaangegeven. Prijst 1.299,- en PDC_voorbereid, vanaf 999 gulden,
me op de band. Geavanceerd èn gebruiksvrien- Om dit verschijnsel uit te bannen, schakelen de De nieuwe Grundig PDC-videorecorders vindt u
delijk.

m^^^__^__m^^_
omroepen binnen één jaar nu bij onze dealers. Verzeker u van een videore-

l--^K^^^^L_____________ over op PDC. Met de pro- corder die niet meteen al verouderd is en wees
WAT BETEKENT PDC VOOR U r_____T___TW____ QQ gramma'swordtdaneensig- er snel bij.

Stel, u zit naar een spannende film te w__m-^_vr^rr^rm^_r^_r— naai meegezonden waardoor Bel Grundig Nederland voor informatie
kijken (zelf opgenomen!). Dn vlak voor 't li^L_____________kJ_______________L_J videorecorders altijd op het en/of dealeradressen. 020 - 568 15 68. (Tijdens kan-
einde zegt uw beeld floep, einde voorstelling. Dit juiste moment starten en stoppen met opnemen. tooruren).
kan u gebeuren als een film later wordt uitgezon-
den of door een storing wordt onderbroken ALLEEN GRUNDIG IS NU AL KLAAR VOOR PDC.

' ' ■ i i . . ,
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Wat ons betreft, hoeft u straks
dekeuken niet meer in.
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Bestel nu voor een heerlijke oudejaarsavond.
i

We kunnen ons goed voorstellen, dat u de I §f§P|PJ| Koopmans 19Ql**_^ïk_ Beckers (^ 08LJ^^-^0113toet'emetroom
keuken na alle kerst-inspanningen even voor E^ oliebollenmix -^W^m Wtteïballen //° chocolade of / U

" ut, i KT i u ■__ "/_ pakasoogram __!__" \ *3j_W doosasostuks &98mu ___J< I»^toffee.2oogr -©___-nu ’_X
gezien wilt houden. Na gedane arbeid is 't nu ----g^ K 2 * "T1,.. : _____mii 1»-v. & »

11 *n 1 ,1 Cl « Reddy £Ql_____«_____^ Romer Sekt HQC .r?JlSi^>. Johmavruchtensalade fl Sileenmaal goedrusten. Alleen, hoe moet t danmet JEf| zonnebloemolie "V I flesa 1 *SÊM*hxida. /die oergezellige oudejaarsavond? Want tien tegen '"*_><■' literfles _^89"nu C_/« <ü—^l^o,7sliter 6r9s^nu L/i %È3^* Bakjea2oogr __r95-nu __-_/"
één dat vrienden, familie en bekenden alweer (~r__^| Resi frituurvet o__9 11 1 Schutters bier 1049 \?''mmnmijAviko "I£o
staan te trappelen van ongeduld... _-JV__£_J paka / uy MM M krat 24x0,3 Itr 13_^_rnu iZ_. U^fl Juliennemini-frites luy

r_ .ui vvv ■„,( t , b ■..__■<*s*■ lOOOgram a_^ nu __-_/" KJIJM krat 10x0,5 Itr __9_r-rni 9.45 ||pilll zak a 750 gr 4r99-_iu X«Omu te helpen nebben weeen viertal fantas- mm TF\ -m^^8 J "^feflM ê
______ lpk-We <_vlve_ter _r__ntel_ vnnr n __mer__p- #A A Burgsla-olie 1/1Q S 1/C_:^ Amstel Maltbier r) OC gSs£ïp|Beckers rundvlees- (liltiscn lekkere bylvesterschoteis voor u samenge pi « 6 IH-y mi|L J krat 24 x 0,3liter -<yj B^M|kroketten 10% vlees. V/Wsteld. Uit eigen slagerij en gemaakt van de j|gj ||| literfles ±79-nuli pfL%^ >/ met gratis bekerglas JXJ« PJPMipak a 4 stuks 4^Q-nu>//
allerbeste ingrediënten. glfcTurkserozijnen 200gram 79 fü Grolsch bier krat a^x j790:^x Grote vruchtenvlaai Q95Als unu even bij ons binnenloopt om te BHHu 139 ]L W 0,45 Itrbeugelf1. __H_r LI . *»^ 10 27 cm. \,J'^
reserveren, hoeft u straks dekeuken niet meer in. Griekse krenten 200 gram 1. fl| Ij^ met gratis Burgemeester-glas. y;g>> ±1250 gr »^nu/,
Hetformul_erligtklaarbijonze Slage,Enoja:een O^ SSM S^oftwafels 198#%, G^eadvokaatvlaai Q%
heel prettige (en smakelijke) jaarwisseling! P?f_^j pak a 500 gr -4rl_rnu^vJ g^^>6+ 2 gratis = 8 stuks voor 1, j^S_iP ± 1150 g l^nu/»

\ SP 183 v-nGilse 10Q;*»*ss^^» Cötèd'Orßonßonßloc 170/^^v^Goudreinetten 098
1 _?_ SK P°edersuiker I WM^IÊÊL Praliné. 150 gram±^9~ IL M# /\ fit1t^l bus a 250gram 4r59-nu X t SSSS»....iMI metaktie: ontdek Europa. X" Istekwaliteit. 1Kilo nu __faJ t__ _? p^pM] JanLinders 3^ Haust Snackcups 'JAC Mandarijnen Oo^_

cr-^-" ZZ^^** ~^^^ K^a; worstebroodjes // J fe^ ! pak a 100gram of Party l^J Clementines' _-V J
l^^fesj i pak a4xBo gr _k9_rnuZJ"11 $_% \j<m extra toast 150 gr4r6^-nul» r^Ë& ;'Jnetje a± 1 kilo nu KJ "

Akties zijn geldigvan vrijdag 27t/m dinsdag 31 december 1991.
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7tAllerbeste voor 7nvriendelijkeprijs
Arcen: Maasstraat 51 Beek: Markt 1 Beek en Donk:Heuvelplem 11Bergen: Raadhuisstraat 17Blerick: Alberickstraat 15 Boxmeer:K looste______ 44Brunssum: Wilhelminastraat 1 Cuijk: Molenstraat 43Deurne: Helmondseweg65a Geleen-Lindenheuvel:Ringovenstraat 3 Gennep:

Winkelcenrum 'De Duivenakker' Grave: Mgr.Borretweg 15Groesbeek: Burg. Ottenhofstraat 1 Grubbenvorat: Kloosterstraat 14Heerlerheide: Ganzeweide 70'Wanneretraat Helden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Horst: Kloosterhof 3d Ittervoort: Begomastraat 12
Kerkrade: Marktstraat 51 Lïessel:Hoofdstraat 75 ________ Maasbrachterweg23 MUI:Oranjeboomstraat 1 Nederweert: Lambertushof 3 Ffcy-Echt:Chatelamplem 13Roermond: OL Vrouweplem 1-7Roggel: Dorpsstraat 11Sevenum: Pastoor Vulhnghsstraat 7Sittard: Industriestraat 19

Someren: De Meer 21 Stem: Heerstraat Noord 144 Susteren: Wilhbrordusstraat 1 Tfcgelen: Kerkstraat 2Tienray: Spoorstraat 18 Velden: JanVersehurensingel 1 Venlo: Zuidsingel 18Venray:Stationsweg 39 Wanroy: [Dorpsstraat 25Weert: Maaspoort 52-54Wijehen: Touwslagersbaan 39.



ROERMOND - Het Limburgse
Tweede-Kamerlid Jos van Rey (VVD)
wil van de ministers van Financiën en
Binnenlandse Zaken weten waarorti
de overname van het Robeco-fonds
door het ABP niet heeft plaats gevon-
den. Van Rey schrijft dat in een brief'
aan beide bewindslieden. Het Kamer-
lid is ook benieuwd naar de argumen-
ten op basis waarvan de twee minis-
ters hun goedkeuring hebben gege-
ven aan het overname-plan. Van Rey
wil graag dat deKamer in een aparte
notitie wordt geïnformeerd over de
ontwikkelingen bij het ABP sinds het
bekend worden van de aanstaande
samenwerking met Rodamco. Daarin
zou dan ook aandacht moeten wor-
den besteed aan de gespannen ver-
houding tussen bestuur en hoofddi-
rectie van het ABP.

Bijna 100.000
bezoekers

op kerstmarkt
Valkenburg

VALKENBURG - De kerstmarkt
die voor de zesde keer in succes-
sie in de Valkenburgse gemeente-
grot werd gehouden heeft deze
keer bijna 100.000 bezoekers ge-
trokken. Officieel werden er
93.000 mensen geteld aan de in-
gang van de grot. Maar op mo-
menten was het zo druk dat het
tellen de stroom bezoekers niet
kon bijhouden. De organisatie
van de unieke ondergrondse
kerstmarkt, de belangenvereni-
ging Boete de Poort, is in elk ge-
val bijzonder tevreden.

Drie jaarcel voor
poging tot doodslag
ROERMOND - De rechtbank van
Roermond heeft Van O. uit die plaats,
conform de eis van de officier van jus-
titie, veroordeeld tot een gevangenis-
straf van drie jaar wegens poging tot
doodslag. Bewezen werd geacht dat
hij na een bezoek aan een café in zijn
woonplaats zijn vriendin thuis zwaar
mishandelde. De man reageerde zo
omdat hij zich gekrenkt voelde door
haar. Hij takelde haar toe met de loop
van een sierkanon en een asbak. De
vrouw werd zwaar gewond en moest
enkele dagen opgenomen worden in
het ziekenhuis.

op te maken uit het jaarver-
t> 1990 dat de keuringsdienst de-
*eek openbaar maakte. In totaal
*rden in dat jaar drieduizend

uitgedeeld en in
J*gevallen moest er zelfs een pro-
"-verbaal aan te pas komen. Het
JJJtal geconstateerde overtredin-
J in bijvoorbeeld 1986 bedroeg
jpectievelijk 1800 en 52.
_.

e vleeswaren waren vooral bo-ham- en leverworst de grote
f°sdoeners. Meer gerichte steek-°even door de keuringsdiensti^den de verklaring hiervoor zijn.

van sulfiet werden
f| meer in het vlees aangetoond.
" komt het nog steeds voor dat
J*svreemde eiwitten zoals soja en
J^üne in vlees terecht komen. Bo-
?*d_ien wordt er nog steeds yar-
Jisvlees in rundergehakt aahge-
i 'Ten zonder dat dit op de verpak-
te aangegeven is.

de apparatuur, een foutieve reini-
ging met een te hoog gehalte aan
desinfecterende middelen en het te
lang bewaren waardoor er veel mi-
crobiologische afwijkingen in de'
room ontstonden.

Bij soepen is het ook nog altijd hui-
len met de pet op. Van de 726 ge-
controleerde monsters bleken er
110 niet toelaatbare afwijkingen te
vertonen. „Toch is de oplossing een-
voudig", stelt Wolfs, „langdurig en
voldoende hoog verhitten bij de be-
reiding en liefst snel in kleine por-
ties afkoelen en goed gekoeld bewa-
ren."

Verdere opvallende zaken in het
jaarverslag zijn: brandgevaarlijke
carnavalspruiken, vervalsing van
vruchtensap en hoge gehaltes alfa-
toxine, een extreem giftige stof, in
noten. 'In opdracht van het ministerie van
WVC onderzocht deKeuringsdienst
van Waren ook het gehalte aan vita-
mines in kant en klare maaltijden.
In de 46 geanalyseerde gevallen
bleek vooral het gehalte aan vitami-,
ne C veel lager te zijn dan in verge-
lijkbare, vers bereide maaltijden.
Ook het vitamine Bl gehalte was
vaak aanzienlijk minder.

J geslagen room (slagroom) blijft
? tt-oeilijk dit op de juistewijze te
Leiden. Bijna de helft van de on-1lPochte monsters voldeed niet
F" de eisen. „Een triest beeld, dat
L^rigens niet veel afwijkt van de
L°rgaande jaren", stelt directeur
P ir M. .Wolfs van de keurings-
kost. Oorzaken van de ellende
?&en vaak onvoldoende gereinig-

Wel vraag naar meer versiering en muziek

Kooplui tevreden
over kerstmarkt

Van onze verslaggeefster

Het was deze keer niet alleen in
de weekeinden driik maar ook op
door-de-weekse dagen. „Steeds
meer mensen uit het westen en |
noorden van het land maken met >
een touringcar een dagtocht naar
Valkenburg om de kerstmarkt te
bezoeken. Dat is voor ons als on-
dernemers van Boete de Poort
erg belangrijk," zegt woordvoer-
der Jo Drissen.

Straf voor poging
tot verkrachting
ROERMOND - S. uit Venlo hoorde
rechtbankvoorzitter mr Magnee dins-
dagochtend achttien maanden waar-
van zes voorwaardelijk vonnissen met
een proeftijd van twee jaar. De man
werd. schuldig bevonden aan een po-
ging tot verkrachting. Het vonnis is
conform de eis van de officier van jus-
titie. Tijdens de zitting zei de man ver-
schillende malen dat hij spijt had van
zijn daad. Het slachtoffer was tot aandé vooravond van de poging tot ver-
krachting, zijn vriendin. S. drong 's
nachts haar woning binnen omdat hij
met haar over hun relatie wilde pra-
ten.

VALKENBURG - De rijkspolitie
Valkenburg heeft een 57-jarige Is-
raëliër aangehouden die internatio-
naal werd gezocht wegens oplich-
ting en verduistering. Hij wordt
ervan verdacht voor meer dan één
miljoen Frans francs aan juwelente
hebben gestolen in Monaco. In af-
wachting van een beslissing over
zijn uitzetting is hij ingesloten.

Juwelendief
opgepakt

In deweekeinden werd dit jaar de
Cauberg voor autoverkeer afge-
sloten. Drissen noemt dat een
goede maatregel. „Het was voor
de voetgangers een stukveiliger."

ROERMOND - Voor de overval op
een postagentschap in Koningsbosch
zijn A.S en J. de B. uit Roermond ver-
oordeeld tot respectievelijk 5 jaaren 3
jaar en 9 maanden gevangenisstraf.
De officier van justitie had twee we-
ken geleden 6 en 4 jaar geëist. Het
tweetal overviel op 6 september van
dit jaar het postkantoor, gijzelde een
aantal klanten en ging er met een be-
drag van 46.000 gulden vandoor. Pas
na een vakantie in Spanje konden de
twee overvallers in de kraag gevat
worden. S. en De B. pleegden het
misdrijf uit geldnood. De buit is overi-
gens in zijn geheel opgegaan.

Celstraf voor
overvallers

gens hem ligt dat gewoon aan het
produkt dat iemand verkoopt.
Kooplui met interessante koopwa-
ren, trekken meer kopers dan
standhouders met saaie produkten.

Als saaie produkten bestempelt
Schrijver spullen, die normaal ook
in een winkel te koop zijn.

j^fcRLEN - Standhouders die dit
sj? op de Heerlense kerstmarkt
* bben gestaan, zyn tevreden over
L [Jinzet. Ondanks het slechte weer
k^et laatste weekend, hebben de
£?Mui toch goede zaken gedaan.
V 'gens H. Schrijver, de secretaris
£* de Stichting Kerstmarkt, is de
flj^liteit van de aangeboden pro-
pten en stands weer eens bewe-

" Het slottafereel van het levend kerstspel in Nieuwenhagen.
Foto: KLAUS TUMMERS

Klachten
Ondanks de goede zaken hebben de
standhouders toch een paar klach-
ten. Zo zou de groenvoorziening
niet genoeg zijn. De grote kerst-
boom op de markt ontbrak dit jaar
en dat is veel standhouders niet be-
vallen. Als alternatief voor de grote
boom, heeft de stichting 200 kerst-
bomen geplaats op de markt, waar-
van in het eerste weekend al 20
werden gestolen.

_H^t eerste weekend kwamen de
l^ste bezoekers, maar toen was
Ü Weer ook wat beter", zegt

Hij is niet van mening,
tJ- er sprake is van een toestroomj^J de kerstmarkt in Aken. Wel
i^ft hy toe dat de kerstmarkt in
Left aantrekkelijker is, maar dat
J1Volgens Scvhrijver meer aan de

C"lng van de markt. „De route opk fnarkt is zodanig uitgestippeld ,
lij. Je er als bezoeker niet zomaar
!k handelt. In Heerlen staan del^ds wat meer verspreid van el-!^r" De Bongerd zou volgens de
Lretaris een ideale plaats voor de

stmarkt zyn.
t.w .
(«" de standhouders minder winst
VO, °ekt hebben dan vorige jaar, is
>J§ens Schrijver niet juist. Vol-

Volgens Schrijver is de kerstmarkt
in Heerlen goed en gezellig genoeg
om met andere steden te concurre-
ren. De komende jaren wil de stich-
ting een selectieprocedure toepas-
sen voor wat betreft het aanbod op
de kerstmarkt. Kooplui moeten dan
met leukere en meer uitzonderlijke
spullen voor de dag komen, willen
ze op de markt staan. „Standhou-
ders moeten ook de nodige moeite
tonen", meent Schrijver.

den te playbacken. De trage opzet
van het spel was een vondst, op de-
ze manier hoefden de spelers nau-
welijksrekening te houden met hun
timing. Jozef en Maria op de ezel
konden zo in de laagste versnelling
van de ene hut naar de andere lo-
pen. Bij de hut aangekomen, had
Jozef nog alle tijd, alvorens hy het
geluid van het kloppen op de deur
van de bijbehorende handbeweging
moest voorzien. -

Jezus’ geboorte
op marktplein

Realistisch spel in Nieuwenhagen

Limburger ontwerpt
postzegel Wetboek
ROERMOND - Karel Marlens (52), af-
komstig uit het Noordlimburgse Mook
en Middelaar is de ontwerper van de
postzegel, die 7 januari verschijnt
rond de inwerkingtreding van het
nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari
1992. Martens is momenteel docent
aan de Academie voor EJeeldende
Kunsten in Arnhem, waar hij in 1977
afstudeerde. Voor de PTT maakte hij
al eerder de postzegeljaarboekjes
1982en 1983. In 1984ontwierp hij de
postzegel voor de verkiezingen van
het Europees Parlement en in 1988
de belettering voor de kinderzegels
'Kind en Water' en een jaar later dé
Europa-CEPT-zegels met het thema
'Kinderspelen. In 1988 werd zijn ont-
werp voor de munt van vijftig gulden
gekozen ter herdenking van 'The Gto-
rious Revolution ' in Engeland en de
kroning van William & Mary tot koning
en koningin van Engeland. De oplage
van de nieuwe zegel bedraagt 16 mil-
joen stuks en stelt een passage uit
het wetboek voor.

LANDGRAAF - Niemand uit
Nieuwenhagen weet precies hoe de
geboorte van Jezus heeft plaatsge-
vonden. Geen Nieuwenhagenaar
die er immers bij was. Toch lag het
levende kerstspel dinsdag 'op de
markt in Nieuwenhagen zeer dicht
bij de werkelijkheid. Althans, zo
zullen de honderden bezoekers dat
zeker ervaren hebben.

Nadat de dieren zich niet altijd van
hun gehoorzaamste zijde hadden la-
ten zien - de os was tot twee keer
toe uitgebroken, het gehinnik van
het paard overstemde even de offi-
ciële tekst -, groeide het spel naar
een climax. Engelen verschenen en
de bekende ster openbaarde zich
aan de hemel. En toen deverkleum-
de zuigeling die de rol van Jezus
voorbeeldig uitvoerde, de eerste
kreetjes over de markt liet schallen,
ontstond er waarachtig het gevoel
van 'hier is een wonder gebeurd.

De kuil van de markt in Nieuwen-
hagen - het Sunplein - bleek de
ideale plek voor de devote verto-
ning. Alle details waren goed te vol-
gen en alle handelingen konden
ruim en lekker langzaam uitge-
voerd worden. Geluiden en tekst
waren vooraf opgenomen, zodat
spelers niet over de markt hoefden
te schreeuwen, maar slechts dien-

Op één punt was het Comité Le-
vend Kerstspel Nieuwenhagen be-
wust van de realiteit afgeweken: de
deelnemers bedienden zich van het
Nieuwenhagens dialect. En dat zul-
len ze aan het begin van onze jaar-
telling zeker niet gesproken heb-
ben.

dracht van de ministe-
ries van binnenlandse
zaken en justitie heeft
uitgevoerd, zou de regio
er ruim 300 agenten bij
moeten krijgen.

Versterking regio Limburg Zuid

Douaniers volgen
politie-opleiding

Rookvergiftiging
na binnenbrand
SITTARD - Twee bewoners van een
boyenwoning aan de Beethovenstraat
in Sittard zijn gistermiddag naar het
ziekenhuis gebracht met rookvergtft.
ging. Vermoedelijk door kortsluiting
was in de woonkamer een brand ont-
staan. De gealarmeerde brandweer
wist te voorkomen dat de kamer ge-
heel uitbrandde. De Sittardse politie
heeft een onderzoek ingesteld naar
de precieze oorzaak van de binneri-
brand.

dingsinstituut in Els-
peet en duurt negen
maanden.

telt momenteel 1380 po-
litieagenten. Volgens
berekeningen die een
onafhankelijk onder-
zoeksbureau in op-

De entourage was zo authentiek
mogelijk gehouden, voor zover mo-
gelijk met de hedendaagse winkels
op de achtergrond. Schapen, een
ezel, geiten, een os en paard en een
kameel waren opgetrommeld om na
tweeduizend jaar de geboorte van
het Kerstkindje weer op te voeren.

Voor de versterking
richt de politie zich ook
op de Koninklijke Ma-
rechaussee. Bovendien
is het de bedoeling een
actieve wervingscam-
pagne te starten onder
schoolverlaters.

HEERLEN - Op korte
termijn worden 75
douaniers klaarge-
stoomd om de overstap
te maken naar de regio-
politie Limburg Zuid.
De douaniers die door
het wegvallen van de
binnengrenzen hun
baan dreigen kwijt te
raken, beginnen met in-
gang van 1 januari aan
een verkorte politiecur-
sus. Die wordt gegeven
op het douane-oplei- De regio Limburg Zuid
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TOTALE OPRUIMING
40,- - 100,-

-korting
op onze dames- en

herenmodeschoenen.
Avang Clarks

Mephisto Hammersmith
Sioux Mishima

SCHOENMODE

MAAKT MODE KOMPtEET

DIT IS PAS
VUURWERK

kttakvOMt 166**.» «u. f 1,46
totidetpoulet m**»f 1,79

koude ickotel m^f 1,26
**uciizcH Uoobiet *«» f 5,66

geldig t/m 31 december

Van onze correspondent

J^ASTRICHT - Het aantal waarschuwingen en processen-
die de Keuringsdienst van Waren vorig jaar uitdeelde'onze provincie is explosief gestegen ten opzichte van de

°rgaande perioden. Vooral in vlees, slagroom en andere|&1kprodukten werden door de keurmeesters nogal eens stof-I aangetroffen die daar niet in thuis horen. Ook soepen blij-
ifi tot de probleem-categorieën behoren.

Verdachte moord
blijft zwijgen

WEERT - De 41-ja-
rige J. A., die ver-
dacht wordt van de
moord op zijn 37-ja-
rige echtgenote A.
Lamain weigert een
verklaring af te leg-
gen. De vrouw werd
tijdens een schiet-
partij maandagmid-
dag in een winkel
aan de Nieuwe
Markt te Weert, waar

zij als bediende
werkte, dodelijk ge-
troffen. De dader
vuurde enkele scho-
ten af na een woor-
denwisseling.

Het staat Volgens het
opsporingsteam
vast, dat de verdach-
te zijn vrouw op die
bewuste middag in
de winkel heeft op-

gezocht. Het kwam
toen tot een uitbar-
sting en vervolgens
tot een schietpartij.

De man was aanvan-
kelijk voortvluchtig,
maar werd later in
zijn woning aange-
houden. A. is dins-
dagochtend voorge-
leid aan de rechter-
commissaris.

De man blijft voorlo-
pig in verzekering.
Tussen beide echte-
lieden bestonden
reeds langer relatie-
problemen.

Warenkeuringsdienst
verbaliseert kwistig

Vlees, melkprodukten en soep scoren negatief Kamervragen
over ABP

Vrijdag 27 december 1991 " 17

Ij_WvA __!_■_
WINKEUERS VERENIGING CENTRUMWAUBACH

wfi(£e,i&i( t'«wauback ...
.., g,e,ze,iiia> ~ .

Om uw feeststemming
te verhogen ontvangt u
deze maand gratis loten

voor talloze mooie prijzen.
Elke vrijdag koopavond.



t
', Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
[ mochten hebben, geven wij u met droefheid ken-
! nis dat heden in zijn eigen vertrouwde omgeving

' van ons is heengegaan, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa

Jan Hubert (Sjeng)
Huveneers

weduwnaarvan

Maria Theresia Cornelia
Hermans

< Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
', hij op 90-jarige leeftijd.

Geleen: JanHuveneers
Annie Huveneers-Hamers

Limbricht: Harie Huveneers t
Mien Huveneers-Kelleners

Geleen: Torn Huveneers
Ria Huveneers-Dohmen

Stem: JozefHuveneers
Jo Huveneers-Smeets

Urmond: Gerard Huveneers
TonnyHuveneers-Martens

Geleen: Piet Huveneers
en al zijn dierbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Huveneers
Familie Hermans

! 6164 AZ Geleen, 23 december 1991
] JösKlijnenlaan 602
! De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
l zaterdag 28 december a.s. om 11.00 uur in de Ver-
-1 rijzeniskerk, Potterstraat te Geleen, waarna aan-
-1 sluitend de crematie in het crematorium Neder-
i maas, Vouershof 1 te Geleen.; Bijeenkomst in de kerk.I Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
J geen condoleren.
j Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
1 een avondmis worden opgedragen heden vrijdag
i 27 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
J De, overledene is opgebaard in de rouwkapel van
i het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
[ alwaar gelegenheid tot bezoek heden vrijdag van
I 17.30 tot 18.30 uur.

1 Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
] vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-

len beschouwen.

j Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar voor
i alles wat hij voor ons deed en betekend heeft, ge-

' ven wij u kennis, dat geheel onverwacht van ons is
i heengegaan, mijn echtgenoot, onze zorgzame va-

J der, schoonvader en opa

JozefAntonius Laheij
echtgenoot van

Maria Conen
J H_j overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
i de h. sacramenten

Heerlen: M. Laheij-Conen
Simpelveld: E. Laheij

Heerlen: H. Laheij
L. Laheij-van Leeuwen

Heerlen: L. Luchtman-Laheij
J. Luchtman

Heerlen: J. Laheij
C. Laheij-Reijnen

Kerkrade: O. Rutten-Laheij
P. Rutten

Heerlen: H.Kalfics-Laheij
A. Kalfics
en zijn kleinkinderen

16435KR Heerlen, 24 december 1991
JKiüosterkoolhof 7

! De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
'op zaterdag 28 december a.s. om 12.45 uur in de, parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen,

1 Schaesbergerveld, waarna aansluitend de crematie
izal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.

< Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
! schriftelijk condoleren.
! Avondmis mede tot intentie van onze dierbare

overledene vrijdag 27 december a.s. om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.

J Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
.Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
I

f
| Hiermede geven wij kennis dat heden, na een lief-

.devolle verzorging in Huize Eldershome te Weil,
'voorzien van de h. sacramenten, is overleden, onze
.beminde zuster en tante

Huberta Kersten
'in de gezegende ouderdom van 97 jaar.

Namens defamilie:
NellieKersten
Frans Kersten
Anton Kersten
Neven en nichten

Ï58-J5 AM Weil, 25 december 1991
[Grotestraat 4
iDe plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
[maandag 30 september om 14.00 uur in de paro-
ichiekerk St.-Antonius Abt te Maashees, waarna de
[begrafenis zal volgen op de r.k. begraafplaats al-
tdaar.
[Bijeenkomst in dekerk.
iVqpr de uitvaartplechtigheid is er gelegenheidtot
[schriftelijke condoleance.

M ■
|' I

t
JNa.een leven, getekend door overbezorgdheid en
irusteloosheid, hebben wij plotseling afscheid moe-
[ten. nemen van onze unieke moeder, schoonmoe-
der, oma, tante en nicht
i

Marie Julie Noël
weduwevan

Rudolf Vek
i
iZij overleed in de gezegende leeftijd van 83 jaar.

Weert: Ruud enLenie Vek-Lambrichts
Paul
Familie Noel
Familie Vek

«462 VC Kerkrade, 23 december 1991
|Vroenstraat 219
iDe plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
[zaterdag 28 december a.s. om 13.00 uur in de paro-
ichitekerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-Nul-
jland, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen.
[Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf ge-
degenheid is tot schriftelijk condoleren.
[Voor vervoer van de kerk naar het cremtorium is
igeiorgd.
[Afscheidnemen heden vrijdag van 18.00 tot 19.30
«ut in het streekmortuarium, gelegen op het ter-
Jreija van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat
i14-te Kerkrade-Chèvremont.
dndien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
jden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig te
tjeschouwen.

f
Bedroefd, maar dankbaar geven wij u kennis dat
heden na een liefdevolle verzorging in de verpleeg-
kliniek, afd. 3 te Heerlen, van ons is heengegaan,
voorzien van het h. sacrament der zieken, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, tante en nicht

Maria Hubertina
Schmets

weduwevan

Johannes Hubertus
Savelberg

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Schin op Geul: JanSavelberg

Bertha Savelberg-Stassen
Ralph

Schin op Geul: AnnieLeunissen-Savelberg
JanLeunissen
Marco, Dennie, Timo
Familie Schmets
Familie Savelberg

Heerlen, 23 december 1991
Corr.adres: Strucht 76, 6305 AJ Schin op Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 28 december
a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H.
Mauritius te Schin op Geul.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis heden vrijdag 27 december om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

De Heer is mijn Herder
Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van
het overlijden, in de leeftijd van 95 jaar, van onze
zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootva-.
der

Petrus Johannes
Hendricus Zeestraten

weduwnaarvan

Grada Hendrika van Hagen
Schinveld, 25 december 1991
Corr.adres: Kern 14
6451 GD Schinveld

Uit aller naam:
Kinderen Zeestraten
Klein- en achterkleinkinderen

De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 28 de-
cember as. om 14.00 uur in de Bethelkerk, gelegen
aan de Heugerstraatte Brunssum, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheid nemen heden, vrijdag 27
december, van 17.30-18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden
van ons is heengegaan, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Albert Baar
weduwnaarvan

Aloisia Hosek
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Helèné en Jan
Stijffs-Baar
Manon enRiek
Familie Baar
Familie Hosek
Familie Dalsem

Nuth, 26 december 1991
Valkenburgerweg 67
Corr.adres: Thull 18A, 6365 AC Schinnen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 30 december om 14.00 uur, in de aula van
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheidtot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur
en van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van
14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de meeste van deze
is de liefde

I. Cor. 13:13
Bedroefd maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij u dat God tot
Zich genomen heeft, in de leeftijd van 83 jaar,mijn
Ueve man, vader, schoonvader en opa

Jakob Scholten
echtgenootvan

Grietje Troelstra
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: G. Scholten-Troelstra
Berlicum: Jaap en Marianne

Scholten-Braspenning
Bergen (NH): Ceesen Swaen

B1iekendaal-Mulder
Landgraaf: Anni en Piet Klok-Scholten
Bennekom: Sjerp en Irene

Scholten-Harmsen
Ouderkerk a. d

Amstel: Harm enRenée Scholten-Labout
Heerlen: Christina Scholten

Haastrecht: Gertie en Peter van der
Heijden-Scholten

Beuningen: MargjeScholten enRuud________
An gered
(Zweden): Aaltje en Staffan

Myrhage-Scholten
Brunssum: Rudie en Ineke Scholten-Brik

en alle kleinkinderen
Familie Scholten
Familie Troelstra

26 December 1991
Corr.-adres: Barbarapad 4
6432 AG Hoensbroek.
De rouwdienst zal plaatevinden op dinsdag 31 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de Gereformeerde
kerk, aan de Ds. Boumastraat te Treebeek.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de alge-
mene begraafplaats, gelegen aan de Randweg te
Hoensbroek.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur in het
jeugdhuis onder de kerk.

i ï nde tijd
hij glijdt
hij ijlt

' dan raast hij ons zijn voorbij
Hij roept:
„'t is tijd!"

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles voor haar
betekende, geven wij met droefheid kennis, dat heden toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, schoon-
zuster, tante en nicht

Anna Maria (Miets)
Daemen

echtgenotevan

Hens Palmen
Zij overleed op de leeftijd van 80 jaar, voorzien van de h. sakramenten.

Heerlen: HensPalmen
Heerlen: Claar Moonen-Palmen t

Hein Moonen
Marie-José, Hub, Riek
Hans, Sandra, Ron t

Sittard: TheyPalmen
Lissy Palmen-Boyon
Lilian, Frank
Mare, Miek

Schimmert: Lies Kleintjens-Palmen
Huub Kleintjens
Léon, Anita
Bas
John, Brigitte, Danny
Joost, Chantal

Heerlen: Pierre Palmen
Rosemarie Palmen-Ackermans
Rob, Astrid
Tanja, Noël

Heerlen: JanPalmen
José Palmen-Classen
Viviènne
Dimitri

Landgraaf: JeuPalmen
AnnyPalmen-Boels
Heidi
Andy

Neerbeek: Riet van Hasselt-Palmen
Wil van Hasselt
Tim
Ken
Kirsten
FamilieDaemen
FamiliePalmen

23 december 1991
Residentie-Putgraaf 243, 6411 GT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 28 decem-
ber a.s. om 10.00uur in de parochiekerk van Gerardus Majella te Heerlen-
Heksenberg, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Imstenrade-Heerlen.
Bijeenkomst in dekerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed heden vrijdag 27 december a.s. om 18.45 uur, aanslui-
tend avondmis in voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

I t"
2e Kerstdag is vredig ingeslapen, onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

E.P. Hertog-Camps
weduwevan

F. Hertog
Geboren te Haaren op 20-10-1897.

Heerlen: M.J.A.A. Hertog-Kemps
Brunssum: M.S. Hertog-Renneberg

Klein- en achterkleinkinderen

26 december 1991
Promenade 61, Heerlen
Corr.adres: Gelein 12, 6419 DC Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op maandag 30 december
a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats Akerstraat, ingang
Groene Boord.
Schriftelijke condoleances, achter in dekerk vanaf 10.40 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelnksvan 16.00-17.00
uur.

Groot is de leegte die je achterliet, mooi zijn de herinneringen die blijven.
De eerste jaardienstvoor mijn lieve, onvergetelijke man

Antoine Cox
zal gehouden worden op zondag 29 december a.s. om 10.30 uur in de St.
Agathakerk te Eys.

Maria Cox-Lardinois

Na een geduldig lijden is tot onze droefheid, in de kerstnacht, van ons jH
heengegaan mijn lieve vrouw, fijne moeder, schoonmoeder, oma, zus, I
schoonzus, tante en nicht

Anna Hoenen I
echtgenotevan

Harie Dohmen I
Voorzien van de laatste sacramenten overleedzij in de leeftijd van 75 jaar. I

Neerbeek: J.W.H.Dohmen H
Geleen: Elly Dohmen H

Kim ■Theo Vaessen H
Geleen: Riet Perk-Dohmen H

JoopPerk H
Riek ■

Geleen José Snijders-Dohmen H
Wim Snijders H
Anique, Stan H
Familie Hoenen H
FamilieDohmen H

Sittard, 25 december 1991 I
Huisadres: Vroenhofstraat 18, H
6191 HE Neerbeek ■
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenop zaterdag 28 decem- I
ber a.s. om 11.00 uur in de H. Callistuskerk te Neerbeek, waarna aanslui- I
tend de begrafenis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar. I
Avondwake, tot intentie van de overledene, zal gehoudenworden op vrij- H
dag 27 december om 19.00 uur in voornoemde kerk. B
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium van het Maas- M
landziekenhuis te Sittard. Bezoektijd 17.30-18.15 uur. I
Indien u niet tijdig of geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieveu de- I
ze annonce als zodanig te beschouwen. H

Je bent niet dood -je mag voor eeuwig leven, I
Je bent verlost van onvolkomenheid I

" ■ Van pijn en van verdriet, God zal jegeven I
Een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd- I

Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden, in de I
leeftijd van 79 jaar, van onze lieve, zorgzame moeder en I
oma I

Babs I
Dumont-Lommen I
weduwevan I

JosefDumont I
Amsterdam: Jos Dumont I

Anneke Dumont-Bakker I
Danja enMinka I

Tilburg: t Arno Dumont I
Gerrie Dumont-Op denKamp I
Janine en Mariska I

Kerkrade: Armelies Hanssen-Dumont I
John Hanssen I
Patricia en Bastiënne I

*%. Papua-New Guinea: Zr. JudithDumont I
Eijsden: Leo Dumont I

Wilma Dumont-Jorissen I
Len en Torn I

Sittard: Huub Dumont I
AnnemiekDumont-van derPort I
Arvin en Ceriel I

6466 HMKerkrade, 24 december 1991 I
Akerstraat 98 I
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op I
maandag 30 december as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Kerkrade-Spekholzerheide,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
r.k. begraafplaats te Bleijerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium
(gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek), St.
Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.
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Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het heengaan van mijn
lieve man en vader

Albert Beaujean
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, was ons een grote troost en zal een dankbare herinnering
blijven.

M.E. Beaujean-Lindemann
René

Heerlerheide, december 1991
De zeswekendienst wordt gehouden in de St. Corneliuskerk te Heerler-
heide op zondag 29 december 1991 om 11.00 uur.

In de overlijdensadvertentie van

Jos Starmans
huisarts-internist

moest bijstaan: Enige en algemene kennisgeving — _5
I II II —Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar Rust nu maar uit J.

mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden Je hebt je strijd gestreden
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, Je ged

t aaV; hi , . Na een liefdevolle verzorging in de Hambosklini^mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder, Wte kan öegrypen jehebt geteden Kerkrade, is kalm en vredig van ons heen^schoonmoeder en oma Wie kan voelen wat je hebt doorstaan on2e schoonmoeder, oma en o*?
Rust nu maar uit t HTony Janssen gTO°m ,_ . _._ , .

echtgenotevan Hubert Hendrik Anna Maria Handels
Andries van Laar m^rr _/_ T_piini<_<_m_ weduwe van

. , ~.., fiß
_-tiarry; J^euniSSen Joannes Leonardus Janssenop de leeftijd van 68 jaar. levensgezelvan ,aii, . . Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzien v»*

u
, In dankbare herinnering: Annie TllOmaSSen het H. Sacrament der zieken.Hoensbroek: Andries van Laar __.__._.-_.*_; xnuuiaootii

Slikkerveer: Twan en Joke en weduwnaarvan De familie:
Hja,Man ja . Rotterdam: A.Janssen

Spaubeek: Huub en Henny Clementine GlJZen B.C. Janssen-Lok
Ralf, Lisette Kerkrade: J. Janssen

Hoensbroek: Marie-José haarkleinkinderen
Bas, Robin . en achterkleinkind

Hoensbroek: Marlies en George Hu overleed in de verpleegkhmek te Heerlen, op _,_Aim„_. , oc . , n„,Martine Marjo de leeftijd van 67 jaar, voorzien van het h. sacra- 6464 EC Kerkrade, 25 december 1991
Asten: Emelie èn Frans ment der zieken. Meuserstraat 147

Jean-Paul, Michel De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouo
Vaesrade: Eugenie en May op zaterdag 28 december a.s. om 14.00 uur in

„_. , . , nn. Uit aller naam: parochiekerk H. Hart van Jezus te Kerkrade-Haa
SSSSÏUS9l

kinderen en kleinkinderenLe«nissen «de^^^^de^^^ zal plaa*
6431 LN Hoensbroek kinderen en kleinkinderenErens vinden op het r.k. kerkhol aldaar.

Familie Gijzen Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De Plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op Avondmis tot intentie van onze dierbare overlegmaandag 30 december om 11 00 uur in de grote St.- Ne vrijd 27 december a.s. om 19.00 uur in voor
Jan te Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op noemde parochiekerkde centrale begraafplaats aan de Randweg. 6373 JR Landgraaf, 24 december 1991 _ , . . , . -. ." .. . . .„„kmof'
Bijeenkomst in de kerk Clausstraat 31 Gelegenheid tot afscheidnemen in het s^ekmrnjeenKornsi in ue Keik.. tuarium (gelegen op het terrein van de LucKei"
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole- De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevr
ren. op zaterdag 28 december a.s. om 14.00 uur in de mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur, in parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhager- Zij, die geen kennisgeving mochten ontvange";
voornoemde kerk, bidden wij mede voor haar zie- helde, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats- geieven deze annonce als zodanig te willen oc
lerust. vinden op de begraafplaats aan de Kleikoeleweg. schouwen
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren. |
De Universele Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be- Avondwake tot intentie van onze dierbare overle- mmmmmmmmmmm^^^m^m^mm^^^^^^^^^am-^^^^^^^\zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en dene vrijdag 27 december om 19.00 uur in voor-
van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van 14.00-15.00 noemde kerk. »#_ai_#__l__ f_a___ili__h__rir-htf»nuur. Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel VerVOig TamiNeDeNCniei»
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te ZJ© DdC-fIS 20lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur. " **

c.
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HEERLEN - Terwijl Kerstmis by uitstek geschikt is om de voeten
°nder de tafel te steken en te genietenvan een rustig feest, moesten°ok dit jaar weer honderden mensen werken. In ziekenhuizen, res-taurants, bij brandweer, politie, de spoorwegen en het streekvervoer,
°P stations en vliegvelden. Er is dan sprake van een heel andere ma-lier van kerstfeest vieren.

doende wijn zijn, glazen en ser-
viesgoed moeten klaar staan. Dat
we ons kerstfeest hier in de zaak
moeten vieren klinkt misschien
een beetje zielig, maar dat is het
beslist niet. We hebben de sfeer
hier in de zaak. Wie in de horeca
werkt, weet dat hij ofzij ook met
dit soort dagen moet werken. Ikheb nog nooit iemand meege-
maakt in onze vakkring die dat
vervelend vond. Alleen als ze
kinderen thuis hebben, dan vin-
denze het wel jammer."

Of ze met Kerstmis tijdens het
werk nog aan de kerstgedachte
toekomen? „Het zijn zware da-
gen voor de patiënten", zegtRay-
mond Gelissen. „Ze zien er vaak
tegenop. Soms vergeten ze liever
dat het Kerstfeest is. Het is soms
ook moeilijk iets te zeggen, om
ze iets te wensen. Dat begrijpen
de patiënten zelf heel goed."

nemen als je in de verpleging zit,
dat weet je van tevoren", meent
Mirjam.

" Voor hoofdagent Ton Meys van de politie in Kerkrade is
Eerste Kerstdag een werkdag. Foto: klaus tummers

Bewaking
In een klein kamertje op de be-
nedenverdieping van het kolos-
sale ABP-gebouw zitten drie
mannetjes In uniform om een
ronde tafel. De kerstboom is rijk
versierd, de tafel is goed gevuld.
Franse kaas, augurkjes, worst,
zoutjes en drank. Het trio komt
niets te kort, en toch: ze moeten
werken. Roel Rehwald, J. van
der Laan en Alex Krans waken
op Eerste Kerstdag van drie uur
's middags tot elf uur 's avonds
over het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Ze kijken naar
lekkages, storingen, lopen hun
'technische' rondes en houden
ongewenst volk buiten.

„Je werkt bij een continubedrijf.
De baas heeft je nodig. Je weet
dus dat het erin zit dat je met
Kerstmis moet werken", aldus
Roel Rehwald. „We proberen er
iets van te maken. Het is voor
ons ook een beetje feest." Zijn
familieleden hebben het er moei-
lijk mee. „Je weet ieder jaar dat
het eraan komt. En toch wennen
ze er nooit aan, dat ik moet wer-
ken met de Kerst". Op Tweede
Kerstdag zit Rehwald er weer.
Collega Van der Laan zit dan
thuis. Hij is al grootvader. Ook
hy probeert er op Eerste Kerst-
dag iets van te maken. „We lopen
niet het hele programma door
het gebouw. Maar wel zo dat het
nog verantwoord is", verzekert
deze.

Voorbij
" Het is voorbij; de kerststollen
zijn gegeten, de kerstwijn ge-
dronken, de kaarsen zijn ver-
worden tot kleine stompjes. De
grote algemene gezelligheid die
twee dagen lang hoogtij vierde,
behoort tot het verleden. Welis-
waar ligt Nieuwjaarsdag nog
in 't verschiet, maar dat is toch
een heel ander feest dan Kerst-
mis, minder 'verheven', minder
religieus. Wat nu komt zijn de
jaaroverzichten, de toespraken
over hoe goed (ofslecht) het ger
gaan is in het afgelopen jaar,
de terugblikken en de afrondin-
gen. Nog eventjes en we kunnen
met een opgeruimd gemoed het
nieuwe jaar in stappen.

Compensatie na de kerstdagen
in de vorm van enkele vrije da-
gen bestaat er voor de restaura-
teurs ook niet. „Nee, we zijn dan
meteen weer druk voor de tijd
rond oud en nieuw, veel zaken-
lieden en instellingen willen hun
relaties iets extra's aanbieden
rond die tijd en dat kan in de
vorm van een diner. Nee, we
hebben het pas echt rustig met
carnaval. Dan doen we de zaak
een aantal dagen dicht", zegt de
gastheer en in zijn stemklinkt de
wetenschap door dat carnaval
nog betrekkelijk ver weg is. De
komst van de nieuwe kerst-gas-
ten niet... »

le reizigers en Lia richt haar aan-
dacht weer op haar werk. De
spoorwegagent vertelt: „Je ziet
dat er een trend is dat de mensen
steeds meer op Eerste Kerstdag
gaan reizen, ouders die naar de
kinderen gaan, of kinderen die
naar de ouders gaan. Vroeger
was dat meer op Tweede Kerst-
dag."

de hart van het politiebureau, de
meldkamer, wordt een kerst-
boom zichtbaar. Hij staat 'opge-
ruimd' in een hoek. Verder
moeten twee grove kerststukken
opboksen tegen de kilheid van
het knoppenpaneel en de vele
beeldschermen. „Boven in de
kantine staat nog een grote
kerstboom. En hier op de gang
staat er een die is maar half aan-
gekleed. Het budget was op",
aldus Meys.

Ook de fles wijn gaat open. De
drie zijn overeengekomen dat
Van der Laan nuchter blijft.
Waarmee niet gezegd wordt dat'
de andere twee het ervan nemen.
„Maar een klein beetje wijn kan
wel", vinden ze.

Wat doen de drie? „We praten
wat, we eten wat en straks leg-
gen we een kaartje. We gaan
pandoeren. Ja, dat gaat wel met
zijn drieën, maar met vier man
gaat het beter", aldus Rehwald.

»t Is even rot als je van huis
vooral omdat het daar

Oan gezellig is. Maar als je een-
maal hier bent dan gaat het wel",
*egt de 26-jarige Armelies Coc-
JJians. Zy werkt als verpleegkun-
dige op de afdeling B-2 van het
j*t. Gregoriusziekenhuis inBrunssum. Samen met Miijam

Wiemark (28), Raymond Gelissen
'«D en Christel Höppener (23)
paaide zij gisteren dienst. Tij-
dens een korte pauze, voordathét middageten wordt uitge-
deeld heeft het 'witte kwartet'even tijd voor de krant. Koffie
staat optafel, bonbons, koek. Dejtfdeling is al geruime tijd gele-
den versierd met kerstbomen,
slingers, klokken en takken. „Ei-
genlijk is het een vrije keuze of
Je wilt werken, maar er moet na-'üurlijk wel personeel zijn. Deregel geldt dat wie met Kerst
Jferkt met Nieuwjaar vrij heeft.
*« werk nu al acht jaarachtereen
JhetKerst en ik vind het niet erg.
l* heb myn man goed uitbesteeden met Kerst is het eigenlijk best
Sezellig in het ziekenhuis. We
Proberen er in ieder geval het
Peste van te maken", zegt Mir-
jam Niemark. Als het enigszins
*an dan eten de patiënten sa-
aien, bijvoorbeeld in het dagver-
blijf of op de gang. Maar dit jaar
"ton dat niet, omdat we vrij ern-
stig zieke mensen hier hebben."

De lokettiste werkt op Eerste
Kerstdag van twee uur 's mid-
dags tot tien uur 's avonds. Net
als manliefkan zij rekenen op de
gebruikelijke onregelmatigheid-
stoeslag van de spoorwegen. En
op een vrije Tweede Kerstdag.

Spoorwegen
De stationshal in Heerlen is op
een enkele sterveling na leeg. De
geluiden weerkaatsen tegen het
kale glas. Achter het raam van
het loket zit Lia van de Bor tus-
sen enkele willekeurig opgehan-
gen kerstslingers. Ze keuvelt wat
met twee collega's van de spoor-
wegpolitie. „Het is niet leuk om
nu te werken. Maar er moet
iemand werken. Ik heb geen
moeite met het feit dat het nu
Kerstmis is", aldus de lokettiste.

Restaurant
Toen de mensen van Weiten naar
de kerstnachtmis gingen, waren
de restaurateurs Jos Frijns en
Henk Dirx nog bezig in hun
zaak. „Om de decoraties aan te
brengen en de zaak in orde te
maken. En Eerste Kerstdag weer
om 6 uur op, want dan begint het
grote werk." Het tweetal runt
restaurant In Gen Thun in Wei-
ten te Heerlen en dat al 12V_ jaar
achtereen. „Kerstfeest vieren we
niet, althans niet thuis. We moe-
ten het hier in de zaak vieren",
zegt Jos Frijns terwijl hij één
voor één afscheid neemt van de
gasten die woensdagmiddag by
hem aten. Zodra de laatste ver-
dwenen is, begint het restaurant-
personeel (zes man, acht man
werken in de keuken) met oprui-
men. Om zeven uur komen de
gasten die 's avonds het kerstdi-
ner gebruiken. Er is dan ook
ampertijd om even uit terusten.

„Kerstdagen zyn topdagen. De
mensen verwachten tijdens het
kerstdiner iets bijzonders, dat
willen wy ze ook geven. Weken
van te voren zyn we er al mee
bezig. De decoraties mogen niet
in de weg staan, er moet vol-

Weer procedure over
uitbreiding golfbaan

Streekgewest vraagt Raad van State schorsing op te heffen

% B-2 staan 34 bedden. Met
*erst zijn echter veel patiënten
Paar huis. De personeelskrapte
's nog steeds voelbaar, het is dan
°ok moeilijk een kloppend
dienstschema in elkaar te
gaaien. „Het komt ook aan op
de mentaliteit van de mensen

je samenwerkt. Jekunt
'tiet zomaar wegblijven of verlof

Niet alleen de agenten van de
spoorwegpolitie zitten in hetzelf-
de schuitje. Ook Lia's echtge-
noot is metKerst de klos. „Hy zit
op kantoor, bij de verkeerslei-
ding", en Lia wijst naar boven.
„Als daarniemand zit, kunnen er
geen treinen rijden", legt de col-
legavan de politie uit.
Aan het loket melden zich enke-

Het bureau is karig versierd. Pas
doorgedrongen tot het kloppen-

Politie
„Helaas hoort het erbij. We heb-
ben geloot om wie er met Kerst
moet werken. Dat betekent wel
dat ik op andere feestdagen niet
meer aan de beurt ben", aldus
Ton Meys. Meys is hoofdagent
bij de politie van Kerkrade.

Al twee gevallen hebben de
Kerkraadse dienders halverwege
de Eerste Kerstdag beziggehou-
den. „En we moeten natuurlijk
onze normale ronde maken",
verzekert de hoofdagent. De
kerstsfeer is nauwelijks te proe-
ven op het bureau. De drie aan-
wezige agenten zijn nog bezig
het laatste geval af te handelen.
Meys: „Op kerstavond is er voor
de mensen die nachtdienst had-
den een kerstmaaltijd gemaakt.
Maar echte gezelligheid is er niet
bij. 's Nachts wordt er wel een
spelletje gedaan."

Hier zitten drie mannen, aan el-
kaar overgeleverd. Ze proberen
te vergeten dat de buitenwereld
zit te ganzenborden met restjes
kalkoen tussen de tanden. Ter-
wijl in de huiskamers het vuur
onder de 'Glühwein' wordt opge-
voerd en Bing Crosby 'White
Christmas' mag zingen, pakken
de drie nog een augurkje. Zo da-
delijk volgt weer een technische
ronde.

Hek

" Wie denkt dat vandaag het
normale leven weer een aan-
vang neemt, kan toch voor ver-
rassingen komen te staan. De
gemeentehuizen bijvoorbeeld
gaan vandaag nog niet open.
De ambtenaren hebben tot 2 ja-
nuari vrij, de gemeentehuizen
zijn dicht en blijven dat voorlo-
pig ook nog even. Er zijn nog.
meer instellingen en ookbedrij-
ven die een tijdje de deuren
dicht doen. Er zijn genoeg
werknemers die hun ATV-
dagen hebben opgespaard.
Voor sommigen is het dus nog
even vakantie, anderen gaan
vandaag weer aan het werk,
met als troostende gedachte dat
het morgen alweer weekend is.
Vervolgens krijgen we de
maandag, waarna alweer een
soort weekend volgt.

Dicht

" Vier jonge mensen van dans-
school Lotus in Kerkrade gaan
op 11 januari naar Oss om
daar deel te nemen aan defina-le van de 'Melk de Witte Motor'-
danswedstrijd. Het gaat om
Danny Arnoldussen, Wendy
Körvorst, Silvie Boerean en.
Benny Dassen. Met Tago Mago
van KAOMA en 'Let's talk,
about sex' van Salt 'n Pepa gaf
het viertal een wervelende show
ten beste tijdens de voorronde
die onlangs gehouden werd.
Wat er allemaal al niet gedaan
wordt om melk aan de man te
brengen. Vroeger had je nog de
degelijke JorisDrie-Pinter. Ge-
woon drie glazen melk per dag,
dankomt verder alles goed. Te-
genwoordig moet er ge-hip-hopt
worden om melk te promoten.
Dat zal niet meevallen. Probeer
maar eens lekker blij te hip-
hoppen zonder een druppel
melk te morsen.
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keurd. De Stichting Leefbaar Ab-
dissenbosch brengt daar tegenin
dat tegen dit besluit een procedure
bij de Europese Commissie aanhan-
gig zal worden gemaakt en dat het
resultaat daarvan moet worden af-
gewacht.
Het Streekgewest heeft de golfbaan
verkocht aan de gemeente Bruns-
sum. Voor vier miljoen gulden
wordt de gemeente Brunssum eige-
naar van de golfbaan en het Schut-
terspark. Zowel de gewestraad als-
ook de gemeenteraad van Bruns-
sum zyn deze maand met de trans-
actie akkoord gegaan.
Of de uitbreiding van de golfbaan
nu al dan niet mag worden verwe-
zenlijkt, wordt op 2 januari door de
Raad van State bekend gemaakt.

|$N HAAG/BRUNSSUM - Het Streekgewest Oostelijk Zuid-
u'^burg heeft bij de Raad van State om toestemming ge-
jogdte mogen beginnen met de uitbreiding van de Golfbaan.^nssum. De Kr<?on heeft weliswaar onlangs toestemming
rSeven voor de uitbreiding van de baan met negen holes,j^arbij de Raad van State ligt nog een probleem. Op de eersteLerkdag van de Raad van State in 1992 maakt deze bekend of
iuu met die uitbreiding begonnen kan worden of niet.
C; Probleem is dat de vergunning
tjT de uitbreiding door de Raad
IJ" State in maart 1990 werd ge-
tt?°rst. Dat gebeurde na protesten
i£ de Stichting Leefbaar Abdis-
C^osch, het Milieunetwerk Land-je . het IVN en de Milieufedera-

'. Het Streekgewest Oostelijk
heeft nu - voor de

keer overigens - om ophef-

fing van die schorsing gevraagd. In
september 1990 werd een soortge-
lijk verzoek afgewezen.

Europa
Het Streekgewest stelt nu dat de
Kroon inmiddels het betreffende
bestemmingsplan heeft goedge-

gelen moeten nemen om enigszins
aan de eisen van Muytjens tegemoet
te komen."

Uitspraak rechtbank maand uitgesteld

Inkrimping veestapel
onderling regelen

Welke maatregelen moet Kleijnen
nemen? Meyers: „Ik wil nu niet in
details treden, maar de oude stallen
moeten zonder meer worden afge-
broken. De overige wensen en eisen
worden hopelijk op 15 januari inge-
willigd. Als wij er niet uitkomen,
houden wij sowieso vast aan de uit-
spraak van de Raad van State waar-
in Kleijnen reeds werd gesom-
meerd zijn veestapel in tekrimpen."

Van onze verslaggever
i

HULS/SIMPELVELD - De
uitspraak in het kort geding
van de familie Muytjens, op de
Huls in Simpelveld, tegen
boer Kleijnen die zijn veesta-
pel zou moeten inkrimpen
wegens stankoverlast, is uitge-
steld tot 20 januari.

Muytjens eist dat Kleijnen het aan-
tal varkens met 176 stuks; vermin-
dert tot 125. Het aantal melk-, jong-

en rundvee moet terug van 35 naar
15. Ook moeten stallen en silo's
worden verwijderd en mag het
mestwater niet meer via de straat
worden geloosd.

Op 15 januari gaan allebetrokkenen
rond de tafel zitten. „Dan worden
eisen en wensen besproken. Wij ho-
pen er op die manier uit te komen",
zegt de heer Meyers, die spreekt na-
mens de familie Muytjens.

„Wij willen zeker geen sluiting van
het bedrijf bewerkstelligen, maar
Kleijnen zal toch een aantal maatre-

# In Brunssum was het zo rus-
tig dat de dienstdoende wacht-
commandant zich liet overha-
len tot een spelletje triviant. De
man zou overigens vals hebben .
gespeeld, op heterdaad betrapt
zelfs, althans volgens de agent
die ons te woord stond: Helaas
staat er in Brunssum geen strafop 'valsheid in triviant'. An-
ders hadden zijn collega's de
wachtcommandant zo op de
bon kunnen slingeren. Zou de ■commandant overigens het ant-
woord weten op de vraag 'Wel- "ke componist schoot met pijl en -
boog op katten?' Deze vraag is
vast en zeker ergens in een huis-
kamer gesteld in de afgelopen
dagen.

Triviaal (2)

"Als verslaggever ben jealtijd
op het ergste voorbereid, ook
met Kerstmis. Ongelukken,
branden, vechtpartijen, noem
maar op. Maar de afgelopen
dagen bleek dat iedereen dit
jaar serieus over het thema
'Vrede op aard' heeft nage-
dacht. Want de politiekorpsen
in de Oostelijke Mijnstreek rie-
pen bijna in koor: 'Het is de
afgelopen twee dagen heel rus-
tig geweest. En dat is in voor-
gaande jaren wel eens anders
geweest.

Triviaal (1)

"In het centrum van Heerlen-
is men begonnen niet de verbou-
wing van het oude V&D-
gebouw. Het wordt omgetoverd
in een deel van het gemeente
huis. Er wordt ook een verbin-
ding gemaakt aan de Raad-
huiskant tussen het gemeente-
huis en het oude winkelpand,
dat aanstonds een riant onder-
komen voor ambtenaren moet
worden. Voor het werk is een
groot deel van het raadhuis-
plein afgezet. Er is een grote
schutting verrezen. Het plein is
eigenlijkeen kunstwerk, dus de
werklui trampelen daar lustig
over kunstzinnige arbeid. Maar
ja, het kan niet anders. Met
bouwputten, hijskranen en
schuttingen gaat Heerlen rtc_-«
ting 1992.

De familie Kleijnen wacht het ge-
sprek rustig af. Maar Mevrouw
Kleijnen heeft er een zwaar hoofd
in. „Een van de eisen zou zijn dat er
een dertig meter lange en zes meter
hoge muur moet komen. Ook zou er
een groenvoorziening aangelegd
moeten worden. Welk soort groen
daar moet komen, beslist Muytjens.
Daar gaan wij niet mee akkoord.
Belachelijk is ook de dwangsom
van 5.000 gulden per dag", aldus de
vrouw.

L (ADVERTENTIE)

Is uw Communicatie
gebaseerd op

alleen maar gebaat bij commercialsen onderscheidende
Horen, ZienenKrijgen! videoprogramma's.
Uw marktbewerking immers is
gericht oprespons. Bel even, ofvraag onze uitgebreide

brochure.
Een audio-visual is een perfect middel om Wij nemen dangraag vrijblijvendkontakt
dat doel te bereiken. metuop en laten ukennis maken met het
AVS weet dat en is gespecialiseerdin verschil tussen 'Horen, Zien en Zwijgen'
resultaatgerichte dia-presentaties, en 'Horen, Zien en Krijgen.

Audio Visual__________W{ 1[______
Mauritslaan 111 -Geleen "jM UZIII^^—■ Postbus 62-6160AB Geleen m^^Telefoon 046-787700 /,. ~. i c

Fax 046-750196 AUQIO VISU..I OÊ-VICeS (AVS behoort tot de ADB-Gmep.)

Het thuisfront van Meys is in-
middels ingesteld op zijn agen-
tenbestaan, ook met Kerstmis.
Meys: „Ik doe het al acht jaar. Ze
zijn het ondertussen wel gewend
thuis." Zijn kind is echter nog te
jong om te beseffen dat papa
ontbreekt onder de kerstboom.

'Het is voor ons ook een beetje feest'
Loten wie er met

Kerst moet werken
DOOR WIM DRAGSTRA

EN BENTI BANACH

Dansen

" Leden van fanfare St. Caecilia spelen in de kerstnacht op Vrieheidepark in Heerler-
heide. _. Foto: KLAUS TUMMERS

Van onze verslaggever

HEERLEN - Bewo-
ners van Vrieheidepark
in Heerlerheide doen
hun best om de buurt
weer wat gezelligheid
en saamhorigheid te ge-
ven. Het pleintje in de
buurt werd feestelijk
versierd met kerstbo-
men en kerstverlichting
en op kerstavond wer-
den er activiteiten voor

Sociale vernieuwing in kerstsfeer

Vrieheidepark
doet zn best

de jeugd gehouden.

Rond tien uur kwam
een selectie van fanfare

St. Caecilia kerstliede-
ren spelen.

De bewoners van Vrie-

heidepark regelden het
hele 'kerstfeest' zelf. Bij
grootwinkelbedrijven
werd materiaal opge-
haald, de hulp van
Nutsbedrijven werd in-
geroepen, er moesten
vrijwilligers komen. De
buurtbewoners willen
er alles aan doen om
een beetje gezelligheid
terug te brengen in hun
omgeving. In het kader
van de sociale vernieu-
wing lijkt het initiatief
aan te slaan.



t
Wij zijn erg verdrietig, laten wij dat vooropstellen.
Gisteren is mijn lieve man, onze vader, schoonva-
der, opa, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom
en neef gestorven, voorzien van het h. oliesel.

Caspar Jozef
(Juub) Lemmens

echtgenoot van

Maria Theodora
Schoonenberg

Hij betekende voor ons en voor velen buiten de fa-
miliekring erg veel.
Hij werd 76 jaar.

Voerendaal: M.Th. Lemmens-Schoonenberg
Hoensbroek: Mai en Roos

Lemmens-Erven
Keulen (Dld.): Gerda en Eduard

Forst-Lemmens
Übach over Worms: Mia en Martin

Paas-Lemmens *

Sivoz (Frankrijk): Hans Lemmens en Marie
Heerlen: Leo enMarianne

Lemmens-Boerakker
Heerlen: Hein en Grada

Lemmens-Beyer
Landgraaf: Theo Lemmens

Heerlen: Richard en Anja
Lemmens-Meis

Hoensbroek: Ans en John
Linzen-Lemmens

Voerendaal: JanenRosita
Lemmens-van Alst
en alleklein- en
achterkleinkinderen
Familie Lemmens
Familie Schoonenberg

Voerendaal, 26 december 1991
Corr.-adres: Schout Franssenplein 5
6433 BK Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 30 december om 11.00 uur, in de
parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kunrade, waarna aansluitend de begrafe-
nis op de algemene begraafplaats te Voerendaal.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance ach-
ter in de kerk vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de mis van 18.00 uur op zondag 29
december in voornoemde kerk.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van de
begrafenis- en crematievereniging Voerendaal,
Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegenheid tot
afscheid nemen dagelijks van 18.00-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

. lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

_-_-_-_______________________-_-_______-_______________________-__________«_"—

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn zorgzame
moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus, onze tante
nicht

Erna
Therese Wagner

weduwevan

Heinz
Joseph Baumsteiger

Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Voerendaal: Heinz Baumsteiger
Sophie Baumsteiger-Loop
Familie Wagner
Familie Baumsteiger

Heerlen, 23 december 1991
Schaesbergerweg 34
Corr.adres: Kundergats 17,
6367 BK Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 28 december a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen-
Schaesbergerveld, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne heden vrijdag 27 december om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Nooit klagend, nooit vragend
Zijn lasten in stilte dragend
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, verliet hij ons in zijn eigen stijl, diep gelo-
vend in de Heer, stil en onopvallend, onze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Remi Seelen
weduwnaar"van

Miet Mikina
Hij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 73 jaar.

Vaals: Els en Wim Ooteman-Seelen
Willemijn, Cathelijn

Heerlen: Moniqueen Harry
Reijnders-Seelen
Familie Seelen
Familie Mikina

Heerlen, 24 december 1991
Putgraaf 54
Corr.adres: Sacre Coeurstr. 22, 6291 CZ Vaals
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 28 december om 12.00 uur in de
Bernardinuskapel aan deAkerstraat 97 te Heerlen,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats Akerstraat te Heerlen, ingang
Groene Boord.
Samenkomst in dekapel, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, heden vrijdag om
18.30 uur in de dekenale kerk H. Pancratius te
Heerlen-Centrum.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen.
Gelegenheid tot rouwbezoek, heden vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een langdurige ziekte en een moedig gedragen
lijden is in vrede ontslapen, in de leeftijd van 79
jaar, onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Jacob Brom
weduwnaar van

Helena Elizabeth Drenth
In dankbare herinnering:
Uit aller naam:
Familie Brom
FamilieDrenth

24 December 1991
Corr.-adres: Maastrichterstraat 160

6444 GK Brunssum

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 28 de-
cember a.s. om 11.00 uur op deAlgemene Begraaf-
plaats aan deMerkelbeekerstraat te Brunssum.
Bijeenkomst op voornoemde begraafplaats.

Veel te vroeg is, in de leeftijd van 60 jaar, van ons
heengegaan, onze zorgzame ma, oma, dochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Ali Veneberg
echtgenote van wijlen

Hans Posthumus
Geleen: Gerrit en Désiré
Elsloo: Ingrid en Frans

Lynn, Bryan
Zambia: Hans en Hubé

6181 GE Elsloo, 24 december 1991
Wijngaardstraat 28
De dienst van woord en gebed, voorgegaan door
dominee Bisschop, zal worden gehouden op zater-
dag 28 december 1991 om 14.00 uur in het cremato-
rium Nedermaas te Geleen, Vouershof 1.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Bedankt voor alle steun in het afgelopen jaar.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving wordt be-
schouwd.

f
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons geweest is, delen wij u mede, dat na een leven
dat getekend werd door goedheid, bezorgdheid en
liefde, voorzien van het h. sacrament der zieken,
van ons is heengegaan, op de leeftijd van 83 jaar,
onze vader^schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Willem Hubertus
Antonius Simons

weduwnaar

Maria Elisabeth Kohl
Partij: Pierre Simons

Annie Simons-Schols
Partij: Sjef Simons

Marie-Louise
Simons-Broekmans

Partij: Willy Simons
Ingber: Frans Simons

Mia Simons.-De Bic
Partij: Maria Janssen-Simons

Wiel Janssen
Partij: Elly Bessems-Simons

NoëlBessems
en al zijnkleinkinderen
Familie Simons
FamilieKohl

6286 AJ Partij-Wittem, 24 december 1991
Partijerweg 29
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 28 december om 11.00 uur in de Gerardus-
kapel te Wittem, waarna begrafenis op het r.k.
kerkhof te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in de St.-Alfonsus-
kerk te Wittem.
Vader en opa is opgebaard in de rouwkapel „Sja-
lom", Hilleshagerweg 11 te 'Mechelen. Bezoek da-
gelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

G.M. Pasmans
De heer Pasmans was tot aan zijn pensionering in
1986ruim 40 jaarwerkzaam bij onze afdeling Alge-
mene Technische Diensten.
Maastricht, 23 december 1991

Directie en Personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Dankbetuiging
Wij willen allen zeer hartelijk bedanken voor het
medeleven en de h. missen bij het overlijden en de
begrafenis van mijn goede man, broer

Joep Senden
Een bijzonder woord van dankvoor de hele familie
en de buren.

M. Senden-Schetters
Schin op Geul, december 1991
Strucht 95

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Annie Meys-Douven
zal gehoudenworden op zondag 29 december
a.s. om 11.15 uur in de parochiekerk St. Vin-
centius a Paolo te Rumpen-Brunssum.

Familie Meys

tWim Janssen, 81 jaar, echtgenoot van Do Weg-
man, Brouwersstraat 8, 6.061 ES Posterholt. De

uitvaartdienst en crematie hebben in besloten
kring plaatsgevonden.

tGertrud Ophelders, 80 jaar, weduwe van Jakob
Mohren, corr.adres: Brugweg 12, 6102 TK Pey-

Echt. De plechtige eucharistieviering wordt gehou-
den op vrijdag 27 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te
Pey.

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen tijdens het ziekbed en bij het over-
lijden, de plechtige uitvaartdienst en begrafenis
van mijn dierbare man, onze goede vader, schoon-
vader en opa

Sjef Meertens
zeggen wij u hartelijk dank.
Uw grote belangstelling en'de talrijke reacties zijn
voor ons een grote steun geweest en hebben ons
doen ervaren dat Sjef door velen geliefd en geres-
pecteerd werd.

A. Meertens-Kikken
kinderen en kleinkinderen

6171 BJ Stem, Ambiorixstraat 4
December 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 29 december a.s. om 11.00 uur in de
St.-Jozefkerk te Kerensheide-Stein.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven bij de
ziekte, het overlijden en decrematie van mijn
lieve man, vader, schoonvader en opa

Antoon Meers
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Echtgenote Mia
Meers-Leunissen
Kinderen en kleinkinderen

Treebeek, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 29 december 1991 om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Bar-
bara te Treebeek.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven en de
grote belangstelling die wij mochten onder-
vinden bij het overlijden en de begrafenis
van onze man, vader en opa

Toon Kampermann
De volle kerk, brieven, h. missen en de bloe-
men waren voor ons een grote steun en
troost.
Het is fijn te weten dat pap door zovelen ge-
waardeerd werd. Wij danken u hartelijk hier-
voor.

Fam. Kampermann
Kinderen en kleinkind

De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag
28 december 1991 om 19.00 uur in de St. Ge-
rarduskerk te Heksenberg (Heerlen).

Algemene dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de overweldigende belang-
stelling betoond bij het overlijden en de begrafenis
van mijn Ueve man, vader en grootvader

Jacq Schuivens
willen wij iedereen langs deze weg van harte be-
danken voor de condoleances, de h. missen en
bloemen alsmede voor uw aanwezigheid.

Hermine Schuivens-Vos
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 28 december a.s. om 19.00 uur in de H.
Bernadettekerk te Abdissenbosch.

De eerste plechtige jaardienstvoor mijn echtgeno-
te en onze moeder

Gerda
Ladenstein-Lenaerts

zal gehouden worden op zondag 29 december om
11.00 uur in de parochiekerk van deH. Theresia en
Don Bosco te Lauradorp.

Fr. Ladenstein
kinderen en kleinkind

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijkl
bedanken voor alle medeleven ondervonden 'het overlijden en de begrafenis van mijn dierbal
echtgenoot en onze zorgzame vader en opa

Hub Huyten
willen wij u langs deze weg hartelijk danken v<X I
devele condoleances, h. missen en bloemen alsfl_|
de voor uw aanwezigheid bij de begeleiding imÊ
zijn laatste rustplaats. Hetheeft ons goedgedaanß
zien hoeveel mensen hem waarderen.

Enny Huyten-Goessen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1991 "
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou#
op zaterdag 28 december a.s. om 19.00 uur in <"kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberf

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk'
bedanken voor het medeleven en de grote belafll
stelling bij het overlijden, de eucharistievieringe'
crematie van mijn dierbare man, onze pap, schoo'
vader en lieve opa

Sjefvan Es
danken wij u hiervoor hartelijk.
De volle kerk, de brieven en bloemen waren vo"
ons een grote steun en troost.

ir
Lies van Es-Goossens .
kinderen en
kleinkinderen

Stem, december 1991
De zeswekendienst zal gehouden worden op z_m
dag 29 december a.s. om 11.00 uur in de parocW»
kerk St. Jozefte Kerensheide, Stem. a

t
Voor devele blijken van deelneming ondervo
bij het overlijden en de begrafenis van onzt
schoonzus, tante en nicht

Netje Engelen
betuigen wij iedereen onze oprechte dank.

Familie Engele" ■
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag Jdecember a.s. om 19.00 uur in de parochieke1*i
Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.

'
Nog altijd is het moeilijk
de leegte die je achterliet
te aanvaarden. Wij missen} 1
dagelijkse bezoekjes aan
moeder, jerusteloosheid,
spontaniteit en enthousiast
en de manier waarop je dit
ook toonde. Intens zijn de
herinneringen die zijn
gebleven.

De eerste jaardienstvan onze zoon, broer, zwage'
oom, neef, huisgenoot en vriend

Jos Beerendonk
zal gehoudenworden op zondag 29 december 19'
om 10.00 uur in de kapel van het St. Joseph RuS 1'oord, Gasthuisstraat 6, Heerlen.

Mevrouw M.H.J. Beerendonk-Hermans
Broer en zus, neefen nicht, huisgenotene*lgroepsleiding

Eenjaar van leegte ...
maar de mooie herinneringen |
zijn gebleven!

Een jaar geleden hebben wij afscheid moete"
nemen van mijn dierbare echtgenoot, onZé

lieve vader en grootvader

Sjaak Cox
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvü1'

den op zondag 29 december a.s. om 10.00 uU
in de parochiekerk van de H. Antonius va"
Padua te Bleijerheide, Kerkrade.

M.S. Cox-Jacobs
kinderenen kleinkinderen

Kerkrade, december 1991
Henri Jonasplein 32 .

Op de bres voor
welsprekendheid

Kruistocht voor retorica-instituut

DOORANGELIPOULSSEN waardig instituut. De subsidie moet
nog binnenkomen, maar we heben
een prachtig plan gemaakt. Eind '92
hopen we te beginnen. De lijn met
de RL zullen we toch aanhouden.
Een hoogleraar retorica past uitste-
kend in het onderwijspakketvan de
universiteit."

„Bij het praktijkgerichte onderwijs
op alle faculteiten zou het geen
slecht idee zijn gespreks- en presen-
tatietechnieken toe te voegen. Een
advocaat moet bijvoorbeeld zijn
pleidooi houden, een medicus een
'slecht nieuws'-boodschap aan fa-
milieleden brengen en een manager
moet zijn marketingplan verkopen
aan de directie. In Amerika is het
niet voor niets een verplicht vak
waar bijna alle faculteiten gebruik
van maken," stelt Van derKant.

MAASTRICHT - „Van groente-
boer tot gouverneur, iedereen
heeft er baat bij om zijn verhaal
zo goed mogelijk te verkopen.
Daarom is het zo jammer dat er
in Nederland zo weinig aan-
dacht wordt besteed aan een

de oudste wetenschappen. ereld, de retorica," zegt Leo
van der Kant, die sinds enige
tijd als een ware kruisridder
vecht voor een vakgroep retori-
ca op universitair niveau. Bin-
nen de Rijksuniversiteit Lim-
burg kon het totaalpakket reto-
rica niet geplaatst worden,
ondanks flinke financiële on-
dersteuning vanuit het bedrijfs-
leven.

Vredevoogd, voorzitter van de Raad
van Bestuur van de RL, acht een
meer gefundeerde afweging nodig
voor de eventuele oprichting van
een. nieuwe vakgroep retorica te-
midden van de andere vakgebieden
binnen de structuren van de be-
staandefaculteiten.

Om dit vakgebied op hoog niveau
van de grond te krijgen wil Van der
Kant een Europees Instituut voor
retorica in Maastricht vestigen. „We
zijn al met vijf hoogleraren aan de
sl&g om het totaalpakket - zoals wij
ons dat voorstellen - vorm te geven
in een onderwijsinstituut. Daarmee
slaan we twee vliegen in één klap,
subsidie vanuit Brussel en een vol-

" Leo van derKa7it heeft al veel enthousiastesteunbetuigingen. Foto: studiopress

Zeker 49 partijen en 1.029 kandidaten

ALGIERS -Bij de eerste verkiezin-
gen in Algerije sinds de onafhanke-
lijkeheid in 1962 hebben de stemge-
rechtigden de keuze uit een wel
zeer rijk aanbod; er doen 49 partyen
en 1.029 onafhankelijke kandidaten
mee. Vrijwel niemand durft voor-
spellingen te doen over de uitslag
van de verkiezingen, waarvan de
eerste ronde gisteren werd gehou-
den.

Grote keuze tijdens
verkiezingen Algerije

ging zou kunnen vormen voor . b,
FLN. Anderen denken dat de

'^< .damentalistische partij deze ;
minder succes zal boeken, omd'1
partij het in 1990 voor een é*
deel moest hebben van protess tÊ_f s
men van kiezers die hun ongc
gen over het FLN wilden uiten-
verwacht de partij 70 procent
de stemmen binnen te halen.
De Beweging voor Democrati^,
Algerije, de partij van Ahmed P',
Bella, de eerste Algerijnse presio^-
nadat het land onafhankelijk
van Frankrijk, heeft ook kano I.

ten gesteld. Twee andere Par !jt. >
vertegenwoordigen de niet-Af gf\Ksche Berbers in Algerije: het Y^cj Jvan Socialistische Krachten (* $ 1
en de Vereniging voor Cultuur
Democratie (RCD). > \

Maaiveld

KIZILTEPE - Bij een family j
ruzie in het dorpje Kiziltepe j
het zuidoostelijke Koerdeng^ (
bied van Turkije zijn 12 PerS jS \nen om het leven gekomen,
gisteren door plaatselijke
stuurders bekend gemaakt.

Twaalf doden;
bij ruzie
in familie

President Chadli Bendjedid ver-
klaarde ongerust te zijn over moge-
lijke onlusten tijdens de verkiezin-
gen maar verzekerde 'de wil van het
volk' te zullen respecteren als alles
normaal verloopt. Stakingen en
straatprotesten van het FIS, eerder
dit jaar, brachten Bendjedid ertoe
de eigenlijk voor juni op de rol
staande verkiezingen uit tè stellen.
Bij gewelddadigheden kwamen 55
mensen om het leven. Althans vol-
gens officiële cijfers. Andere bron-
nen schatten het aantal doden op
ongeveer 300.

De strijd om de 430 parlementsze-
tels gaat voornamelijk tussen het
linkse Nationale Bevrydingsfront
(FLN), dat Algerije al bijna 30 jaar
onafgebroken regeert, en het Isla-
mitische Reddingsfront (FIS), de
partij van de fundamentalistische
moslims. In alle districten waar
geen der kandidaten boven de 50
procent uitkomt, wordt in januari
een tweede stemmingsronde gehou-
den.

Zes personen liepen bij de w
de schietpartij, waarvan
aanleiding onbekend is. v

p
wondingen op. De politie lS t
zoek naar drie personen die
bloedbad zouden hebben v
oorzaakt. _^

Bedreiging
Het FIS boekte een grote overwin-
ning bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van juni 1990. Waarnemers
gaan ervan uit dat het FIS bij een
lage opkomst een serieuze bedrei-

De nieuwe opleiding zal behoorlijk
prijzig worden. Onder het mom
'kwaüteit is niet goedkoop', mikt
het Instituut voor de leer der Reto-

Het instituut voor retorica zal in de
Maastrichtse binnenstad zijn plaats
krijgen. Er wordt nog naarstig ge-
zocht naar een raspaard dat de kar
zal moeten gaan trekken. De
Utrechtse professor Van der Mei-
den, en de Leuvense professor Fou-
connier staan hoog genoteerd als
potentiële kandidaat, voor een
hoogleraarsschap dat eventueel ge-
deeltelijk aan de RL en gedeeltelijk
aan het instituut uitgeoefend kan
worden. Volgens Leo van der Kant
zal het instituut een florissante toe-
komst tegemoet treden, omdat er
van alle kanten al enthousiaste
steunbetuigingen binnen zijn.

lijk iets te leren," stelt de retorica-
voorvechter.

„Tegenwoordig rent iedereen van
het ene symposium naar het andere
congres. En er zyn maar een paar
sprekers die hun gehoor langer dan
een kwartier kunnen boeien. De
meeste zijn specialist in het in slaap
wiegen. Ze spreken als boekhou-
ders met eindeloze reeksen feiten
en getallen of als straffe generaals
almaar doordravend zonder ook
maar enig oog te hebben voor het
publiek. Bij een retorica-instituut
kan er geanalyseerd worden wat er
precies fout is aan de presentatie-
techniek. Ook worden er. nieuwe
methoden aangeleerd. Churchill
stotterde ook enkon pas na eindelo-
ze oefensessies de fantastische re-
devoeringen houden waar hij nu
beroemd om is. Er is dus wel dege-

Maar wat is retorica nu toch precies
en wat is het nut van zon additione-
le opleiding? „Retorica is de leer
van de welsprekendheid. Het gaat
om de manier van een betoog op-
bouwen, om de argumentatie en de
presentatie. Bij dat laatste zijn ook
zaken belangrijk als humor, of het
goed gebruiken van lichaamstaal.
Mensen die beschikken over goede
sprekerstechnieken kunnen hun
kennis veel beter overbrengen, en
steken daarom met kop en schou-
ders boven het maaiveld uit," ant-
woord Leo van derKant.

Rica op mensen uit het bedrijfsleven
en academici die zich op dit gebied
nog willen bijscholen. „lemand kan
nog zo intelligent zijn; je denkbeel-
den over te brengen op een manier
dat anderen geïnteresseerd raken,
dat vereist toch enige training. Zo
moet je bijvoorbeeld goed in de ga-
ten hebben .tegen wie je staat te
praten en hoe je je woorden daarop
moet uitkiezen. Complimentjes, hu-
mor of verassende zinswendingen
kunnen tot gevolg hebben datjehet
gehoor aan je kluistert. Maar daar
hoort dan wel ook een behoorlijke
mate van acteurschap bij. Je moet
het weten te brengen en daarvoor
moet je eigenlijk auteur en acteur
tegelijk zijn!," is de mening van Leo
van derKant.
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# De eerste gewonden
zijn alweer gevallen
bij derally
Parijs-Kaapstad. Hier
ontfermen doktoren
zich over de gevallen
motorrijder
Mercandelli.

|IRT - Kolonel Muammar Gadaffi gebruikt de rally Parij s-
paapstad voor het opvijzelen van zijn imago. Op bevel van der'bische autoriteiten eindigde de eerste etappe naast een im-
rjens, hypermodern, gloednieuw irrigatie-meer. De gemotori-
f^rde wereld en zijn gevolg moesten kennis maken met deIngekomen droom van Gadaffi en de bouwkunst van zijn on-Ferdanen.

Stockcarracers
willen meer gek
BAARLO - De formule 1 stockcai
coureurs weigerden gistere!--1 i:
Baarlo van start te gaan uit protes
tegen de -naar hun mening- te" lag
start- en prijzengelden. Voorzitte
Kitty Claes van de Nederlands
Autospeedway Club (NACO) we
gerde echter, na een onderhoud me
de coureurs, meer te betalen. D
coureurs stelden daarop een ultinu
turn waarfri geëist werd dat voor d
start van het nieuwe seizoen i
maart, de honoreringen aangepas
moeten worden. 'Anders wordt e
niet meer in Baarlo gestart. Vp
gens coureur Koos Peters u:
Brunssum staan de prijzen in gee
verhouding tot de kosten voor d
rijders. „Onze eisen zijn besprepl
baar, maar honderd gulden star
geld en driehonderd gulden vooïjd
eerste plaats is echt te weiningfW
willen honderdvijftig gulden star
geld en een eerste prijs van önge
veer vijfhonderd gulden." De ze:
duizend toeschouwers, die de rè'cï
in Baarlo gemiddeld trekken/kpi
den wel nog genieten van racê_ i
de andere disciplines dan de fo_liii
le I stockcar.

Dictator Gadafjï steelt de show in Parijs-Kaapstad

Bijrol voor rallyrijders

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

rjdden in de modder was zelfs een
"[^tentoonstelling, met een hoofd-
ff voor de omstreden kolonel. De
wrtieve aandacht kwam het win-
*lde duo Auriol/Monnet bij de"to's en Peterhansel op de motor»_.

P.Wë omarmt de wedstrijd over
Jla 13.000 kilometer van noord
*ar zuidelijk Afrika. Vier dagen
ekt het circus door het dorre land,, de leider vooral bij Ameri-

weinig goed kan doen. Hij
?Ji onder meer het internationale

steunen en chemischeI*Pens fabriceren.

Kroaten geen
partij voor

Heetpoint/Eaters

Etappewinnaar Hubert Auriol:
„Toen ik hier aankwam vroeg ik me
al af wat er achter die berg zou zyn.
Ach, dan gaan we straks maar
zwemmen." De Fransman, die be-
gin jaren tachtig twee keer Parijs -
Dakar won met de motor, was te-
vreden over zijn race: „Soms reden
we wel 230 kilometer per uur. Al-
leen de navigatie was soms moei-
lijk." Rothmans/Mitsubishi-coureur
Auriol raakte na vijftien van de 204
kilometers die meetelden voor het
klassement even de weg kwijt, maar
finishte met ruim twee minuten
voorsprong op Lartigue (Citroen) en
5.39 op de winnaar van vorig jaar,
de Fin Vatanen. Kees en Mieke Ty-
sterman, de beste Nederlanders,
eindigden als 24ste. Bij de motoren
was de zege voor de Fransman Pe-
terhansel die, en dat was opvallend,
slechts elf seconden meer nodig
had dan Auriol in de vierwieler.

De deelnemers toonden na 653 kilo-
meter door de woestijn, tussen de
kustplaatsen Misurata en Sirt, wei-
nig interesse in het Libische we-
reldwonder. Ze baalden, want de
tenten van het bivak, de slaapplaat-
sen voor de nacht, dreigden vanwe-
ge de hevige regenval weg te drij-
ven. Sommigen stalden hun motor
in de tentoonstellingsruimte, zetten
de foto's van de kolonel aan de kant
en bouwden hun' tent op de enige
plek waar het enigszins droog bleef.

Auriol

Hamers verkijkt zich op Fourrier
Favoriet komt na zes kilometer man met hamer tegen

KERKRADE - Roda JC start
vandaag na een week vakaptit
met de voorbereidingen op de
tweede competitiehelft, fthffrens op woensdag 8 januariTi-
belangrijke KNVB-bekerduel t«
gen FC Groningen wordt ge
speeld, werkt de Kerkraads
ploeg nog twee oefenduels _i

Zondag is om 14.30 uur het n.
tionale team van Nigeria,' _fte
onder meer MW-doelman Agi
te gast opKaalheide. Op vrijda
3 januariom 19.30 uur speeltRe
da bij hoofdklasser SVN. He
vorige week afgelaste duel tege
Vitesse wordt vrijwel zeker o
vrijdag 7 februari ingehaald.

Roda tegen
Nigerianen

Van Gilbert Sabine, de organisator
van de rally, mag Gadaffi zyn show
opvoeren. Sterker, de twee zijn
bijna boezemvrienden. Zonder Li-
bië geen rally, liet Sabine zich al
ontvallen. Algerije, Marokko en
Egypte kwamen om verschillende
redenen niet in aanmerking om de
start te verzorgen. „Afgezien van
een buitenlandse actie, beschouw
ik Libië als de zekerste passage in
het parkoers", zei Sabine, verwij-
zend naar eventuele Amerikaanse
vergelding voor de vermeende aan-
slag. „Libië zoekt openingen met
het westen. Ik ben ervan overtuigd
dat de rally de wereld een ander
beeld van het land zal geven."

in Heythuysen nog heel dik van
Fourrier had gewonnen, kon nie-
mand hem verwijten, dat hij ermee
in de clinch had ging. „Alleen liep
ik in Heythuysen voortdurend op
kop, en liet ik vandaag het initiatief
aan Fourrier over. Misschien was
dat mijn fout," stelde Hamers vast.

sportkort

Rob van Oppen
al geplaatst
HOENSBROEK - In het Cadac
Consten/Brey-tennistoernooi ii
Hoensbroek heeft Rob van Op
pen zich als eerste voor d
kwartfinales geplaatst. Hij scha
kelde de Duitser Karsten Sc_iil
ler uit met 9-7. De favoriet Ton;
Bokhorst won met 9-5 van Nicla
Kudlek. Ook Pascal Savelkou
bereikte de laatste acht door Da
vid Hofman met 9-3 te kloppen
Bij de dames versloeg Arlètt
Lochtman met 7-4 Alexandr
Curfs. Lochtman moet het opne
men tegen favoriete Anique Snij
ders. Janou Savelkoul kon «Se
aantreden in Hoensbroek, zi
speelde in Vijfhuizen en verlöo
daar in het A-toernooi van Vai
Exel (6-1, 7-5).

Van onze correspondent
THEO KEYDENER.. JjLEEN - De Meetpoint/Eaters

Kaatsen gemakkelijk over het ijs.
* Geleense ijshockeyers demon-
teerden dat opnieuw in het duel
■jjfen het nationale team van Kraa-lt 7-3 (3-1, 2-0, 2-2). De drie B's,

.1 Boh en Brant, goochelden
it' i*t de puck en scoorden vry mak-2?'ijk in de amusante oefenpartij.

moest het overigens stellen„ jj^dert Van de Thillart en Marcel|/ouben, die momenteel met Oranje
Denemarken verblijven. Risto

4 i)°llen zit in de lappenmand. HmrUjke lies-, schouder- en kniebles-
j res houden de international aan
f kant.
orioré Loos debuteerde in de A-

-1 JJteg van de Eaters bij een 5-1 voor-l j^ong. De 16-jarige doelman van
r^g-Oranje B deed het voortreffe-

*tersverdediger Mike Pelgrims
°et op 2 januari voor de tucht-s^missie verschijnen. De Belgi-

international beging tijden de
\ (.edstrijd tegen Nijmgen een over-
ging tegen scheidsrechter En-
j*'sman.Deze bestrafte Pellegrims

oet0 et een twee- en tien minuten straf.
|j 0k maakte hij rapport open stuur-

dit naar de tuchtcommissie.
j^als de zaken er voorstaan zal de
,^'g er met een berisping vanafko-
E. n'
,ij* Eatersroeren zich nog steeds op

transfermarkt die 1 januari sluit.
.ar»k Janssen van Eindhoven -J*Sdinternational - staat op het

Dh
.anghjstje. Manager Loos: „De

iv 'Js, 7500 gulden is hoog. Krijgen
|u het geld bij elkaar dan willen wij

_i graag hebben." De overstap_n Tenbult naar Geleen is afge-

Olie
Sabine ontmoette Gadaffi geregeld.
In een interview met het Franse
tijdschrift Paris Match vertelde Sa-
bine zelfs dat hij de van de aanslag
verdachte geheim agenten persoon-
lijk kent. Een van hen hielp hen in
eerdere organisaties. Nog drie da-
gen trekt de kolonne door het land
van Muammar Gadaffi, wiens por-
tret vele Libische muren kleurt. De
kolonel, sinds 1969 aan de macht,
bracht het land redelijke welvaart,
vooral dankzij de slimme uitbating
van de immenseolievoorraden. Met
het toelaten van de rally wil hij la-
ten zien meer te zijn dan een om-
streden leider.

Eerste etappe, motoren: 1. Peterhansel (Ya-
maha) 2.23.03, 2. Mas (Yamaha) 2.27.19, 3.
Laporte (Cagiva) 2.27.34. Auto's: 1. Auriol
(Mitsubishi) 2.22.52, 2. Lartigue (Citroen)
2.24.87, 4. Vatanen (Citroen) 2.28.31, 24. Tij-
sterman 2.52.22.

j v?t duel tegenKroatië hing aan eenjr*e draadje. Scheidsrechter Paul■ t^gman (Maastricht) meldde zich
,l L*Sens ziekte af. Nadat Ernie Zaal-
■.,.rS van Zeist, voorzitter scheids-
t g geen vervan-. ;tl kon vinden bond de 48-jarige

" zelf de schaatsen onder.

Manchester United
Waarschuwt Leeds

HEERLEN - Als laatste van de
uitgenodigde atleten kwam
Nico Hamers na afloop van de
dertigste Graus/Kerstcross
ook eens kijken in de VlP-
room van VV Heksenberg. De
anders zo spraakzame AVON-
atleet was opvallend stil. Geen
wonder, want hij was ten
gronde gegaan aan de lood-
zware favorietenrol, die hij op

grond van uitstekende presta-
ties moest waarmaken op het
meest selectieve parkoers van
het land. Het traject lag hem
uitstekend, maar zijn tengere
lichaam kon de last van de ge-
doodverfde winnaar op twee-
de kerstdag niet aan.

Het pleit voor Hamers, dat hij er
vanaf de start allesaan heeft gedaan
om AVON dë-'eerste thuiszege te
bezorgen sinds Jef Lataster ruim
veertig jaar geleden de ene na de
andere triomf binnenhaalde en in

Londen zelfs op Olympisch niveau
mocht strijden. Hamers verkeek
zich echter op GhislainFourrier, die
zich gisteren opeens weer een cros-
ser van het hoogste Belgische ni-
veau toonde. Cracks als Jean-Pierre
Paumen, Maurice Swennen en Cor
Saelmans hadden op de training al
gezien dat hun clubmakker in vorm
was, en mengden zich dus niet in de
strijd om de eerste plaats.

Initiatief
Hamers wist dat natuurlijk niet en
omdat hij anderhalve week geleden

Na 6500 meter, in de voorlaatste af-
daling naar het voetbalveld, voelde
Hamers aan zijn benen, maar vooral
ook aan zijn maag, dat het niet hele-
maal goed zat. Toen hij de man met
de hamer had ontmoet, was het na-
tuurlijk te laat om nog van taktiek
te veranderen. Hamers legde de
laatste omloop af als een formule-1
auto met brandstofgebrek en zakte
vrij snel af naar de negende plaats.
Fourrier, die door een hardnekkige
liesblessure een maand of tien op
minder dan halve kracht had moe-
ten trainen, deed de slotronde zo te
zien ook in een comfortabel tempo,
maar dat bleek hoog genoeg te zyn
om een twintigtal seconden van het
record van Tony Dirks af te halen.

Als Marjan Freriks en Rita Delnoye
zich niet aan de start hadden ge-
meld, had ook bij de dames een
negatieve balans moeten worden
opgemaakt. Terwijl de andere vrou-
wen de verdubbeling van de af-
stand naar 6300 meter niet zo zagen
zitten, waren Freriks en Delnoye er
wel blij mee.

" BASKETBAL - Litoi*____
heeft de tiende editie van" "de
Haarlemse Basketbal Week ge-
opend met een zege op de Neder-
lands kampioen Commodore
Den Helder. De Litouwers won-
nen met 79-77. WBL Levi'sVon
met 100-98 (47-47) van Pro-SO-.cs
Den Bosch.

trainerscarrousel
ABDISSENBOSCH - Trjiaer
Pijpers van de SV Abdis*_n-
bosch verlaat aan het einde van
het seizoen de club. De SV Ab-
dissenbosch is naarstig op zeek
naar een vervanger.
VENRAY - De sportvereniging
Venray en trainer Bèr Lejeune
hebben besloten hun eenjarige
verbintenis in het komend 'sei-
zoen niet te verlengen.
HEERLEN - Oefenmeester Hub
van Weyde traint komend tsej-
zoen de RKSV Bekkerveld. Van
Weyde was eerst actief bij V^Urmondia.

„Op het NK in Utrecht gaan ze weer
terug naar vier tot vijfkilometer en
dat vind ik een beetje conservatief.
Als de afstand langer is heb je meer
mogelijkheden om na een snelle
start in jeritme te komen. Tenslotte
wordt de concurrentie steeds scher-
per, dat zie je wel aan de negende
plaats van Elly van Hulst in Til-
burg," stelde de drievoudige cross-
kampioene van Nederland vast.
Freriks nam in het begin van de
tweede ronde definitiefafstand van
Delnoye, op het zwaarste stuk van
het parkoers. Bij de doorkomst om
de hoogste 'col' had ze alzestien tel-
len voorsprong en daar deed ze er in
de resterende 2500 meter nog eens
acht bij.

l 1 JENDEN - Manchester United
' tj.e'i naaste concurrent Leeds, drie

slr .en voor de onderlinge twee-
g '"><. een duidelijkewaarschuwing

''t|e fVen- Het huidige kopstuk van
!iL " ague schudde Tweede Kerst-
ij in Oldham stevig aan de boom
il-h het onder zien naalden rege-
ld 6-3. Leeds raakte twee punten.Q
, r°P door gelijkte spelen tegen
uthampton: 3-3.

Dat was echter absoluut geen voor-
bodevan een gezapigetweede helft.

" Ghislain Fourrier neemt na ruim zes kilometer de benen op het zeer geaccidenteerde parcour.
in Heerlen. Foto: KLAUS TUMMERi

De thee in de kleedkamers was bij-
zonder opwekkend en raasde de
spelers ruim tien minuten door de
aderen. In dat tijdsbestek kwam
thuisclub op gelijke hoogte dankzij
Graeme Sharp en Mike Milligan en
demarreerde United weer door
McClair (2) en Irwin. In de slotfase
scoorde Bernard nogmaals voorOldham. Het slotwoord was aan de
Welsh teenager Ryan Giggs, de ont-dekking van het seizoen bij Manc-
hester.

0el(of
_ Schotse international Brian

Ve,\rlair en de voormalige Oldham-
Hw^diger Denis Irwin droegen
W teder twee doelpunten fiks by

de overtuigende zege van de
cQt_. Unians- United leidde bij rust
VjJ1f°rtabel met 2-0 door toedoen

irwin en Andrej Kantsjelskis.

op de eerste plaats. De tweevoudige wereld-kampioene kreeg 109 punten, dertien meer
dan de Oekrainsche polsstokhoogspringer
en zakenman Sergej Boebka, die in zijn loop-
baan al 28 keer een wereldrecord - meestal
met 1 centimeter - verbeterde.

Lewis levert
sportprestatie
van het jaar

De Duitse atleteKatrin Krabbe, die in Japan
wereldkampioene op de 100 en 200 meter
werd, kwam in de uitverkiezing niet verder
dan de twaalfde plaats. De sprintster uit

Neubrandenburg bleef Wimbledonkampioen
Michaël Stich net voor.
In deEuropese enquête, diehet Poolse pers-
bureau PAP elk jaar houdt, eindigde Krab-
be, ook al Duits sportvrouwvan het jaar,wel

De Joegoslavische tennisster Monica Seles,
eerste op de wereldranglijst, werd met 90
punten derde. De verrichtingen in 1991 van
tennisser Stefan Edberg (Zwe/84), de wiel-
renners Gianni Bugno (Ita.44) en Miguel In-
durain (Spa/35), de Franse voetballervan het
jaar Jean-Pierre Papin (34) en de Hongaarse
zwemster Krisztina Egerszegi (30) spraken
eveneens tot de verbeelding van de Europe-
se sportjournalisten.

NEW VORK - Carl Lewis heeft met zijn we-
reldrecord op de 100 meter (9,86 seconden)
de sportprestatie van het jaar 1991 geleverd.
De door persbureau AP ondervraagde spor-
tredacteuren uit 30 landen gaven aan de
Amerikaanse sprinter de voorkeur boven
diens landgenoot Mike Powell. Deze verbe-
terde, eveneens bij de wereldkampioen-
schappen in Tokio, het legendarische we-
reldrecord verspringen van Bob Beamon
met vijf centimeter tot 8,95 meter.

Leeds, dat evenveel punten bezat
als United maar daar twee wedstrij-
den meer voor nodig had, gaf de
winst één minuut voor tijd uit han-
den. De titelkandidaat leidde net als
Manchester United halverwege met
2-0. Steve Hodge scoorde binnen
drie minuten tweemaal. Met nog
een dik kwartier te gaan en een
stand van 3-1 in het voordeel van
Leeds kreeg Southampton ineens
de geest. Shearer zorgde in de 79ste
minuut voor de aansluiting, Dowie
op de valreep voor het gelijke spel.
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officiële mededeling
GEMEENTE VALKENBURG A.D. GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt -
ter voldoening aan het gestelde in
artikel 23, üd 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening - ter openba-
re kennis, dat vanaf 30 december
1991 ter gemeentesecretarie, afde-
ling ruimtelijke ordening geduren-
de een maand voor eenieder ter
inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan
„Burgemeester Henssingel/Ooster-
weg" met de daarbij behorende
kaarten, gebruiksvoorschriften en
toelichting.
Gedurende genoemde termijn van
een maand kan eenieder tegen het
ontwerp schriftelijke bezwaren in-
dienen bij de gemeenteraad.
Valkenburg a.d. Geul, 27 dcc. 1991

De burgemeester vnd, wnd.
mr. J.G. Smeets

__$____! _____r

\aiE__fuwiILDZOBelucht in,
ofvliegt
HETMET'N

BESTEMMING.
Wl|. van Ararei/Vliegende Ookters. willen absoluut uw oudejaars-
avond.eest niet bederven. Alleen, we zonden de mensen in Oostelijk
Afrikaook zo graageenteest|e gunnen Bijvoorbeeld omdat de dokter
aankont «liegen 01 omdat dekinderen wurden ingeënttegen polio.
kinkboes! en mazelen. 01. omdat er een bron met schoon water is
geslagen. Daarom: laat Afrikaook eens wat vuurwerk zien. Met een
giftvan IS,- helpt u Amrefhelpen. U kijkt misschien rond deze lifd
niet op een paar stuivers. Voor ons telt met elke cent iednr leven.

( AMREF/ VliegendeDokters
~\j<JGIRO487600
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I)RAAG EEN STEENTJEBI]!
een school in hetkinderdorp

JOAO PESSOA
BRAZILIË

Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpenzal in Joao
Pcssoa debestaandekleuter- en lagereschooluitbreiden.
In de toekomst is deschoolook bestemd voor dekinde-
ren uit de sloppenwijken in de buurt van het kinder-
dorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van
dezekinderen te brengen isveel geldnodig.Het comité
Heerlen vanSOS-Kinderdorpenvraagt daarom uwhulp.

DOORf20.00 OVER TE MAKEN, KOOPT U
SYMBOLISCHEEN STEEN VOORDE SCHOOI.
U kunt ditbedrag overmaken naar Rabobank Heerlen,
nr. 11.99.11.191t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie,

(girorekeningRabobank: 10.30.856).Inlichtingen:Mevr.
I.Philips-Leufkens, ComitéHeerlen SOS-Kinderdorpen.
Tel.: 045-412736. F——

nr: _z__jc_____^__:
—ii—ii—[p-

p. """ H ir—ii in

' .ll.llil MlJ'il.. -jl ,„. il 'lm 'I -J
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I^SrSßßft**^jf^^^,dta-i, 31 december I
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I^ILTiTfA Zorgverzekeraar
Op vrijdag 27 december zijn alle Limburgse

kantoren van Zorgverzekeraar VGZ
de gehele dag gesloten.

Zorgverzekeraar VGZ wenst u
fijne kerstdagen toe en een gelukkig

en gezond 1992

HET
OOK
_

_____________* _. I "'T^QHjM|

"'T TiT i_Tl__ iSivi_k______l m lüi Lij HHHrnr. *^—■*»*__

'n Bezoekje aan 's lands -rp
meest opwindende -_. S^-— .
wooncenter is een .^s "^**'v -*w

dezer dagen ~ V^,. *V
- als u toch vrij bent - _—" V "% J^S

meer dan de moeite waard! -^*~. .» . >~~.

Eenmaal binnen hebben "^ ■"<«%_* \~ -"> "*" 'x
*l*^*,k

weer en wind geen vat meer . \^
op u en kunt u uren dwalen s ****** < j ...

door 8 speciaalzaken vol .^ / -%- "3fcw
woonontdekkingen. "x_^ #-~^ "N^p^^

Wij zijn alle dagen gewoon vx^ \ #*^
geopend, behalve op , \ "^ ~~n

zondag en nieuwjaarsdag. "% / \ V^ V**v

kunt uop onze sfeervolle x I -„J^mÈ "*~ ""^ *~W

O — ~ x \ \ V _m^_W_\

B __■ J ___% 1"^ ___■ _,WA I --Bl IB| W& ~""*'"-*«.

Maasnielderweg 33, Roermond " "Telefoon: 04750-16141
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tTTARD - Het moet wel
ccleel gek gaan wil de organisa-
-6 van de Limburgse Hand-

dit jaar niet het
ördje 'uitverkocht' op de
6Uren van de sporthal kun-en hangen. In Geleen, Beek
4 Sittard vindt vanafvanmid-.. gedurende drie dagen de
'?rde editie van dit spectacu-
"fe, voor Nederland unieke,
'fcnement plaats. Voordat> _dag rond de klok van vijf
6 opvolgervan SKIFKrasno-
*f_ -uit de voormalige Sovjet-
|tie- als winnaar wordt gehui-
fd, zullen vijf zeer gerenom-
'serde buitenlandse ploegen
1 de drie Limburgse top-
*ftis in totaal achttien wed-
tijden spelen.

SKA Minsk grote publiekstrekker in driedaags evenement

Topbezetting Handbaldagen
dammenmet johnvan denborst

40x29 20-25 19. 44-40 15-20 20. 46-4 V
5-10 21. 49-44 10-15 22. 38-33 20-24 23j
29x20 25x14 24. 42-38 3-9 25. 44-39J19-23 26. 33-29 23x34 27. 39x30 14-19.
28. 30-25 9-14 29. 50-44 19-23 30. 44-391
15-20 31. 40-35 2Q-24 32. 45-10 23-28 33j
39-33 28x39 34. 43x34 13-19 35. 34-30!
24-29 36. 40-34 29x40 37. 35x44 19-231
38. 30-24 8-13 39. 44-39 23-28 40. 38-33J
Hier offerde Van Loenen maar metJ
40... 16-21 want (13-19) enz. had ookj
een schijfverloren: zo'n tien zetten la-*
ter gaf hij op.

Om in de vakantietijd een beetje te
kunnen puzzelen het diagram met een
wat lastiger probleem dan gebruike-
lijk. Wit speelt en wint, oplossing vol-
gende week.
De oplossing van vorige week. Wit,
zeven schijven, op 15, 17, 24, 30, 40, 41
en 43. Zwart, zeven schijven, op 7, 13,
14, 18, 19, 33 en 36. Wit wint door 1.
43-39 33x35 2. 17-12 36x47 3. 12x1
47x20 ven nu niet 15x24 vanwege bijv.
(14-20)1x25 en 35-40 met remise, maar
onverwacht 4. 1x34!! met na 4... 35x24
5. 34-25! een aparte eindstand: o_k
danks zwarts grote materiële voordeel
kan hij niets doen tegen 6. 15-10 met
winst voor wit!
Auteur: J. van Tol.

Harm Wiersma krijgt voor het ko-
mend nationale kampioenschap een
vrijkaartje. Net als Ton Sijbrands, die
bij zijn rentree in 1988 ook direct toe-
gang kreeg tot de landelijke finale,
probeert Wiersma op het hoogste plan
terug te komen. In het Nederlands
kampioenschap moet hij de eerste
stap doen: met het winnen van detitel
kwalificeert hij zich voor het volgende
WK. (Een toernooi waar Sijbrands al
voor geplaatst is.) *Nederlandse dammers hebben dus
iets om in het nieuwe jaar naar uit te
zien want het is al haast twintig jaar
geleden dat Sijbrands en Wiersma sa-
men in een WK optraden. Toen, in
Hengelo '72, werd Sijbrands eerste,
Wiersma tweede. Gaat zoiets zich
straks herhalen? Zeker is wel dat zij
de enigen zijn die dewereldtitel terug
kunnen brengen naar ons land.
Wiersma heeft zich de laatste jaren „in
zaken" gestort. Dammen schijnt bij
hem niet meer de hoogste prioriteit te
hebben. Maar we hoeven niet bang te
zijn dat hij het spel verleert. Onlangs
zag ik hem nog in actie tijdens de
competitiewedstrijd tussen Maas van
't Hoog en de ploeg waar ik zelf voor
uitkom, Drents Tiental. Wiersma
boekte aan bord 1 een strakke winst
in een van zijn favoriete opsluitings-
systemen, de hekstelling.

Wiersma-Van Loenen Maas van 't
Hoog-Drents Tiental
1.33-29 18-23 2. 29x18 13x22 3. 31-26
12-18 4. 36-31 7-12 5.32-27 Oude theo-
rieën raden het af zo vroeg al op een
hekstelling aan te sturen maar Wiers-
ma doet niets liever. De lijst met
slachtoffers die hij met de aanpak
maakte en nog steeds maakt, is
enorm.
5... 1-7 6. 38-33 19-23 7. 42-38 14-19 8.
34-29 23x34 9. 39x30 19-23 10. 41-36
10-14 11. 47-42 14-19 12. 30-25 8-13 13.
25x14 9x20 14. 35-30 4-9 15. 30-25 2-8
16. 25x14 9x20 17. 33-29 23x34 18.

ZONDAG

wijck, 2. BCH, 3. Heerhugowaard'69, 4
VELO, 5. Arnhem, 6. Oosterhout.

VOETBAL
*■ .geland competitie eerste divisie: Lu-
|°n - Arsenal 1-0, Oldham - Manchesterunited 3-6, Queen's Park Rangers - Li-
Jjerpool 0-0, Sheffield United - Coventry
Jj-3, Tottenham - Nottingham Forest 1-2,
"imbledon - Crystal Palace 1-1, Aston
Villa - West Ham 3-1, Everton- SheffieldWednesday 0-1, Leeds - Southampton
*-3, Manchester City - Norwich 2-1,
£otts County - Chelsea 2-0.
gtand: Man. United 20-47 ; Leeds 22-45 ;

Wed. 21-38 ; Manchester City
«2-36 ; Liverpool 21-34 ; Aston Villa
«"1-33 ; Arsenal 20-32 ; Nottingham 21-30
'Crystal Palace 20-29 ; Everton 22-29 ;
Lhelsea 22-28 ; Tottenham 20-27 ; Nor-
£ich 21-27 ; Coventry 21-26 ; Queen'sfark 22-26 ; Wimbledon 21-24 ; Oldham
*!-23 ; Notts County 21-22 ; West Ham
fl-20 ; Sheffield Unit. 22-20 ; Southamp-
ton 21-19 ; Luton 21-18 .

Stand aan kop: 1. Foerman, Vipulis,
Maximtsjoek 9 punten, 4. Prosman 8, 5.
Van Berkel, Thijssen, Paegle, Chmiel en
Sharunas Mardosa allen 7.

Brussel WK junioren Vierde ronde:
Prosman - Feldman 2-0, Paquot - Vipu-
lis 0-2, Merceron - Chmiel 1-1, Foerman

DAMMEN

- Sharunas Mardosa 1-1, Bubbi - Van
Berkel 1-1, Paegle- Thijssen 0-2, Maxi-
mtsjoek - Milanese 2-0, Kartotaroeno -Grzesia 1-1, ZeliwinasMardosa - Glaude
2-0, Marini - Delmotte 0-2, Lubarski -Orie 0-2. Vijfde ronde: Vipulis - Pros-
man 1-1, Merceron - Maximtsjoek 0-2,
Thijssen - Chmiel 2-0, Feldman - Sharu-
nas Mardosa 1-1, Foerman - Paquot 2-0,
Van Berkel - Grzesia 2-0, Bubbi - Zeliwi-
nas Mardosa 1-1, Delmotte -Kartotaroe-
no 1-1, Milanese - Paegle 0-2, Orie -Marini 1-1, Glaude -Lubarski 0-2. Zesde
ronde: Prosman - Foerman 0-2, Vipulis -
Thijssen 2-0, Feldman - Maximtsjoek
0-2, Sharunas Mardosa - Van Berkel 1-1,
Merceron - Bubbi 1-1, Chmiel - Kartota-
roeno 2-0, Paegle - Delmotte 2-0,Paquot
- Zeliwinas Mardosa 1-1, Grzesia - Orie
2-0, Glaude - Milanese 1-1, Lubarski -
Marini 0-2.

WIELRENNEN
Soestduinen Internationale veldrit
profs en amateurs: 1. Danny de Bic
58.59, 2. Simunek 0.16, 3. Van Bakel
0.17, 4. Hendriks 0.29, 5. De Vos 1.03,6.Frank Groenendaal 1.21, 7. Van Bouwel
1.22, 8. Kools 1.23, 9. Baars 1.25, 10. Ri-
chard Groenendaal 2.32.
Reusel. Nationale veldrit amateurs: 1.
Van Bijnen 56.58, 2. Van Korven 0.10, 3.
Kühlman 0.25, 4. Ariese 0.30, 5. Van der
Ley 0.37.

ATLETIEK
praus-kerscross AVON Heerlen: heren,
""8 km: 1. F. Fourrier 31.46: 2. J.P. Pau-
ken 32.10; 3. M. Swennen 32.16; 4. R.
Splits 32.21; 5. M. Jaspers 32.32; 6. C.
?aelmans 32.39; 7. H. Kurvers 32.41; 8.
*£" Franssen 32.58; 9. N. Hamers 33.08;
}°- W. Pepels 33.12; 11. J. Hoven 33.14;
*«" W. Goessens 33.16; 13. O. van Noten
S2O; 14.R. Jaspers 33.35; 15. J. Janssen
i 3-45; 16. H. Driessen 33.52; 17. T. Weh-

33.54; is. M. van Erp 34.48; 19. J.
*»n der Heijden 36.01; 20. M. Visschers
2p+) 36.09. Dames, 6,3 km: 1. M. Freriks
r«-54; 2. R. Delnoye 23.18; 3. W. Rusman
«5.06; 4. y. Ruijters 25.30; 5. V. Hen-
rj'ckx 27.44. MA 2.9 km: 1. D. Vrijens
J2-20; 2. W. Tellers 13.06;3. S. Lazeroms
{4-17. JA 6.3 km: 1. A. Moussa 21.59; 2.
?" op den Oordt 23.15; 3. M. van Dijk

MB 1.9km: 1. D. Jennen 8.47. JB
*"» km: 1. R. Smulders 9.47; 2. R. Coura-
*e 9.57; 3. B. Wehrung 10.37. Volkslo-?*">: 9.8 km dames: 1. H. Bisschops
ï*-03. Heren: 1. H. Donders 35.18. 6.3
j «mes: 1. I. Bisscheroux 38.51. Heren:i- o. Schepers 23.53. 2.9km dames: 1. I.

10.49. Heren: 1. J. Hens-
S'hs noi. i k m meisjes -15: 1. A.r«_er 4.23. Jongens -15: 1. P. Mulder
l**. Meisjes -11: 1.K. Crvjns 4.05. Jon-se _s -H: i, E. Martineau 3.43.
gennep, 10 km: 1. Ellis (Afcent) 34.20,_ °e Beijer 35.47, 3. Schram 35.57.?,akel, 10 km: 1. Klerkx (AV Weert)
Sr- 55, 2. Verhoeven 34.23, 3. Deenen""5.15.

SCHAKEN
Groningen Internationaal toernooi.
Grootmeestergroep, Vijfde ronde: Piket- Romanisjin 1/2-1/2, Drejev - Sokolov
0-1, Akopian - Schmittdiel 1/2-1/2,Chris-
tiansen - Hansen 1/2-1/2,Ftacnik - Bren-ninkmeijer 1/2-1/2. Stand: 1. Christian-
sen 3 1/2 punten, 2. Piket en Akopjan 3,
4. Drejev, Hansen, Schmittdiel en Ftac-
nik 2 1/2, 8. Romanisjin en Sokolov 2,
10. Brenninkmeijer 1 1/2.
Open groep vijfde ronde: Kengis - Kvei-
nis 1/2-1/2, Schneider - Hoeksema
1/2-1/2, Levin - Ernst 1-0, Klovans - Diz-
dar 1-0, Douven - Minasian 1-0, Nijboer- Garcia 1-0, Finegold - Vanheste 1/2-1/2,
Pliester - Vaiser 0-1, Gelpke - Cifuentes
1-0. Stand aan kop: 1. Klovans, Levin 4
1/2, 3. Douven. Hoeksema, Ibragimov,
Kengis, Kramnik, Kveinis, Mitkov,
Schneider, Tiviakov 4, 13. o.a. De Boer,
Gelpke en Vanheste 3 1/2.

BADMINTON
"'«"echt Wintermasters, finale. Duin-JT'Jck - BCH 2-1. Pelupessy - Edwin van
K alm 15_8 is_io, Hoogland - Van den
S!^Vel n-6 5-11 10-12, Pelupessy/Hoog-
««d . Quinten van Dalm/Van den Hev-
el 15-7 8-15 15-7. Eindstand: 1. Duin-

Programma

topploeg die in Limburg
rj kunsten vertoond is Drott
£ittïstadt, de landskampioen uit
P land van wereldkampioen Zwe-

Vorig jaar stond Drott Halms-
JJt nog in de Europacup H-finalegen Teka Santander uit Spanje,
F* net te sterk voor de Zweden
?*ek. De ploeg heeft drie interna-
rftals met meer dan honderd inter-es in de gelederen: JörgenAbra-
?J*tsson, Göran Bengtsson en de
rameen Christian Zaharia.
pmenië zelf is met Politehnica
C^isoara bij de Limburgse Hand-
Pjdagen vertegenwoordigd. De
re menen zyn geen internationale
L^gvliegers, maar het feit dat men

*" half jaar geleden landskam-

"* sterker deelnemersveld dan dit
*■ kan de organisatie het verwen-
! Limburgse handbalpubliek vrij-
" niet voorschotelen. Absolute
Attractie is SKA Minsk uit Wit-
mand. Zes keer won deze ploegeen Europacup, in 1988 en 1989■J'S die van de landskampioenen,

moesten de Russen even
* stapje terug doen omdat eenJ'tal topspelers zwichtte voor het
pte' geld in Spanje en Duitsland.
j*ar dit seizoen sluit SKA Minsk
"er aan bij de Europese top, getui-
de halve finaleplaats die de ploeg
Jftiddels veroverd heeft in het
rniooi om de IHF-cup. Minevski,
Jjascenko en Barbasinski zijn de
**endste SKA Minsk-internatio-
P« van dit moment.

pioen werd en Roemenië vorig jaar
een derde plaats behaalde bij het
wereldkampioenschap moet vol-
doende waarborg zijn voor aanspre-
kend handbal. Dat laatste mag ook
verwacht worden van Wybrzeze
Gdansk, de Poolse landskampioen.
In 1985 en 1986 was de ploeg nog
Europacup-finalist, maar sinds het

sport kort Crafts die werd gereden door
Hennie Grift.

BERN - Uli Stielike en Roy
Hodgson hebben de rollen om-
gedraaid. De Duitser volgt met
ingang van 1 januari de Engels-
man op als coach van de Zwit-
serse eerste divisieclub Xamax
Neuchatel. Een week eerder was
Hodgson als opvolger van Stieli-
ke benoemd tot coach van de
nationale ploeg van Zwitserland.

Stielike volgt
Hodgson opGroep A: Sittardia. ASK Minsk, Wy-

brzeze Gdansk, Sparta Praag.
Groep B: V&L, Blauw Wit, Drott
Halmstadt, Politehnica Timisoara.

VANDAAG

Beek: Blauw Wit-Drott Halmstadt
(14.00 uur), ASK Minsk-Sparta Praag
(15.30 uur).

Geleen: V&L-Politehnica Timisoara
(14.00 uur), Sittardia-Wybrzeze
Gdansk (15.30 uur), V&L-Drott
Halmstadt (19.30 uur), Sparta Praag-
Wybrzeze Gdansk (21.00 uur).

Sittard: Sittardia-ASK Minsk (19.30
uur), Politehnica Timisoara-Blauw
Wit (21.00 uur). .
MORGEN
Beek: Blauw Wit-V&L (14.00 uur),
Wybrzeze Gdansk-ASK Minsk (15.30
uur).

Geleen: Drott Halmstadt-Politehnica
Timisoara (14.00 uur), Sparta Praag-
Sittardia (15.30 uur).

Sittard: eerste kruisfinale (19.30 uur),
tweede kruisfinale (21.00 uur).

ZONDAG
Sittard: om de zevende plaats (10.00
uur), om de vijfde plaats (11.30 uur),
om de derde plaats (13.30 uur), finale
(15.45 uur).

" GOLFBILJART - Jan Huis-
man van GBC Almania uit Sit-
tard heeft het Kerstgolfbiljart-
toernooi van Die Bayern gewon-
nen door in de finale Lucien van
der Linden van BV Chevremont
te kloppen. Arno Krizmann van
BV Chevremont won de kleine
finale van JanLangeslag van het
Sittardse Pappegëy.

" ZAALVOETBAL - De Suster-
se Zaalvoetbalclub houdt zater-
dagen zondag het jaarlijksetoer-
nooi. Op beide dagen wordt in
Sporthal Reinoud te Susteren
vanaf 11.00 uur gezaalvoetbald
door gerenommeerde Limburg-
se teams. MANCHESTER - De Engelse

international Steve McMahon is
overgegaan van Liverpool naar
Manchester City. De middenvel-
der debuteerde tegen Norwich
City debuteren voor zijn nieuwe
club. Met de transfer is een be-
drag gemoeid van bijna drie mil-
joen gulden. McMahon speelde
zes jaarvoor Liverpool.

McMahon naar
Manchester City

De hoofdmoot van de Limburgse
Handbaldagen vindt dit jaar plaats
in de Stadssporthal van Sittard.
Daar worden op zaterdagavond de
kruisfinales gespeeld en staan zon-
dag de plaatsingswedstrijden en de
finale op het programma. Vanmid-
dag, vanavond en morgenmiddag
worden ook wedstrijden in de
sporthallen van Geleen en Beek ge-
speeld.

Gecompleteerd wordt het deelne-
mersveld door Sittardia, V&L en
Blauw Wit. De Sittardenaren wisten
twee jaar geleden zelfs de Limburg
Cup te veroveren, maar een voor-
aanstaande rol voor een van de drie
clubs in de Westelijke Mijnstreek
lijkt dit jaar een utopie. Weliswaar
bivakkeren de 'drie' in de Neder-
landse competitie op de plaatsen
een, twee en vier, maar het buiten-
lands geweld lijkt dit jaarvan een te
hoog gehalte bij de Limburgse
Handbaldagen.

vertrek van Waszkiewicz, Bogdan
Wenta en Lebiedzinski naar het bui-
tenland hebben de Polen hun inter-
nationale aspiraties iets moeten
terugschroeven. Sparta Praag is de
laatste buitenlandse deelnemer. De
Tsjechen werden pas onlangs aan
het deelnemersveld toegevoegd,
omdat Wagner Biro Graz uit Oos-
tenrijk zich plotseling afmeldde.

sport in cijfers

" ZAALVOETBAL - De Roer-
mondse vierde klasser EMS
heeft het Willem van Wandeloo-
toernooi van de W Vesta in de
Apollo-hal in Melick gewonnen
door na strafschoppen van
PSV'3S te winnen. Roermond
werd derde, SVH'39 vierde; 5.
Swift '36; 6. Linne; 7. Sint Odi-
liënberg en 8. gastheer Vesta.

"PAARDESPORT - DeNeder-'andse merrie Carisma Darby
heeft donderdag met Cees deLeeuw in de sulky onbedreigd
de Grote Kerstprijs gewonnen
°P de drafbaan van Gelsenkirc-
hen. Het paard verdiende voor
haar eigenaar ongeveer 17.500
fiulden. Carisma Darby had in de
2000 meter lange koers nog de
heeste concurrentie te duchten
van een landgenoot, Incredible

...,Pd7 12. Pds?! Dubieus. Beter lijkt
12.Pcbs,a:bs 13. g:f6,La6 14. Dhs van-
wege de zwaktes op b5en e6. 12.
...,P:ds 13. La4+,Ld 7 14. L:d7 + ,D:d7
15. e:ds,Db7 16. Df3,TcB 17. d:e6,D:f3
18. P:f3,f:e6 19. b3! Een leuk zetje, het
ontneeemt zwart veld c4, en op 19.
...,T:c2 volgt 20. Pd419. ...,Le7 20. a3?!

Overziet het sterke antwoorc^^^B...,Pc6. waarna de zwarte stellim^^Hvoorkeur verdient. DaarentegenM^B
zwart de verleiding niet weerstaaHßc2te slaan, wat haar spoedig eeiA^^Uloren stelling oplevert. 20 T:c9^^|
Pd4,Tc3 21. ...,Tb2 faalt vanwe^HLel 22. a:b4,es Op 22 P:b3 voIMB
Ta3. 23. Pfs! Sterker dan 23. Pe2_t__\
24. T:a6 (24. Ta3,Td3) 24 TcZflß
TaB . ,LdB 26. Lb6,Kd7 en zwartHM
nog. 23 P:b3 24. T:a6,Pd4 25. tBB
,LdB Of 25 Kf7 26.T:h8,P:_^M
Kd2,Tb3 28. TbB,P:e3 29. f:e3,L:d^H
Kc2 en de witte b-pion loopt sn__?I^B
Kd2,Tc2 . 27. Kd3,Tb2 28. P:d4jaJH
29. L:d4,T:b4 30. L:g7 Wit s.aa*3B__l
gezonde pion voor; de rest is een
kwestie van techniek. 30. ...,TgB 31.
Lf6,Kd7 32. Thal,Tb7 33. Tla6,d_s _34__
f4,TeB 35. T:dB+,T:dB 36. L:dB, 37.
Td6+,Ke7 38. T:ds,Tb3+ 39. Ke4,Tb2
40. h3,h_ 41. Kfs,h:gs 42. f:gs,Tb4 43.-
Tes+ ,Kf7 44. g6+en zwart gaf op.

...,KcB 34. Tbl,T:e7 Of 34. ...,LaB 35.
TbB+,Kd7 36. Da4+ en zwart gaat'
mat. 35. T:b7! Tegen de dreiging 36.
DbB + is niets meer te verzinnen, der-
halve gafzwart op. Een prachtige aan-
valspartij van John Nunn.
In de Hongaarse hoofdstad Budapest
werd een grootmeester-toernooi ge-
speeld. Dat je met vechtschaak ook
wel eens tegen een nul aanloopt, on-
dervondzij in de derderonde tegen de
Israëlische meester Afek.
Y. Afek-S. Polgar, Boedapest 1991, Si-
ciliaans 1. e4,c5 2. Pc3,Pc6 3. Pge2,d6
4. d4,c:d4 5. P;d4,e6 6. Lc4,a6 7. Le3,
Dc78. Dc2,Pf6 9. Lb3,Pas 10. g4,b5 11.
g5,b4 Scherp; het alternatief was 11.

De oplossing van het probleem van
vorige week. De diagramstelling ont-
stond na de 22e zet van zwart. De
voorafgaande zetten, Nunn-Nikolic,
Belgrado 1991 1. e4,e6-2. d4,d5 3.
Pc3,Lb4 4. e5,c5 5. a3,L:c3+ 6.
b:c3,Pe7 7. Pf3,b6 8. Lbs+,Ld7 9.
Ld3,La4 10. d:cs,b:cs 11. 0-0,c4 12.
Le2,Pg6 13. Pgs,P:es 14. f4,Pd3 15.
L:d3,c:d3 16. f5,e5 17. Dhs,De7 18.
Pe6,Kd7 19. Lgs,f6 20. Le3,Pa6 21.
e:d3,g6 22. Dg4,Lc6. De zaken zijn in
de opening energiek door Nunn aan-
gepakt, maar hoe nu verder? 23. Pd4!
Een intuïtief offer wat niet precies ter
berekenen is. In ieder geval komen er
lijne open op de naakte zwarte ko-
ning. 23. ...,e:d4 zwart heeft niet beter.
Op bv. 23. ...,g5 volgt 24. P:c6,K:c6 25.
Da4+ met stukwinst. 24. L:d4, Natuur-
lijk niet 24. F:g6+,De6! en de witte
aanval is reeds gestopt. 24. ...,h5 25.
Dh3,gs 26. Tfel,DfB 27. Te6,Th6 Ge-
dwongen. 28. De3, TeB Weer had zwart
geen betere zetten; 28 Pc7wordt
beantwoord met 29. Les 29. Tel,Pc7
Op het alternatief 29 T:e6 is 30.
f:e6+! strekt; bv.: 30 Kd6 31. Dg3+
,Ke7 32. Lcs+,P:cs 33. Dc7+ en wit
wint. 30. Lcs,Df7 31. Le7! Met de drei-
ging 32. Td6+,KcB 33. T:c6. 31 Th7
32. Dcs,Lb7 33. D:a7 Maar niet 33.
Ld6,P:e6, 34. f:e6+,T:e6 35. Dc7+ ,KeB
en zwart heeft de aanval afgeweert. 33.

ARNHEM - Het bestuur van de
eredivisieclub Vitesse heeft be-
sloten met een bijzondereKerst-
aanbieding meer toeschouwers
te trekken. Het publiek in Arn-
hem wordt in de gelegenheid
gesteld 'halve' seizoenkaarten te
kopen. Deze zijn geldig voor de
resterende acht thuiswedstrijden
van Vitesse tegen de prijs van
zes duels. Het eerste treffen van
Vitesse op eigenveld is 12 janua-
ri tegen VW.

Acht halen
zes betalen

agenda

NEUSS - Duitsland stuurt de
grootste (gecombineerde) ploeg
in de historie van de Winterspe-
len naar Albertville. Het Duitse
Olympische Comité (NOK) heeft
inmiddels 45 sportlieden een
startbewijs toegekend. Het NOK
mag maximaal 145 atleten aan-
wijzen. De verwachting is, dat
Duitsland uiteindelijk met onge-
veer 120 sporters aan de zestien-
de Winterspelen zal deelnemen.

Omvangrijke
Duitse ploeg
naar Spelen

VANDAAG
Zaalvoetbal, Roderland-toernooi Kerk-
rade. Sporthal Kerkrade-West. B, C,D,E
en F-categorie. Ook morgen en zondag,
aanvang telkens 09.00 uur.

Tafelvoetbal, toernooi TVC Blauw Wit
Eys. Aanvang 20.00 uur, café-dancing
Sport.

Zaalvoetbal, VV Heel houdt van van
daag tot en met 30 december, Reuts
daal. Finales maandag 19.00 uur.

Zaalvoetbal ZW Willie-BarEcht vanaf
9.30 uur sporthal de Koeweide in Mont-
fort.

Zaalvoetbal. VV Heythuysen, sporthal
'Aoreven'. Aanvang 14.00 uur.

Hamburg Duitse midweeklotto Trek-
king A: 1 - 20 - 25 - 37 - 38 - 44.Reserve-
getal: 41. Trekking B: 12 - 23 - 30 - 31 -34 - 38. Reservegetal: 8. Spiel 77:
3814682.
(onder voorbehoud)

Was het verleden keer schoppenheer,
deze keer was het een anderekaart die
afgelopen zaterdag in de 2e divisieeen-
aparte rol wenste te spelen.

West moest 6Sch spelen, waartegen
Noord startte met ruiten omdat Zuid
tijdens het bieden een kunstmatig
4R-bod van Oost had gedoubleerd.
Zuid won en speelderuiten terug voor
de heer. Het is voor de leider nu een
kwestie van 2 keer troef slaan en de
hartens vrij troeven. In slag 3 begon
West dan ookmet schoppenaas te spe-
len, waaronder bij Noord de vrouw
viel. Heeft Zuid dus Sch lOxxx? De
leiderpaste zijn speelplan daarop aan.
Hij speelde hartenaas, troefde een har-
ten in de hand, ging d.m.v. een ruite-
nintroever weer naar dummy om
vervolgens een 3e hartenronde met de
9 in de hand te troeven. Noord troefde
nu over met de 10 voor 1 down. Deze
manoeuvre leverde zijn partij 17 imps
op.
Bij een ander spel ging het „slechts"
om de manche.
Zuid opende IKI, dit werd uitgepast
naar Oost, die er met ISch in kwam
waarna via 3Sch van West 4Sch werd
bereikt. Zegt u maar waarmee Zuid
moet starten. Na enig nadenken be-
sloot hij dat hier een troefstart het
minste cadeau zou geven, waarna hij,

nogal onorthodox, schoppen 6 op tafe
legde. De leider won met de 8 in d
hand, ging via klaverboer, heer, aa
naar tafel en speelde vandaar een klei

Ne harten. Noord stapte op met dè 30
en vervolgde een 2e ronde schoppen.
Wat doet u nu als Oost? Als Zuid van
schoppen Vx/Vxx is gestart moet 'u nu
natuurlijk hoog inleggen. Maar aïs
Zuid met een singleton schoppen is
gestart gaat dit een slag kosten als; yk
straks nog een harten in dummy zou
kunnen troeven, omdat dan kan de
resterende Vx bij Noord niet meer
kan worden gesneden. De leider koos
voor de laatste mogelijkheid en lè£_e
dus een kleine schoppen in, zi
Zuid zijn vrouw kon maken. iSSCNoord nadien weer met harten aan
slag kwam, speelde hij natuurlijks»)^
3eronde troef, waardoor de leidei
1 hartenslag ging verliezen voor 1
down. De uitkomst met schopjflSlrW
bleek achteraf dus bij dit zitsel de t
mogelijke downstart. Beide speßen
komen uit de wedstrijd Sittard- \
(23-7).
Kennelijk had de zwarte dame beslo-
ten deze keer de show te stelen, nn. "verleden keer schoppenheer diie v
zich had opgeëist. Dat ze de Sittar..
naren daarbij als medium koos ka_tfW
hoofdstedelingen natuurlijk na.
lijks worden aangerekend.
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" De Limburgse Handbaldagen trekken jaarlijksvolle zalen. Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)

"Ê^GOED IDEE:
f

I i.l lfi ■

■___ ____ !_____ * ____

EEN DOORLOPEND KREDIET
VANDEGKB

4

Naast de persoonlijke lening biedt de
Gemeentelijke Kredietbank u nog een andere
aantrekkelijke financiële dienstverlening:
het Doorlopend Krediet.

Eén van de grote voordelen van het
Doorlopend Krediet is het gemak. Alles wordt
vlot en automatisch geregeld. Daarnaast zijn
dé rentetarieven aantrekkelijk bij de GKB.

Bij een bedrag van 25.000-
-bedraagt de HifcMjMW ___!____t! _ !__.___
momenteel i_______
Bij bedragen boven 25.000- IE_K«-1

Wilt u meer weten over deze plezie-
rige oplossing? Dat kan natuurlijk, kom maar
langs. Op werkdagen van 9.00 -16.00 uuren
donderdagavond tot 18.00 uur.

U kunt ook even bellen voor nadere
informatie.

f__*K GOED VOOR UW LENING
V^^H Gemeentelijke Kredietbank

Burg. van Grunsvenplein 4,
Postbus 103,6400AC Heerlen
tel. 045-715211

schakenmet michietbunnik

bridgemetwiel gielkens

lotto

sporttimburgs dagblad
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Poeü gaan_wrlu)|^,.f|
_H__. __E ■'■■'■'■■'■ ':_*.-:'■:■:":_-f_.'-'*-*-^ï v:-:;..<_- _KB_ I

TSS3TJÏ73HB Kerkrade Sharon Quartett, kamerconcert
Heerlen lili & Olli, clownsduo; familievoorst - Kerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 13.00en , I

19.00v. 16.30 v. (Rodahal) ■
Sittard De Nieuwe Snaar: William, muziektheater I_____________Q_ l_^_^_J_^_J_^_^_\_^^^^J^J^^ ____________i«M^«"*M^___l^____________l_____________B I

Heerlen Arno Huibers: Otto '39 en de bah-bakken fl2^2_______E-________________l--fl-__!
______________■■'V__!!!i?J___!l°_lll!^________ Sittard Revue- Revue. musical met o.a. Jos Brink

Heerlen Première Frühling ,n Wien door Johann Heerlen Staatsoperette Warschau: Maske in BlauStrauss Orkest 0.1.v. André Rieu - I
15.00 v. Sittard Revue, Revue, musical met o.a. JosBrink I

Kerkrade Staatscircus Moskou met de wereldbe-
roemde clown Oleg Popov - 14.30 v _T^m____mt_-__-*MM-_-l-l------i

(Rodahal) Heerlen RO Theater: Tea and sympathy, van Ro-
_______w^mmm^_w^^^^^mmmmmmm^m^_______m Dert Anderson. Inleiding: 19.00 v.

___L____iilJa_____________l_éilil2illifl Kerkrade Boyz 'N the Hood, filmHeerlen The Jeans Jubilee Show: Jeans 111 ___T_i _ I— Sittard Staatsoperette Warschau: Maske in Blau
Kerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 14.30en

(^im»£j£Jsj£mi£J Kerkrade Balletvoorstelling Muziekschool - 19.00v.
Heerlen Zak en As: Zak en As ontkent alles, caba- - (kaarten verkrijgbaar bij Muziekschool)

Heerlen Alles in de familie - 20.30 v. (Kleine Zaal) __*T_^n_f_Tl7l__Tfl
— - Kerkrade Balletvoorstelling Muziekschool - 19.00v.Kerkrade Frühling in Wien door JohannStrauss Or- (kaarten verkrijgbaar bij Muziekschool)

kest 0.1.v. AndréRieu _,_._, ' I— - — Kerkrade Kampioenenavond. Verkiezing van deKerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 14.30en Kerkraadse sportman, sportvrouw en

Heerlen Alles in de familie - 20.30 v. (Kleine Zaal) Kerkrade Staatsoperette Warschau: Maske in Blau
Ul VERK° H SJMar .

Europa Circus 1992, familievoorst. -Kerkrade Assepoester, kinderfilm -14.00 v. 14.30en 19.00 v.
Kerkrade Staatscircus Moskou (zie 1 jan.) 13.00, E___l___________]_____________l

Heerlen Theater Terra: Rioolvlinder (v.a. 8 jr.) -
Heerlen Narcis: Het verlegen mannetje(v.a. 5 jr.) Kerkrade Trins Snijders: Ach, Bedenken Sic, con-

\ \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anaers vermeld.

"i IVV Wij zien u graag in de schouwburg!!
\ stadsschouwburg /^___ wijngrachtmuziektheater f^V"! 'de stadsschouwburg' rs_T7l lilheerlen fJ^ kerkrade V7sittard V) (i \\J gewijzigde openingstijden kassa: f^kW gewijzigde openingstijden: ------------ kassa + administratie gesloten Lr />J fl~ 31 dcc. 10.00-12.00 uur Kassa Wijngrachttheater t/m 1 jan. fltel. kassa: 045-718807 gesloten t/m 1 jan. tel. kassa: 045-510616

UrrGAANSCENTRUW _W^SB^ I _to _f^ _■ fl F^W^tW^m W

Ei] sden (NL), 04409-1334 ______.^^^_r^___J AMflflfltHÏaJÉÉÉJliiv fl KSB9I| Bel de infolijn: 04409-4271 1 1/* \tl __■___ J M JBBMWfffflß—J

VANAVONDLA DILIGENCE OTO BIANCA
J^_i_h4lt grote silvesterparty

<TW?f»_P_M MET NEW FOUR
r ) 7> Ww A januariRYDER
Een begrip in Limburg Wij wensen u allen een voorspoedig. en gelukkig 1992

Dancing Gorissen
Brunssum

Zaterdagavond
dansen met de

ANSELTALER
Wij wensen onze clientèle,

vrienden en bekenden
een voorspoedig en

gezond 1992. om*

Tiroler Gasthof
Terbruggen 7, Eygelshoven

Voor u speelt vrijdag en
zaterdag

orkest Royal
Oudejaarsavond

SilvesterParty
met grote gratis verloting
orkest Pacific

Wij wensen
onze clientèlem, vrienden
en bekenden een gezond

1992 D3713

f/Êl IJ I^SI

_______B_PSR^" _ZZIZIIZZIZZZZ_Z_ZI______! ai^_____i

ï SET f — —f 1 <^Bfl_
_j_j l w ar \ '"i—imm, "_" /kj

.s, \ \ _"_*» __** _ te_. —*^ __H

en opent een nieuw jaar HU

VRIJDAG EN ZATERDAG £
LAST 1991 WEEKEND, BEST WEEKEND

zondag : GOLDEN OLDIES
MAANDAG 30 DECEMBER "

J é\ __"_----!_"'1 =__libmT" _ ■m!
DINSDAG 31 DECEMBER

S-Y-L*V-E-S-T-E-R-P- Jfuf^^J
a WOENSDAG . JANUARI *■ vsJ NEWYEARS PARTY _J

A start you only can dream UI \
globe wenst iedereen een voorspoedig 1992 HU! jj

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-3792»

_____________ ■________.*"s^^ ?*^_i ______
_______ tQ^rTTfIHÉ_________K______É__te'''! _11 ITtfJürü

".J
Dancing HOUSMANS MontfortJ
ZATERDAG 28 december STABBSI

Nieuwjaarsdag - GAME J
GEZELLIG UIT

OOK OP PAGINA 28 ||
Imannheim

de topper van 1991

Oudejaarsavond
grote en gezellige

Silvester Party
tot in de kleine uurtjes.

Nieuwjaarsavond geopend vanaf 20.00 uur.
Wij wensen al onze clientèle vrienden en bekenden

een voorspoedig 1992. owa

ny «■

________B "v*^ ____.

___; ______fl

Een sfeervolle dynamische

A OUDEJAARSAVONDJj|| PARTY
A A vieren wij natuurlijk in

UI HOTEL TUMMERS
te Valkenburg

"=-—2 Vanaf 21.00 uur zorgt

DJ EDUARD
voor gezellige dansmuziek.

| Stationstraat 21 Tel. 04406-13741 W9B

31 DECEMBER
Oudejaarsavond
DOORROETSJE
Wilma en Wilco

st.. 7 Schinveld /

B 't Wieltje
Wij wensen alonze clientèle en
bekenden een prettige jaarwisseling. -

31 dcc 1991 Silvesterparty
zaterdag 4 januari Dansen

WinandO zorgt voor dansmuziek
Akerstraat 36, Spekholzerheide Telefoon 045-412465 °»

DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geen grenzen!
Zaterdag, zondag, oudejaarsavond

en nieuwjaar vanaf 20.00 uur geopend
dj Marco

OUDEJAARSAVOND
SILVESTERPARTY

D3759

..
I /

r Ijg& Discotheek GIMMIX
fm\' Zaterdag 28 december 1991:LOOSE IN THE BLUES
WO*. Zaterdag 4 januari 1992: STABBS____________ f" "I■ M ■ M I" V w

Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag toporkesten mm

Br_st_^^^____ W^ës

_■ 'ii_____LV ___■ 'tfr^^_____L :-^^__\W — ■c"X" <-f ~^j~^S**~ I *_f* _H .v * —■.* t___LJfr .____! _f^ 4___

fl ______! ril I —r'^r \ I"i L _9_ I b^a4^| , ,<t***"
___T^ . __■ __ hVUT r ' ■ Is' _____ ___F^ I I 11. k_.r_m_n _________, _____ I /^.__» r *. __l I o __^^T__l ___r I H -VcrMliidgLJ^Mpv. ■- -V I .___ j/< <v <__ _P*' *' *"__■_

i I fw_^ .-**. _l Eiv _B 1_T _____ i I i't'KriJt!tn'-> __._«_¥

>M<_tt«fc __t_ _ _»'A«pl«'i ____G_r. T_£_ V ' r*-è _L__fl __. t__l__v * I

-fs*£[" [fl tjCENTRALE KASSA: 045-714200 J _____] W K^WEjM
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m_____~-^__^^^_z^_ï 2s_________\ ____________■___________ H rmj m m
a^^^^^^wHX&KL _______\ __m Wf\rß^_\^^\\l_____^____iwwiiS^^^^^^

HC^—______fl tß__T____'P _^T f_l i _r__r ________________É____Bl !^ 1 _« —«r II" DM _
I \W^7Jl_X*iL_l____^ \-Comp c"

heP^^p%_=ü3 \ L^^^-fl^-I^^^^^TKilltec f59 95 1 _~tortenn

B^^^^^^\|^=^3 Etf're' e.nd Herren dM Ö^jjf^^^^^^^^^^^^ï
_l^^^^ inj^-l^^^^^^^j rv" WVmjr*^9*&jT"pjHp3kX^k

2S-_--3-^-i!---M_--HAMfiuy-£^

nL^\ y scan frekwentie (100Hz). 60 Voorkeurzenders. Voorzien van pieture-in-pieture, menu __H 1_______________ Philios staande compact disc/ -53^ 1 1\\<\/Cv_ri voor het instellen en bedienen, on screen display, ét^ m^. 40^. aW±. l__-__B-^^B-f ■^■■■■W —-—w —7i~Q.; 10 'M IA7A^ matrix surround sound, HiFi stereo-versterkervan Philips op afstand bedienbare raaiorecoraer az _ 7iz Philips zonnehemel HP 3158 //|ll\f/t?^\ 2x40 W, teletekst en twee afstandsbedieningen. - miïi HiFi __T_Th___i_'Fl_7 Afneembare luidsprekerboxen. Program- Sneller en effektiever bruinen dank zr, ' _\\\II \W\ _E_____r <___r ■ _LUPJ_mrj_iwmpinai!e__r .__" meerbare CD-speler. Digitale radio met 0 r,
a„ ,__-„__ „., . ~_._,_. -. __ .ill]f\V ___-_

i^WWW Bestaande uit tuner me, 29 voorkeur. FM LQ "KG 8Cleojampen. De kuurt^ worat ru im * *_f\[IA I iEfr ——-i Zendere digitale 'bitstream' versterker keurzenders. 2x2oWen 1 x 36 W via w%Z_Se^7*^T _ W f^Wl
_ïï__tWS_I mf-T-T^ _____________________ reverse, cassettedeck, programmeerbare Surround sound. Dubbel cassettedeck, Met 2 beschermbrillen. <_n£__

.__ F'.__T_W, i' l _.]__. r»T*<-^_r fÊ__ W I , ,-r. CD-speler, twee 3-weg basreflex luid- waarvan 1 deck autoreverse. prom. im _P_f __/ Y^TfT'lßiTil l____l__ L___r/r _^_ _____ ____PnX___3__l sprekerboxen en jf #%/%#> Digitale klok. A M f\f\ "me_____ AfW M-T Jt_X
ll^PIS_C_-____ÏP WKMkmk ___m afstandsbediening. IXIIU m Afstandsbediening. MM - 1000 Mi l ■!

"/^Nk Philips VHS-C camcorder l_-_-_-______________-___! Bk^ JPr

'J\l_4yaSßJMflflßH BB____. Bestaande uit digitale tuner met - ■_■ Philips kompakte CD-kombinatie ~ ■|~ | \\ fin.4\V.B l9xM__^^Si PhihpsHiFimidi-setFSlOmet metafstandsb^ieningfWjOM C^-\ AJJL21 .13 =P deck; deck deck9A weergeven, deck B één-knops-bediening Ke_ d^ Sr «■■■■■f"Wil iSHHHHHi autoreverse opnemen/weergeven, Tu_e7^rs__ter_7ssW. dubbel eurzend.rs *V_sterke 2x7OW I IBic- 1 '' " Phi »s S._____T____£vhk^ 3Pw9
eaba_rPtareCD"SPeler'tWee cassettedeck, CD-speler, 3-weg luid- ffiSSXle^ L I '"1 /l3i\UF? PhHips Slimline H_Q VH5-viae» J-vyeg basreflex é_égf\f\ sprekerboxen en j*o__*\_*\ luidsDrekerboxen _■ _"* _"*, _"___ nJA^I 1 _.nfö| ggrAterec-audiore^orde, »ffiKjl9^r ats'3"dsbedie^l299_T ÏSSKV|299r T^ l X \

__f__\\ Voorprogrammering van 8 programma's l__nHT__7rT_T_l ___.-.- uil.- ■ ■._"__ _, _ ______
ilf \ 1 tot 31 dagenvooruit. Versnelde beeld-

h_nm_i_i_i - * -PHé-MI .__H.i.il-l 1 Philips Whirlpool VIP magnetron l_A_\7/\ \ weergave vooruit |7x) en achteruit |7x). phiiinc nn afc_ _._._! h_._ii___.hor_> __B-MM_______ met 6"" en "'spschaal //nft)Fso Geschikt voor 2 snelheden audio. "^p-"Lnd bedlenbare _____\\ B > _■■i n j ■ !'■ AVM 914 //J_\/S\ Afstandsbediening MAA OgÜg^iïLb.nat.e F 291 _WBB— ffhljljWj |T 'il KtoD^e Emission System. Je, ///A\feN\> metLCD-display. 11MM- ,BfS^rtaletuner"iet r_ lil : i ir-"3"1 stand' 850W. Volledig automatisch Atf\IR>N _i-L,i_i j__T._T._i 2x9oWv.^ ontdooiprogramma. Digitale aflezing tot 7/7

!f\ Philips slimline HOVHS-video- SSiSSsS^K I Qk
ll# Met 2 videokoppen en afstands- «""" * A CtC- _H.a__________iL | voudige bediening. QQQ . //K^WoJ bediening. Voorprogrammering van hedienina. IiiUVI . Philips midi compact disc ES „_.,. ' _~—s___J %J*J %J T //IIVg^f 4 programma's tot CnQ rTïïSS^ '++'+'' stereon<oi_binatieTHlTl P PbUiPAj^npact disc aut» IXIW'.Mn'M />f\J\\ 31 dagen vooruit. 01)9.- *S3,'^BE______Z_l___l en LG tuner met E ffHfl d .iih_T_.l'l ///fMj^l \ 2q pro gram meerbare voorkeurzenders " 8704 .^hÜ4 f^ _________-_--ii^"^"^^"i^*-----__--________-_-_-M««i-^"iii^ii^--_-_______i en een up/down zender-zoeksysteem. Digitale radio met FM-stereo, LG, MG en /mm \ _#_____ID' _^ Philios HiFi-set Versterker van 2x 30 Watt muziek- KG en 24 voorkeurzenders. 2xloW f : 1 i /iflnl^_T R^_,r__^7_. ______________________-^________________________ vermogen en een 3-bands equalizer. piekvermogen. 4-Bands graphic equalizer. ■■__■___■_■■ an ___f.
!!___ Phiin. __,„_, ft _<sfi __P 5 ___K__H _S_i Dubbel cassettedeck met Dolby B. Dynamic bass boost. Dubbel cassette- ' I " \ \J_\|\\\ piUUPstuneri-i mv ■ \JJJt__________rmTT^_\ Afstandsbedienmq ■_■__»,_-_ deck, waarvan deck B autoreverse. I -i -<JIÏVS _.rSKS_£ PJI I I M lIPHII I . Sief 2-weg 9 7QQ . Programmeerbare CD-speler. Digitale \1 I""AV Pwii_2^__J£kÏÏFA_so iT luidsprekerboxen. I *J*J T klok. Afneembare — fgT3 I J fl_\f_\\l\ Philips versterker FA 6_5O PB__|H___L_--_____BB--P(_^a ■___.— ....... , luidsprekerboxen KQCI _ ■^3_______B_É___l__. _____ _WHtUt^-- Uitgangsvermogen MMBIBM lßCsflfc_p-«r_' ' _s_B_K_B ■__ I'_l_ .;li.r:T:.__l (2-weg systeem). W __# W ■ I i I _f__r\\■a^a ,^________m

_
_— ~, ijlji'liljj' —_-_---^^»^_________^_^^-------^-------^_____. ■ ___________^

_V _______r\ 1.

ff\'V^V Philips dubbel ÏÉ_C_ÖB^ 11 ï"' -___«_______________ra
Philips Whjrlpool VIP magnetron ///MV

J_v cassettedeck B(Hfc(Wßri^^^'_______-_É_____f^ _«u-i- _._. - _■___"■__■ ______^^__TT__^T____l_3 AVM 902 * r/Ml
l__A_-_. FC 660 ËS ggTl'fEpia " -*^»_Jl^_^_» «>3 _.)_■ FM'PJ-J^ceywFßeiS ______^__________w_ _________ Met Doublé Emission System. 'Jet ___\ \bANv" Deck Aweergeven, I I TAL _^__1' fapC________3Bß-38-| Kwarts PLL synthesizer/tuner met digi-»»'■_________■_■ Bk. stand' Bso W. Volledig automatisch /___
ïIV*A deck B autoreverse I ll_nP_l|P_l_ MIAr-r-i IiTTMMg tale uitlezing. FM, LG en MG. 30 Voor- r~—==^mm _W"__ ontdooiprogramma. Digitale aflezing tot Wr%’ ÏVv opnemen/ fjl LIJM ■__TTniß^!__j_ '^^_P keurzenders in willekeurige volgorde op r 120 min. Specialewarmhoud stand. _^^__/(I-IA weergeven RrPll hl! -^aip»i^^^liliiiiil_M-----=------- lte roe Pen- Ult93ngs- _r± m _f\ ' '^_mm^__u___^ps_a_\ Inhoud 27 liter. Zeer /% _f\ W_KVjpL Philips compact Éll||É_HWßfc=llMl^Bili___BH—3 vermogen 2x75W. I^^lU _, ___|Jfc*^J| 9^|S_B eenvoudige bediening. I%UK _

/f/|V

li^^^Ss^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g^l

>«^fJHHjSBHfI

INTERNATIONAAL

o.a. met

I jffj W__\__ ** ,___

MARCO BORSATO liti_i_____l^JË^iSt\

ZONDAG
29 DECEMBER A.S.

PEPPERMILL HEERLEN
van 12.00 tot 20.00 uur

_____u_d§l§ft_i
PAUL___s^_n__
CROMBAG
VAN DE BURGT
VOOR LEZERS VAN Hl_g

LimburgsDagblad
50% KORTING

op de entreeprijs en
gratis tombola-bon

i_imburgs Dagblad
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829 DECEMBER
UW EERSTE VAKANTIEDAG

bezoek aan het INTERNATIONALE REIZENFESTIVAL,
op zondag 29 december a.s. in de Peppermill te Heerlen

.yordt georganiseerd, kan een eerste vakantiedag voor u zijn.

De Peppermill is voor de gelegenheid omgetoverd in een va-
kantie-informatiecentrum. De binnenhof is veranderd in een
'feestzaal in subtropische sfeer, waar doorlopend artiesten op-
treden. U kunt er o.a. Beppie Kraft, Duo Oetgesjloape, Marco
.Borsato, de Moonlight Riders en Trio Tres Hombres verwach-
ten. Verder treden op: de Nachroave, Klumpkes Blumkes, Berb
Jen Gradus en Kappes Kook. Buiten kunt u een tocht per heli-
kopter of heteluchtballon maken (als het weer meezit) en ver-
roer is er de Airmobiel van Martinair. In een luchtvaartsfeer
krijgt u daar alle informatie over de verre vakanties van Marti-
nair.

fn het informatiegedeelte staan ruim veertig vakmensen klaar
om uw vragen te beantwoorden en u van alle informatie te
voorzien. Op een grootbeeldvideo zijn voortdurend beelden te
Hm van allerlei bestemmingen. Natuurlijk kunt u op deze dag
uw vakantiereis boeken, waarbij er speciaal voor dit festival bij-
zonder voordelige aanbiedingen zijn.

LEZERS VAN HET
LIMBURGS DAGBLAD
BETALEN SLECHTS

’ 5.00 ENTREE

\W REDUCTIEBONV INTERNATIONAAL REIZENFESTIVAL f
Op vertoon van deze bon geniet ik

’ 5.00 KORTING
op de entreeprijs van ’ 10.00

op 29 december a.s.
DE PEPPERMILL HEERLEN

Deze bon geldt voor max. 2 personen
(kinderen t/m 12 jaar gratis entree) Jk

Met de speciale TOMBOLA-BON dingt u mee naar één van
de prijzen, variërend van verzorgde vakantiereizen tot bijv.
reistassen en vertaalcomputers.
De trekking van de prijzen zal om 15.00 uur zijn.

Naam

Adres

Postcode Woonplaats

dingt mee naar een van de vele prijzen in de
EXTRA TOMBOLA

tijdens het

INTERNATIONALE REIZENFESTIVAL
TOTAAL MEER DAN ’ 25.000,- aan prijzen I
Deze bon dient u te deponeren in de speciaal

daarvoor bedoelde bus bij de ingang

-sns het INTERNATIONAAL PRIJZENFESTIVAL zal er gratis busver-
§p[_ijn van en naar de Peppermill vanaf diverse opstapplaatsen:
S___rd station: 11.45 -12.45 -13.45 -14.45 -15.45 uur
Geleen reisburo bij A.H.: 12.00 -13.00 - 14.00 -15.00 -16.00 uur
Retour naar Geleen en Sittard: 15.30 - 1&30 -17.30 - 20.00 uur
Heerlen voorzijde station: 12.00 -13.00 -14.00 -15.00 -16.00 uur
Retour: 15.30 -16.30 -17.30 - 18.30 - 20.00 uur
Kerkrade bushalte Poststraat: 11.45 -12.45 -13.45 -14.45 -15.45 uur
Retour: 15.30 -16.30 -17.30 - 20.00 uur

DOE MET DE KORTINGSBONNEN UW VOORDEEL OP DIT
INTERNATIONAAL REIZENFESTIVAL

ZONDAG 29 DECEMBER A.S. VAN 12.00 TOT 20.00 UUR
DE PEPPERMILL HEERLEN

Ha-ERt-esf
UR*rtWft 'T 6" * f,m *9 ■ Jto I lil / I

\\JjL- li j—^KOOcISAte

S<A_^v__iP»=^\r==5W—44—

’ ' "j!^ ±J.E*J<RADe

k*W_S *<ErV

ALLEEN EEN OLIEBOL LAAT
DEZE FLAPPEN LIGGEN.

Tijdens de jaarwisseling wil /fIPyV voorruit van de Citroen AX, de BK, deel van minstens f 800,-. Ook _f^^f^k
Citroen ze nu eens echt lekker fJfl.f-J_.ii_l de ZX en de KM vermelden het onge- als de auto in januari 1992 fÈfaMjJs
bruinbakken. Want wat dacht kende voordeel. wordt afgeleverd! Dus als u
u van een voordeel van f 1.000,-* tot Dit voordeel geldtuitsluitendvoor nu écht lekkere trek krijgt, gaat u voor
f 4.000,-* op de aanschaf van een auto's die uit voorraad leverbaar zijn. 1 januari a.s. langs bij de Citroen dealer,

nieuwe Citroen? Dat laat toch niemand Bovendien is daarop dekata- K3__
zomaar liggen? lysator-subsidie van 1991 tétK

Kom dus snel langs bij Citroen en nog van toepassing. En dat llgSjw WVL-kl
overtuig uzelf. De rode stippen op de betekentweer een extra voor- Vrl Kv-ZE-TM

NU BIJ CITROËN: TOT F4.000,-* VOORDEEL.
* Kentekenregistratie uiterlijk 31.1.92. De aktie geldt voor bestellingen van 20.11.91 tot 1.1.92. 6 jaar carrosserie garantie. Citroen prefereert Total.

VanRoosmalen's Automobielbedrijf BV, Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Rijksweg 113, Gulpen.
Autobedrijf Sondagh BV, De Koumen 36, Heerlen. Autobedrijf VanLeeuwen, Strijthagenweg 129,Kerkrade.

Autobedrijf Nizet BV, Industriestraat 14, Sittard.
AutobedrijfChiaradia (service-agent), Irichterweg 122, Brunssum. I

_
_—. —_■—.— -—-. 1 ; ■

______i___L !__________■ | _w_| |i _aJkj I \Ji \_ww_\ IPJ wê_\

Promenade 55 HEERLEN - Heerlenseweg 36 SCHAESBERG - Grote Staat 47 MAASTRICHT

Welkom in Limburgs meest kompleet centrum voor gezond slapen. Mustemng

Een uitgebreide kollektie goede en gezonde slaapsystemen, met medewerking van o.a. Auping,
Zevenslaper, Beka, Norma, Vredestein, Hulsta, Moser, Aquadroom, Irisette, Rumat, Dunlop.
Gemiddeld brengt u een derde deel van uw leven op bed door. U mag dus best kritisch zijn als u een
nieuwe matras, slaapkamer of waterbed gaat kopen. Laat deze 'Goed Slapen Show' niet voorbij gaan
en kom diverse slaapsystemen testen. interieuu

Mvan _ loun __
SLAAPADVIES

N^^_l CENTRUM
_____________tT^_i \ *__■___________& ____P__^_^^^_^_^^^__^^^____rP_____F__PV^____P^_P4P

SSS**^^ SITTARD ROERMOND VALKENBURG
*P^ Industriestraat 23 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1 f

Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20
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Belgische prijzen vlak over de grens.
Op MEUBELBOULEVARD Peer vindt u de meubelgiganten mooiere meubels (in allerlei stijlen) tegen Belgische prijzen. Bezoek daarom dit

CTaI I|J i\ (VI Beter Meubel, Meubeicentrale Heylen, Interieur Plus, jaar nog onze showrooms en maak op supervoordelige wijze kennis met onze
rA" J Jf^k^J Musterring Studio, Kunstmeubelen ter Laarderheyde, mooie nieuwe meubels. Met een bezoek aan Meubelboulevard Peer wenst u uzelf

\'l__ % 1 I I Lederen Zitmeubelen Deauville, Meevita en Brugman alvast een heel —^__■ ______ _■! k i 1 ____ _r^Vftwj^^Wrj I Keukens. Hun prachtige showrooms staan vol goed 1992. V-M f i_______________________________■________________! I yXy _/^J I
08--B H^Htt_J _____■ __ï______l ________________________________________■ __k

Telefoon 09 - 32??Ó33939. ) Telefoon 09 - AP9P#| Ê __P 1 1% __P i
meubeicentrale h hevlen 32"633805- BETER| [MEUBEL
MOOIERE MEUBELS VOOR BELGISCHE PRIJZEN

_^ ____-______-_-____-_--------------------^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"



g?0december 1991 t/m 2 januari 1992 /_^^Yv/7 ♦

* Een bioscoopje -%- §fß^ ~*■J maakt de feestdagen :.jr__tSmß____ht
* /§_!_. kompleet * ___HlF*Sltßk

j luist ze je er in. _tJr «■ FIEVEL IN HET WILDE WESTEN
4__L ' " STEVEN SPIELBERG: li3oo|i4.3o|is.oo|i6.3oii7^ö! ü *- & hevel in het _^.23/!2::: __*z___=_*z±:=

3 _Tk___*^ WILDE WESTEN 25/12 * —

m_ _,"KLT g^^Üfc^S jJ|J CURLY SUE (WED. PREMIÈRE)

Sm __m |l__. __»i|)MÜ,i'Hl>»^i/_>.. «| 1 _SS*'^|jÉii_il 114 00|16 00118 30121 001

oïrectie en medewerksters van de Sfö-tfieaters S'!_iG2__i2 11315I1315!1»00! 1500!16»00!1645

wensen 92prettige feestdagen W\ -*- t ♦r . /" /" _/" . rr-.r r . / ae____aö/isi ___* * *_ew 00/tzw tiet komende jaar veelkijkplezier! 31/12 __ ~*HM^^H^^^^^M^^^l^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^J 2/1 I ♦I I ♦ I ]*~

CITYSLICKERS THE ADDAMS FAMILY DOC HOLLYWOOD TERMINATOR 2
TOöl (A/ED. PREMIERE) |i6.oo|iB 30|_r_öö] [2TOÖ

20t/m23/12 ♦ 11400|1 e.451_-T___l 20t/m23/12 ♦ ♦ ♦ 20t/m23/12 ♦
ff 1,2 __i; _ 20 t/m 23/12 ~* » _» j 24/12 24/1225Vm30/12 . 24/12 ~* 25t/m3O/12 ♦ ♦ ♦ 25t/m3O/12 »31/12 25/12 ♦ jT~ 31/12 31/12
1/It/m2/1 I ♦ I 26fm3Ó/12 ~* ♦ *~ 1/1 t/m 2/1 | ♦|♦ | ♦ | 1/1 t/m 2/1 \+~

31/12 _* . ,
_m *{X wZZZZZZZ ____Z__±Z___ZZ Dinsdag 24 en dinsdag 31 december
f\ zijn onze theaters vanaf 16.00 uur gesloten

Druk envormgeving: "Lonuem" - tel 045 - 213105 ' —

■ I

I DECEMBERVOORDEEL BIJ SUPERCONFEX I

I ELK TWEEDEI LAAGST
I GEPRIJSDE
I ARTIKEL VOOR
I DE HELFT
I VAN DE PRIJS.
I <^bS^ I
Hj Aanbod geldig t/m 28 december 1991 en geldt voor de volledige kollektie. I
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Champs de Belles, een bruisend drankje, zonder Angas Brut Rosé, Methode Champenoise, een Clairette de Die Brut, Methode Champenoise A.C., Champagne Charles Petit & Cic, Brut Réserve,
alcohol, op basis van zuiver appel- A roze champenoise uitAustralië *| 't een gul mousserende wijn \\ Grand Cru, een perfect 025sap en een vleugje cassis **" I^s" XX* i^T^r XX«~ uitgebalanceerde champagne _ O jfJ Appeltaart met slagroom jfm

f^75 Pizza-, kaas-of sesamcrackers, 195 750 Oliebollen, zonder of met krenten A flHuzarensalade, 600 gram _r£_r.__W» doosje met 75 gram 1.30 _2 VOOr X« Champagneglazen 6 stuks-Br?_r /" en rozijnen 10voor^« Appelbeignets 1.25 6 VOOr O»"" .
r. 495 |

Saucijzebroodje 1.25 O VOOr s

*^ De normaalste zaak van de wereld. j

Vrijdag 27 december 1991 " 28sLvmburgs Dagblad
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Tijdens de Kerstshow van MontèL — §jk
heeft iedereen een zitplaats...

I flcl ''^^^____33St_____________o<<K ___P^^^^-I 4__; L -■_t_^' \ -
i alti|d verrassend _?a ■ \.z<__< ■ __!_t ■ sfi/ ■Vü^' É\_-__. ■VR ■ZA BVJ^ A__l MA Pvél D' _m_^_^M_t_f
Lr, ■i" . "„ I 2__> |/£e* I DE. 7* |/°K l^°K I DEC I DEC I^E^k I DEC 'lü DEC Ihoert u niet in te zitten... _______ j^^ _______ ___■__■ k_M h___i !_■__■ ______■ lm__r wmmm'■ ■ vtmmm __¥

ele kostelenbank met verstelbare zijkanten voor Semi-klassiek bankstel met enigszins verhoogde, aktieve zit. Uitermate komfortabe! door de extra dikke, losse zitkus- Romantisch-klassiek model in Chesterfield-slijl. Prettige

' fiaximaal zit- en ligkomfort. Verv/isselbare zit- enrugkussens, de hoge rug en de brede, waaiervormige armleggers. Bekleed met mooie kwaliteit handwish-leer, waarbi| u uit hoekzit door hoge, in derug doorlopende armleggers,
sens en extra armkussentjes. Bekleding van dessin weef- meerdere kleuren kunt kiezen. QQQC <^^ Stevige, vaste zit- en rugkussens. Bekleding van gedessi-
stof. Leverbaar met volant of blokpoten in lOOC 3+2-zits 0773," $Sp neerde stof. 01QCI zwart, wit of.grijs. 1X73," A .'JT'■-., Wi-th AÏ7D,m

in mooie, neutrale _s_P^::
<____§* HÉ z','<USsens.■

__________vi%xy

Royale herenfauteuil met sTuimer-oren. Moderne hoekset, waarbij de nostalgische 'Art-Deco' stijl op eigentijdse wijze is vormgegeven. De dikke kussens en Moderne leren relaxfauteuil met traploos
Extra lendensteun voor optimaol zitkomfort. brede armleggers aksentueren de markante lijnen. De strakke leren bekleding is afgewerkt met dekoratieve, dubbele OQQC verstelbare rug en zitting. Apart gevormde

I Keuze uit diverse moderne dessin-weefstoffen.' stiknaden. 3+2-zits v.a. £j7j,m hoofdsteun en fraaie overbloesende

r^v 1065- - armleggers 1495-

-mf^m^S^êwfyc^C^^^' ln de Cramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon (045) -754208 /*^ifflf(:t 4fli
N, , , , ;
s , ,
Voor de Zomervakantie met
de juiste temperatuur naar:

reisburo vanhulst
het meest komplete reisburo f .

Beek Geleen Heerlen Maastricht Valkenburg
Winkelcenter Makado Markt 114 O. Nassaustraat 4 Kesselskade 63 Th. Dorrenplein 10 __W.A-^
046-37 85 85 046-74 97 55 045-7155 55 043-2127 41 04406-16 161 aW.AtA
Brunssum Gulpen Kerkrade Sittard
Kerkstraat 240 Rijksweg 25 Theaterpassage 17 Markt 37. 045 -2592 92 04450-12 75 045-46 48 00 046-5129 60 a__V^T.AW

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 24, tweede lid, onder
c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat het voornemens is om op de aanvraag
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van Geja Glasrecycling vof,
Industrieweg I te Susteren voor het storten van
inerte materialen in het grindgat "Dicteren" te
Susteren (ingeschreven onder nummer V9l-145),
positief te beschikken onder een aantal
voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 30
december 1991 tot en met 13 januari 1992 ter
inzage en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Susteren,
Raadhuisplein I te Susteren gedurende de
kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en na
telefonische afspraak (tel. 04499-2800) van 14.00 uur
tot 16.00 uur en bovendien iedere maandagavond
van 19.00 uur tot 22.00 uur in de Reinoudhal,
Reinoud van Gelrestraat te Susteren, alsmede tijdens
de kantooruren na bovengenoemde datum op het
kantoor van genoemd zuiveringschap en het
gemeentehuis van de gemeente Susteren tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. De
aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben
ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-
beschikking. Degene die een bezwaarschrift indient
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te
worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg, Postbus 314, 6040 AH
ROERMOND.
Roermond, 27 december 1991.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

SUPERLAGE
DENIM-^tPRIJZEN*
■

Leeds denim-broeken
Gematigd wijd model, van 99,95

n» 49,50

Cars denim-broeken
Gematigd wijd model, van 99,90

nu 69,50

RIFIE
Alle Rifle denim-broeken —

- f_ ■" :

Wijd en extra wijd model, normaal 99,95 en 109,95

Nu 85/- s*

Levi's denim-broeken
Knoopsluit modellen van Levi's, (model 508,515, 529) van 139,95
■

Nu 90#- |
Alle Chipie denim-broeken

In 4 verschillende modellen, normaal 159,- en 169,-

Nu 90#-______________________________________________________________________
KOM NU !!!

Want ook ieder jack, sweatshirt, trui, blouse enz. is afgeprijsd
met kortingen van

20 tot 60%
■HB«_______________-----___-____________------------____a-__-________-________________i_____________------>--__---__-____ BHH|^^^_M,

van ravenstein
KERKSTRAAT 45 BRUNSSUM I

i~—Êmmmmmmmmm-m-WÊmmM__________________wam______m

_
Limburgs Dagblad



fl I I Tafelgroep In blank eiken r% tznn I^l IV^^^^■ 1 BF fl met 4 stoelen 300S- Ï.OUU,- Mp|
■ I fl flmm lfi W^^M r_fi%Lbeuken/keKeho^ :. 1.250,- Uit de grootste ■

____M __\W_\ __M fl f W J__ Wroep blank -T»!** VOOr jOhg
___m __m __m ___ f f ■ -"—»■ a-t-^oo,- wonen in /./een ■_■ _■ _■ ■!_"f f A ■ W e grote kollektie en omstreken

1 lil DeniSChe tapijten in Zitgroep met massief grenen A nnnflfl fl fl fl fl fl ’ onderstel, blo antiek 3-2-1 i\oos,- H.UUU,-111 lil Ifll A/een en omstreken Q , ~, ~■ flfl fl Salontafel, massief grenen, tznnfl I I I fl 1 77bet nepa/ 210 x 125 cm Tosor 548," bio antlek *& DUU,-
|| | | I Tibet nepal 180 x 125 cm 300? 498,' Hoektafel in massief grenen „n■ ■ blo antiek §00? *3UU,m

fl | fl flfl fl Perzië bidjar 170 x 120 cm ___"§£- 1-998,- _~__. .__._.m ■ Kinderkamer in wit eiken,
flfl I I I I I f I Perzië nadjafabad tz nno "ef bed 70 x 740 cm,
fl 1 W M 111 I 390x263 cm 6*o*- 5.998," Weer/cast en Qnn■ ■ babycommode 1005,- ÏJUU,--| __■ 111 Pe«'ë 286 x 746 cm fcPIC- 1.498,- ut . .flfl Kinderkamer van vurenhout,

\__________t I | I J Perz/ë _o//ay 270 x 724 cm 000? 698,- besJ- "«"' kinderbed 70 x 140 cm,
babycommode en cznn!■■ K^J A#H Per7/ë moud 247 x 209 cm ***' *-998,- komblkast u**>- *>uu,-

A B A 4fe Pe^'é b/d/ar 300 x 270 cm t*-*£ 7.500,- Kinderkamer in struktuur-wit _„

■■■■M^tai^H ■^■H LJ(hhbJLm^S^ _l Perzië kaschmar 0 /ino~ 330x249 cm a*?- 2.498,- ?°"dS?? VènüS '

Uft de grote /co//e/c- üft de grootste SF? JST **r 2.000,. ~
740 x 200cm^ ' '"

f/e kleinmeubels kollektie modern »*** *»*» "*m° «n a**- 3.000,- "« 600 _
Bar-buffet 49-803-DI Taverne, g-nn Pakistan bochara oriorustiek eiken yÊSS,- SUU,- miVtICT! 227 x 754 cm Q9B,- ?*? m"battan > ,__________m____________t_______________________\ TV-fauteull, bruin safarileer V**,- 1.000,- £° * 'OOcm ,„cl. sprei faften-

Paklstan mirpur oftD
bodem hoofd-en voetendeel jnn _

Losse sofa, 2 zits, longlife leer _- ~nn 247 x 754 cm **§£ 898,- wsWömt {^0!T,- /UU,-
teutens/iow. '>e'9a'b"", »*»7'6oo'-

/ncWa hamadan on r^r 500 .
Hoe/cwand, vuren/grenen, 0 nnn 740 x7O cm 100? 90,- 140 * 200 cm 6**ï uu»

Alno Merkkeukens, deuren massief ca 420 x 163 cm __&&,- O.UUU,- - _r»/\/\
vurehout, ca 280 x 260 cm, mcl. India tëbrls 198 x 290 cm I*m,- 1.000,- Bureauprogramma in witte lak,
Küppersbusch elektr. Q nnn Aanbouwwand Hülsta, „ —^^

best uit: aanbouwwand
apparaten W*&r 9-UUUr Imago contour, wit essen, c nnr_ India tëbris 250 x 350 cm _fcM£- 1.700,- <* 270

uc." ?rfcd' kleerkast ~ -nn
336 cm &£- 6.000,- en schrijftafel 4J*£ éC.OUU,-

L-vormlge keuken, esdoorn decor, India bidjar 300 x 200 cm JfOT- 548,- __'____ ,
ca 280 x 240 cm, 0 -nn Aanbouwwand Hülsta, c nnn - Schuifdeurkast, licht grenen,
Incl. magnetron £003.- O.OC/l/,- /mago contour, eiken IQOSO,- O.UUU,- india herati 295 x 200 cm __W- 7. 700.- 22s cm breed met ____. or\t\1 spiegeldeur 1J0&,- OUU,-
Landhuiskeuken, deur massief Bureauinrichting in grijs essen, india kaschan 235 x 177 cm §00* 498,-
-eiken, ca 244 x 263 cm, D __f___ best. uit: 2 x aanbouwdeel, ._ _ Slaapkamer Josephine, massief,
Incl. spoelmachine &*6,- O.UUU,- 1 x documentenrek, _

nn mdia bidjar 201 x 202 cm 14*9,- 1.600,- Geoogd en geolied grenen,
1 x schrijftafel 170 x 80 cm &0$- 1.500,- 5-deurs kleerkast, 2 nachtk., bed

L-vormige keuken, wit messing, ,ndia t_brls 244 x 200 cm 2009:- 1-898,- 1B_ x2o_° cm > \ kommode met -„nca 260 x 270 cm, Q nnn * Hoelf- aanbouwwand, vurehout, 0 nnn schuifladen en 1 spiegel &05,- H.UUU,-
Incl. Nefl elektr. apparaten f2009- U.UUU,- 245 x 285 cm Q00!- Z.UUU,- Cashmir zijde _-_ ,>****.

150 x 90 cm Ï009?-2.000,- Aan-en opbouwwand in massief -„nAlno merkkeuken, blank beige- Zltgarnltuur in grafietleer, A nnrk grenen, bio antiek 12000?- '.UW,
eiken, ca 240 x 285 cm, c nnn best. uit: 3-2-1 J^B,- H.UUU,- Cashmir zijde __

*_-__*_Incl. magnetron 10483,- O.UUU,- 727 x 77 cm Ï008,- I.4UU,-

BmerS China peking 265 x 175 cm UO9,- 1.248,--Straliburg, [JU ai I^^^^^^^^^^^^"kleerkast "passage", _
aik o nnn Rustiek eiken, met 2 stoelen, tznn Handgeweven tapijten Atzn i /** OD _________________ ________________

witte lak O.UUU,- bekleding beige/bruin 10$- OUU,- 250 x 250 cm £fQT- tOU,- l& M ___________ofT^oude mus2 persoons bed, 180 x 200 cm, nnn Hoekvitrine In modern maron __ nnn Handgeweven tapijten cztzn «.«rien* ~ "geb. vurehout y/GS,- 900,- eiken I_m,- 1.000,- 300 x 250 cm 909,- 550,- \yOtO^
Slaapkamer, witte lak, best. uit: Hoekvitrine in steengrijs eiken, -. nnn Handgeweven bedomranding Of\f\ t\^l^6-deurs kleerkast, met 2 spiegels. ___ nnn modern 1J46,- t.CXJU,- 3 dlg £.UU,- " #*ll^bed 200 x 200 cm ym,- C..UUU,- " \C_

Vitrine, groene lak met -« enn Marokko berber 7f\n \ »
Slapkamer alpinewit, met antr. spiegelachterwand 2000r I.OUU,- 250 x 205 cm 1.649,- iUU,m * ö» *afgezet, 6-deurs kleerkast, \f
met 2 spiegels, - * yr_H Vitrine, 3 deurs, massief ynnn Marokko berber A/l/l I
bed 200 x 200 cm 2jmr I.tUU,- geloogd eiken en gew. 9009,- i.UUU,- 380x290 cm ¥*&,- OUU,- Alleprijzen in DM

fl M
jffl__H______"_^__^__^_H_____ï_-___-| |

Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving uso%^K Fxdbstt**
Openingstijden: ma-wo 10.00-18.30, do 10.00-20.30, vr 10.00-18.30, za 9.00-14.00, la za 9.00-18.00, la za in april tot september 9.00-16.00 _f _f^J_fJ§i~2ÊM W^FflWU__^_3-^_r
Würselen-Broichweiden, am Autobahnkreuz Aachen, TeL 09.49.24.05.60 20 F - - — -==^11 ILm-j L.immmn umm i



l\/l I 4
v ~~; ÉK :IV * LANDRAUCH- EASY PARTY

Lr sluitenwet jaarpassend af.
Pak f| fiC _W JL
500 gram \Jm\J%J .\ MAYONAISE 1 "TQ BECKY SCHILFER- GOUDSE EXTRA GEROOKTE ZALMFI LET
ZONNEBLOEMOLIE I^^SiiÉ RUY/!nERTARTAAR Pot 0.65 liter 219 JL-i 57 TRUFFELS OCQ BELEGEN 48+ Uit deverse visafdeling,
Flacon ICft <%mËÊÈL Perloogram <0 CR ISPY CHIPS 200 gram Z25 êC^XO Vers van't mes of per 100 gram f- 7C
1 liter ___rl.O^. i J-w^ Diverse soorten, ICA HUZARENSALADE vacuüm verpakt, IQftA £^SVJ./ _J_

n7||W, N JËJ fl _ STROGANOFF nu2sogram 1,79 J-.UZJ 1kilo QQQ erMo J^lw.^V GEROOKTE PALINGFILET7_,uio«s„~L ' * Halfomhalf, DUBBELDRANK 3J?0.0& DELICATESS Uit de verse visafdeling,
zakje öOOgram Pw**** 'L Per kilo ft ftft Diverse soorten, O __ü HUZARENSLAATJE TUINKRUIDEN 50 + T perlOOgram OOK69 '£4t ".yy pak l liter NüZ.Uy Tray6stuks /l A C MOSTERD OF A^O.ZO

M _______& '' r ' __T I I iai . ■ t. _m± _w^ ■«

A . J Mm CHAMPAGNE LEONZE s^_4M-.H-^ WALNOOT BLEEKSELDERIJ
WÊmmmmmg DALBE MORAMINIMIX Versvan tmes 'I AAA RAUWKOST 1/lQIrUB Rose- QQ QC Uit de diepvries, /* QC perk"° Nu ±T.*/V 200 gram J..H^7

*- WBÊ Wrl*^ fleso.7sliter O£..Z/U doos 36 stuks JSSO-1/3 SAUCIJZE- KOOLM IX RAUWKOST

* O **^ lA CHAMPAGNE PIERRE DIAMANT FRITUURVET OFRAGOUTBROODJES Isogram 1AQ
4 ■«aMfcggg >^^fc DEBRY 4 pak VI QO U.t e.gen wmkeloven 1.4y

WÈ Demi sec of brut, 99 AC £.50 4.»Z 4 stuks a9o*" A 60 GOUDREI NETTENP% fWÊm j^, fleso.7sliter éCéC.ZJIJ REMIA VLOEIBAAR uAA e DO ni-ZZ_7 Zak 1.5kilo QQQ
WT . I|l ACKERMANN SAUMUR FRITUURVET "7 ftft KAASBROODJES O-Z/%7Pr-»i 'ife&fr Demi sec of brut, Flacon 2 liter <^ / .yïJ ï'l^n^m"'^ /-/> RODE PAPRIKA OQQê-f)M WÊtvéj. ¥.-«3è fleso.7sliter IOAC BLANCHE 50+ 4 stuks a 115 gram *gA PerßOOgram é£.WVMm WÊ 14*5±*C.V*J Versvan'tmes, ICA yA.MQAiïnF IN ONS RESTAURANT:J perlOOgram 189 I.^^ JOHMA ZALMSALADE ZUURKOOL MET WORST1 PB PBS fIP I ï 1 0 Uit de bedieningsafdeling, EN AARD- 7Ar|— —p '^' " ’ per2soeram^2"99 APPELEN 795 O

v 52.27.91. 000 A^mk\ÈmM ___^ Aanbiedingen zijn geldigt/m dinsdag 31 december a.s..

*MMcAAS
Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.

■^** ■ ■ — ... . .- ■■■■■HHHnMWHWM WËÈÊÊÊÈÊÊ-W-ffiÈÈÊÊI !I__ffi__BW____B_____lfßl^^■ ER KIJKEN VANDAAG WEER
HEEL WAT MENSEN

NAAR UWADVERTENTIE UIT.

Eén van de leuke dingen van de krant is dat je er 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.

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 het nu om uw tijdelijke aanbiedinggaat 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.

Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkheden

van de krant, kunt u contact opnemen met de advertentie-exploitatie

van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon 045-739336, of met

het Cebuco, Marketing Services, Postbus 20112-, 1000 HC Amster-

dam, telefoon 020-6242316.

De krant kunt u niet missen, geen dag.

timburgs Dagblad Vrijdag 27 december 1991 " 31



Wilt u nippen, drinken of knallen? j
w MiM:- . ffl _£_£$&« __^___fl JTV.__* ;'■*"< f 'i. '"■"- —~: ""■ WS # j ':;___t:. *4.m ff _)__*■ l .. {K£_S__R_^3_t ____i Uqa.' " ’■ vT*^'"-Xi *__'■*■■■>*( 9K.4S '___- f' --flh___-': UTI 'tf'W- f ' '£r4Hi___._■_______ _■ "^'f^V^'V'^X^M^-^-^B-i SB'■*■": ::*B___~ til
_t v _&_■'■' ’ Jr3m.r■._BJffl_________F'"^B^B \\__V '&- ' :&^'J_B_o§ÉS'"_? '%>__ "-' ? $_'*"__§?■":'y ■'" J'■"''■ ■■'ÏÏS^S»"

\l«i è¥jèT^ *!_____■ t^«ïf^4'w'4ï* i»? IliP^ 1 11111. it

t _iq . ______^_B_li __ta_f j* _T.____^- ___\\w *i_<____m >*-Jv\__S____pSs&Si^H_______a9^_fl wlaS^^^/^^-.l^^!,*!» $ö__^*V_B_^^^^^^__E_ nr _f____F ■SWB* ■*-'':' ■ *>' ***" 'jj__y
WS? '|^^^mJ3:'-^j_S^r -*' 'v1:'^y"^__BBywI*1'* ' j *^&<^&l%:_3>Ï?S§bBb _s§__. ■ '■' ■ :vS__________f ?

ü? 't-'- S^Ê^S jf* |S fl mÊÈÊÈÊ WÊ

_^FBr_____tf^^ : "!__________ 9sk-iWW -jjafll _raÉ_&-ii_B_ _______! .-dÉaW5*3&

jOP /j x "'^ _ü____. ____■ BSBit --fg^^S^KvllßßH j»l ■ ’ i^^^^^_H^H_9 Sïk
Ês--WË$ïk'-^x :*; -rakfOflSf. K4-i-- ____! ' -^^JMi^-lir____! Hfl ______P d@_B__9 te

_____! _________ «SS : '"" j^l_i ■■■_-! _-

tSw**^**^"'l""'I"''^^ ■H___________Sfl______l ■___■ H ' 1» '! V ♦ r__ & T**s A ___Bs_****3 ___m___££_mmltitr^
»"■ ¥ ._" "'''^ " 1

t^A Jr^t ' * ' ■ \_!3 &’ ' " ::;: .^>lwggß| B-B||flwßjfl|flflP^H''^j»i63'*^^ f ' :' Ir

livil \^Mm-m&ÈSÊKf-WÊ B__^_fl ___ifl___l __mm _lÉ_____i ï^m __^fc_i:__y jißfc^B::^^"_2Bb_B *
ll'_■"___!

-- ■ .-■ -i^^^fl lfl_ls^____l |^N^ttfi^Mmflft|^flMMflM^E^Hflflflfl__[ Urßft
V-, y^l^:^- ■*** *-*^rwsmS-m lß«ymk_.»■*«■»xK*^^«JE»it7i£iKm««jii^ I'j&tHP^ -"tT^^^Jl. """^_^w^^^^^^^^^«M^Bflß^^B:-::;..?vl MlTrTn—— ■__________——■hmé—iiiihimiiiii iii'Hlmiiiiiiiiii i liülw wwwßMMMiiiif_.__»_iiiß.tiiiiiiiiiiiii iTliflH 1_ m. pr p n/t .fr 0 t>: rïtu ks. ____£■■! -ïni^Vff^^^H 49____F_b! ll_m______l9 K j 1 :■ .■.■.. r. Xy Ivl . y^ tv < :^*- Cv.: nßgHHflflfllH^H^Hfl

-— IHs ___fl§ ' —WPIIi \*i.iv.i.x#x.nw:<J!vx#r* ''■^'l^*W>M>WW_>W___p_^ EIB.: __^___m___y_]^_^S_^_M
'j;_jlï_Wß _____MMWWHWBBBB______B__W_l_l!l__^^

2ji^^^^^^^^^^^^^^^^2 \v;:]>-; yÈSf flfl

H---^^^^^^^r B-.!^^^^^^

Madame de Pompadour schijnt Hij lijkt wat bleekjes, zo naast zijn Onze Cava Senora is een uitstekend
eens gezegd te hebben dat champagne rosé buurman, maar hou'm in de gaten, alternatiefvoor iedereen die liever wat \
'de enige wijn is die een vrouw mooi doet deze Pierre de Bry. Want ook hij is een meer geld aan oliebollen uitgeeft. Cava t
blijven, nadat zij hem gedronken heeft.' echte brut, die zich makkelijk weg laat Seflora komt niet uit hetchampagne gebied,

Tja, dan is deze aanbieding uw kans drinken. maar wordt wel volgens de 'Franse wijze'
om dat eens uit te proberen. Misschien gemaakt. De smaak heeft een zuidelijk
krijgt u zelfs wel blosjes als u straks van trekje. Dat komt door 't zon nige Spaanse
deze verleidelijke rosé brut nipt. klimaat. Een echte knaller.

Champagne Leonce d'Albe, Champagne Pierre de Bry, Cava Sefiora,
demi-sec, brut 29.95* oonc brutof demi-sec, r_r_ r\r_ J}^-,_■ _* ~_. QQ^
rosé brut, fles 0.75 liter Nü óZÜD fles 0.75 liter 20^ 22.95 fles 0.75 liter _v^r 2.^0

i
i
1
1

En we hebben nog meer bubbeltjes voor .. . ..pn ■ Edet Ultra keukenrollen, O®2S? Babyrozen, -/»ivin de aanbieding. /^JW Oliebollen met appel en rozijnen, *
p gedecoreerd, pak 2 rollen 2m 2..2 M o.a. rosé of geel, per bos © 4.0^»/^»___lr:'^ zaklostuks Nü 0./ Ocnsatéajamofbabi,

SntLShaS^^^^^^ ; i^OOl AppelbelgnetS 'aksstuks Nü 3.75 duopak 280 gram Goudreinetten, oud.Nieuw openingstijden:n wine, naiTZoexe, uuuse mousserenae \o%J_lpnï i>tn ____~ r, _j 1 __■___ rÏTt \ 1 umin Ónn 'vm defeestdagen zijn onze winkels maandag <
wijn, e- __: '^Z^m^M^^^^W Van Gilse noedprsuikpr IXI 10% Rundvlees bitterballen, %_JÊ£&irZ%k zak 11/2 Kilo o.\j\j 30 december van 9.00 tot 18.00 uur en dinsdag 1
fleso.7sliter strooibus 250 gram ' Vfr 1.29 Pak4ostuks, SOOgram 3.95 qnpr7= phonen

31 decembervan 9.00tot 17.00 uur geopend.

r_nDot,tocfHtoc %i___r_*TV ?_!f " _ rirt AH Service lijn: bel gratis 06-0305.
ArUorman Canmiir M I Katates mies, _ ._ 500 gram l.yH De artikelen in deze advertentiekunt vin alle AHHt,__rmdii oduiiiur, 01 Volkoren Melba toast , zaklOOOgram 4_>ë-!__■:. Vas^ winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine
'n mousserende, witte wijn, uit het Franse . . nn ' QQ Ofl ZOUte pinda'S cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleenkoper

fi_.f5b|«e?rUto,demi"S_^l29s ' zaksoo^ram '3*2.89 («Mayonaise, , Zt"riU 299' u' .
;!°hmahUZarenSCho,elr__!d-__ Easy sauciize- pota6s,iter *» 179 _o_^__.,a___ # >600 gram A4§- OQQ /ir?=___Hß_________\ . sy f.auciJze -«*..., * - |_f_r .Chevalierßlanche, °,:? ti^Ës?o& Bfe» broodjes 4.2& 3.99 Cn Huistraiteur dagschotel, AC twmA.J

'n mousserende, witte appelwijn, M l^rf^.»»-?^* ofworste- Boeuf Bourguignon met doperwtjes Rundertartaar, iqq i_. _fMkWÊr.
4%alcohol, 11 * i^«^M CTI Zonnebloemolie, .MÉï'^l^lEZS£_ broodjes, pak en roomaardappeltjes, C7- lOOgram ®@®® k*9 I.OV W !_W^^mi^\
6 flessen d 0.75 liter '®®@ 43^0" il.- fles l liter \9s ]_ £ jj^^j Iostuks ocn baksoogram ®®® D./D Mini gourmetsticks, j*s^f^E3lfer^a__- f__l_r

i^jferal .___ WBIB^SËgr .1,^85-3.59
m —: —— :— 100 gram ®4®@ ii° 70 ±3^WlÈ^^^mÊt

DU!? hbeldrk ' S^ Sf,!?e. ie'^l 49 GoTanm-ische kroepoek
bedieninBsafdelmg: vegetarische schnitzel o( « T

s^"' «s-209 '^ W*lAa_ï-ïïS^ r_.1.49/?^m Undrauchschinken, hamburger, _i-k__U% ICfl Goudse extra belegen kaas, fep.lLlooB" 94Q '°° ~~ «» 1-39 ffWI
Koopmans Beriinerbollenmix " »ers van 1 mes ®a® Cd satésaus normaal of hot,. _ " S___*y^ks__f *^ * KiPdr"'"sticks, | W

« 2.99 -^"«.«P*.—.^ 13_90 reuzepo,..^ «, 4.38 Jt____»> Z^"0 ___,__._M Vl I
Cd Rozijnen, * Ouwehand zure haring, Ctt Halfvolle boter, _rKe?5XamStando,Tü'l.l9 <« Kipkarbonades, 168" P»zaksoogram Nü l.O^ emmertje 600 gram ®®® O.yy kuipje 250gram -249-1./y ca.2ooogram ®@®® IU.OU IW^ as#^

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. I
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