
Limburgs Dagblad Overzicht van belangrijke adressen voor de
lezers van het Limburgs Dagblad. Zie pagina 22.Woensdag 9 december 1992 74e jaargang nr. 291.

J^geyersmaatschappij Limburgs Dagblad B.V Telefoon 045-739911 Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,60Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

Drie Limburgse
profclubs slaan
handen ineen

. Von onze verslaggever

"Heerlen - Roda je, mw
Fortuna Sittard zullen op

korte termijn de krachten bun-delen.
drie Limburgse eredivisie-

clubs blijven in sportief op-
Elcht onafhankelijk van elkaar,

maar willen hun toekomst in
de hoogste regionen van 's
lands voetbal veilig stellen
door een samenwerkingsver-
band in commercieel opzicht.

De plannen lopen parallel met
de bedoelingvan deKNVB om
een Topliga in ons land te creë-
ren waarin alleen plaats is voor
clubs, die over ruime financië-
le middelen beschikken.
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Slechts acht scholen
volgen statuut Gijsen

Van onze verslaggever

ROERMOND - Slechts
acht van de ruim 500
katholieke scholen in
het bisdom Roermond
hebben de statuten aan-
gepast aan het regle-
ment dat bisschop Gij-
sen in 1987 heeft opge-
steld. Hij had de scho-
len tot eind van dit jaar
daartoe de tijd gegeven,
wilden zij het predikaat
'katholiek' niet verlie-
zen. Dit heeft de woord-
voerder van het bisdom
desgevraagd meege-
deeld.

Van de 395 katholieke
basisscholen hebben
acht het Algemeen Re-
glement voor het Ka-
tholiek Onderwijs in
het bisdom Roermond
(Arkor) aanvaard. Het
bisdom is nog met vier
scholen in gesprek. De
115 katholieke scholen
voor het voortgezet on-
derwijs en de acht ka-

tholieke hbo-scholen
hebben het reglement
niet overgenomen.

Het is 'begrijpelijk' dat
heel wat schoolbestu-
ren van 'katholieke'
scholen niet in staat
zijn aan dit reglement
te voldoen, zo zegt Gij-
sen in een gisteren ge-
publiceerde verklaring

over het katholieke on-
derwijs in zijn bisdom.
Reeds vele jaren is de
identiteit van het katho-
liek onderwijs in Ne-
derland onderwerp van
discussie. Katholieke
scholen waren oor-
spronkelijk ook opge-
richt om te evangelise-
ren.

Zie verder pagina 1 5

" Uitstel aan
andere scholen
omreglement
aan te passen

Rustig
Het veilig stellen van routes over
land naar vooral het zuidwesten van
het land, zal niet eenvoudig zijn. In
en rondom de stad Bardera heerst
al enige weken een oorlogssfeer in
verband met een dreigende aanval
door Aidids manschappen die hier
vorige maand werden verslagen.
Baidoa, waar de hongersnood het
ergst is, is de laatste dagen het to-
neel geweest van bloedige clange-
vechten waarbij zeker zeventig
doden zijn gevallen. Bovendien
hebben honderden gewapende
mannen zich hier teruggetrokken.
Doordat veel milities zich naar het
westen hebben teruggetrokken,
was het dinsdag relatief rustig in
Mogadisjoe.

Zie ookpagina 5

" Potsierlijke landing
in Somalië

Amerikaanse mariniers landen ongehinderd in Somalië

Operatie 'Hoop' van start
MOGADISJOE - De operatie
'Herstel Hoop' is van start ge-
gaan. Amerikaanse mariniers
zijn afgelopen nacht aan land
gegaan bij de Somalische
hoofdstad Mogadisjoe. Een
groep van acht kikvorsman-
nen liep het strand op, trok de
rubber duikpakken uit en het
gevechtstenue aan. De enige
weerstand die zij ondervon-
den, was een haag van zon 100
Amerikaanse journalisten.
Zonder iets te zeggen, liep de
groep door de duinen naar de
op 200 meter van het strand
gelegen startbaan van het
vliegveld. Daar bevinden zich
al enige tijd 500 Pakistaanse
blauwhelmen.

Enige tijd later liepen drie rubber-
boten met ruim 20 mariniers het
strand op. Ook zij gingen zonder
iets te zeggen landinwaarts. De ge-
lande mariniers maken deel uit van
een 1800 man sterke eenheid aan
boord van een Amerikaanse vloo-
theid die al enkele dagen voor de
kust ligt en moet de weg vrijmaken
voor in totaal 28.000 Amerikaanse
militairen.
De commandant van deeerste 'golf
mariniers, kolonel Greg Newbold,
zei gisteravond dat zijn mannen
geen opdracht hadden om Somali-
sche milities te ontwapenen. Er
mag worden geschoten als zij een
bedreiging vormen.
De speciale VS-afgezant voor So-
malië, Robert Oakley, heeft dinsdag
Somalië's belangrijkste leiders, ge-
neraal Aidid en interim-president
Ali Mahdi op het hart gedrukt de
Amerikanen niets in de weg te leg-
gen. Beiden hebben op hun beurt
verzekerd dat zij de militaire inter-.
ventie van de Amerikanen steunen
en via radiostations hun manschap-
pen hebben opgedragen uit de
buurt te blijven. De hulporganisa-
ties hebben hunveldwerkers aange-
raden de eerste dagen niet op pad te
gaan.

Verdrag van Maastricht lijkt gered

EG dichtbij oplossing
van Deens probleem

Van onze correspondent

BRUSSEL - De Europese Ge-
meenschap heeft bijna een oplos-
sing gevonden voor de door Dene-
marken veroorzaakte crisisrond het
Verdrag van Maastricht. Kopenha-
gen krijgt de uitzonderingspositie
die het zocht binnen de EG, en

hoeft niet mee te doen aan de invoe-
ring van één munt en de samenwer-
king op terreinen als justitie,politie,
defensie en buitenlands beleid. De
andere EG-landen zijn bereid voor
deze Deense eisen te buigen wan-
neer Kopenhagen akkoord gaat met
een uiterst ingewikkelde juridische
tekst die moet voorkomen dat het
Verdrag van Maastricht wordt

■ opengebroken.
Dat bleek gisteren in Brussel, waar
EG-ministers van Buitenlandse Za-
ken de EG-topconferentie van ko-
mend weekeinde in Edinburgh
voorbereidden. Het compromis, dat
volgens verscheidene ministers 'aan
de grens van het aanvaardbare' zit
en 'balanceert op de rand van een
scheermesje', moet vrijdag goedge-
keurd worden door de regeringslei-
ders van de Gemeenschap. De
Deense minister van buitenlandse
zaken Ellemann-Jensen toonde zich
vol vertrouwen dat de top in Edin-
burgh een akkoord zou brengen.

Het Deense volk zou zich daarna in
mei in een tweede referendum over
het Verdrag van Maastricht kunnen
uitspreken. Wanneer het verdrag
over de verdere politieke en mone-
taire samenwerking binnen de EG
dan wordt goedgekeurd, komt er
een einde aan de verlamming waar-
aan de EG ten prooi viel na het 'nej'
van Denemarken in juni. Maar.een
tweede verwerping van het verdrag
betekent, zo waarschuwde minister
Van den Broek gisteren, 'dat Maas-
tricht dood is.
Problemen in Edinburgh kunnen
nog ontstaan wanneer meerdere
landen vinden dat de concessies
aan Denemarken net te ver gaan.

Boeren zonder
tractoren naar
het Binnenhof

DEN HAAG - De boeren gaan van-
daag niet met hun trekkers naar de
demonstratie tegen het GATT-
akkoord in Den Haag. Dit heeft ac-
tieleider Van Straalen gisteravond
meegedeeld. De politie heeft de
"boeren geen toestemming gegeven
met hun trekkers naar de stad te
komen.
De boeren zullen lopend in een de-
monstratieve optocht naar de Twee-
de Kamer gaan. De vierhonderd
tractoren die in Pijnacker staan,
houden de boeren evenwel achter
de hand. „Als ons signaal niet goed
wordt opgepakt dan komen we don-
derdag terug," aldus Van Straalen.

Minister Dales (Binnenlandse Za-
ken), burgemeester Havermans van
Den Haag en het actiecomité van de
boeren wilden na het overleg gister-
avond aanvankelijk geen enkele
mededeling doen over de uitkom-
sten ervan. Dit om de strategie van
de politie geheim te houden.
Eerder al had minister Dales aan de
commissarissen van de koningin la-
ten weten een tractordemonstratie
in de residentie niet toe te zullen
staan.
De commissarissen van de konin-
gin van Zuid-Holland, Flevoland,
Brabant en Zeeland zullen vanoch-
tend een ontmoeting met leden van
het kabinet hebben. Zij willen om
begrip vragen voor de eisen van de
actievoerende boeren, aldus gister-
avond mr. S. Patijn van Zuid-Hol-
land.
De boeren willen de TweedeKamer
duidelijk maken dat Nederland het
akkoord tussen de Verenigde Sta-
ten en de EG over de landbouwub-
sidies niet dient te aanvaarden.

Ritzen zet plan
tempobeurs door
DEN HAAG - Het overleg tussen
het ministerie van Onderwijs, de
studentenvakbonden en de oplei-
dingen over een alternatiefvoor de
tempobeurs is mislukt. Met name
de hogescholen en deuniversiteiten
bleken grote moeite te hebben met
het jongste voorstel. Minister Rit-
zen zal nu zelf een plan maken voor
een tempobeurs en dat aan de
Tweede Kamer voorleggen. Doel
van de tempobeurs is de kwaliteit
van het onderwijs te verhogen en
het studierendement te vergroten.

Herdenking zonder incidenten
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Brandweer
Onderbanken

rebelleert

ONZE ADVERTENTIEMET SMAKELIJKE EN
VOORDELIGE

KERSTAANBIEDINGEN
VINDT U OP PAG. 8

" De herdenking van de december-moorden in
Paramaribo is gisteren tien jaar na dato, on-
danks alle intimidatiepogingen in de afgelopen
weken, zonder incidenten verlopen. De aan het
Nationale Leger gelieerde NDP, waarvan aftre-dend bevelhebber Desi Bouterse erevoorzitter is,
schorste al haar bijeenkomsten. De nabestaan-
den, onder wie de uit Nederland komende dele-
gatie, bezochten gisterochtend de graven van de
slachtoffers van de zogeheten 'decembermoor-
den. De zoon van de vermoordeAndré Kamper-

veen, Johviny Kamperveeii (op de foto geflan-
keerd door zijn vrouw Hellen), die voor het eerst
sinds de decembermoorden weer terug is in Suri-
name, sprak van een belangrijke dag. „We heb-
ben een punt gezet en een nieuw begin ge-
maakt." Hij zei blij te zijn. „Dit geldt voor alle
nabestaanden. Laten we ze vandaag in ruste
herdenken." De plechtigheden op de diverse be-
graafplaatsenwaren sober maar emotioneel. In
Amsterdani werd een gedenkteken voor de 8 de-
cember moordenonthuld. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)
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's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten.

(ADVERTENTIE)

Sfeervol winkelen
in

de Dautzenbergstraat
in

Heerlen
Zie pagina nr. 12

Timoil Smetsers Combinatieverhuist naar Eindhoven en heet
voortaan TISCO. Een nieuwe grote naam op het gebiedvan
brandstoffen, smeerolie en industriële reinigingsmiddelen
in Brabant en Limburg. Voor Informatiebel...

■ ■6^*^l Timoil Smetsers Combinatie B.V.M Ëm\aW%or%J Eindhoven 040-551055



The Cropdusters -
Home Grown Agent Orange
VIA
Geëngageerde jongens, die Crop-
dusters. Daarmee is niets mis,
maar de Britse folkpunkband
draagt haar boodschap wat al te
nadrukkelijk uit. In vrijwel elk
nummer wordt de luisteraar op-
geroepen zijn of haar leven meer
inhoud te geven, niet naar de pij-
pen van orde en gezag te dansen
en te streven naar sociale recht-
vaardigheid.
Die drammerigheid heeft ook
zijn weerslag op de muziek. Ho-
me Grown Agent Orange is net
een langsdenderende trein, die
tien keer vrijwel meteen opstoom
komt, doorraast om met piepen-
de remmen tot stilstand te ko-
men. De enige uitzondering
vormt het meer traditionele fol-
knummer Lady Next Door, wat
mij betreft het pronkstuk van de
cd. De rest is best aardig, maar
na een aantalnummers is dever-
rassing er af, zeker omdat ook de
stemmen van the Cropdusters
niet echt kunnen boeien.

Hans Goossen

Rage Against The Machine
(Epic/Sony)
LiejTiebbers van de Urban Dance
Squad opgelet, het schijfje van
de Amerikaanse groep Rage
Against The Machine doet qua
heftigheid niet onder voor de Ne-
derlandse band. 'Burn, burn, yes
ya gonna burn,' schreeuwt zan-
ger Zack de la Rocha in ope-
ningsnummer Bombtrack, dat zo
als single uitgebracht kan wor-
den. Titels als Take the power
back en Bullet in the head spre-
ken boekdelen. Funk, raps, hard-
rock en punk, dat is het militante
brouwsel dat op de debuutplaat
over de luisteraar wordt uitge-
stort. Ongepolijste en dansbare
klanken met nauwelijkseen rust-
punt. Een militant gezelschap
dat zich keert tegen politiege-
weld en vivisectie en dat opkomt
voor het recht op meningsuiting.
De band stond in het voorpro-
gramma van Pearl Jam en Pu-
blic Enemy, maar kan gezien het
gebodene op hun eerste cd ge-
makkelijk op eigen benen staan.
Het enige wat een doorbraak, in
hun thuisland althans, in de weg
kan staan is hun militante hou-
ding dieniet iedere zaaleigenaar
charmeert. Hun compromisloze
houding heeft wel een spannend
album opgeleverd.

Jan Hensels

Renovatie
Voor het WMC '93 wordt de Roda-
hal gerenoveerd. Hiermee is een be-
drag gemoeid van zeven miljoen
gulden. In de derde week van ja-
nuari starten de activiteiten met het
aanbrengen van dubbel glas en de
vervanging van de bekledingvan de
buitenwanden.
Van maart tot juni is de Rodahal
voor alle activiteiten gesloten. In
die tijd wordt de Rodahal van bin-
nen ingrijpend aangepakt: een nieu-
we vloer in de foyer, sluizen tussen
foyers en hal, moderne WC-groe-
pen, nieuweverlichting, voorzienin-
gen voor klimaatbeheersing en een
nieuwe geluidsinstallatie.
Buro Pinkpop in Sittard is de be-'
langrrjkste organisator van popcon-
certen in de Kerkraadse Rodahal.
Bij Buro Pinkpop was echter giste-
ren niemand bereikbaar om aan te
geven of de beperking van het aan-
tal concerten door de gemeente di-:
recte gevolgen heeft voor het con-
certaanbod in Zuid-Limburg.

Verlengde treinen
voor Pinkpop Binnen

KERKRADE - De Nederlandse
Spoorwegen verlengen zaterdag de
laatste treinen vanuit Kerkrade, om
de bezoekers van het festival Pink-
pop Binnen te vervoeren. De laatste
trein naar Noord-Limburg vertrekt
om half twaalf. Bezoekers die niet
verder hoeven dan Heerlen, kunnen
een half uur later nog met de trein
naar huis terugkeren.
Het festival, met onder meer de
Jansse Bagge Band, Rowwen Hèze
en deWW-Band, is overigens geheel
uitverkocht. Aan de zaal zijn geen
kaarten meer te koop.

Benefietconcert
De Nor Heerlen

HEERLEN - In café De Nor in
Heerlen wordt zaterdag een bene-
fietconcert gehouden. Claudia Lazia
(songwriter), en de groepen Kitten
Drags (punk) en Kaza (funk) treden
vanaf 22.00 uur op.

De opbrengst komt deels ten goede
aan Hart voor Heerlen. Deze actie-
groep ijvert voor het behoud van
kleine culturele instellingen en wil
het Heerlense stadscentrum leven-
dig houden.

De Januskop
van Magnapop

DOOR LAURENS SCHELLEN

SITTARD - Een band, hoe
beloftevol en Amerikaans ook,
die in amper elf maanden tijds
tot drie maal toe Zuid-Lim-
burg aandoet, balanceert op
het randje van het toelaatbare.
Toegegeven, niet meer dan
een intuïtieve redenering die
inmiddels echter hard op weg
is kracht van wet te krijgen in
de hedendaagse popbizz. En
dat werd tijd ook natuurlijk.
Maar ach, zo moet het in At-
lanta gewortelde Magriapop
hebben gedacht, wie in janua-
ri het Sittardse Fenix met een
verrukkelijk optreden in vuur
en vlam heeft gezet, kan in de-
cember op datzelfde podium
niet anders dan een vorstelijk
onthaal ten deel vallen.

Nou was dat laatste afgelopen zon-
dagavond zonder twijfel het geval,

getuige althans de wederom uitver-
kochte en bijgevolg snikhete Sit-
tardse jongerenveste.Voorafal had-
den de 350 concertgangers proefon-
dervindelijk kunnen vaststellen dat
de marktwaarde van een hype in de
internationale popscene zich in ijl-
tempo kan vermenigvuldigen: de
entreeprijs voor een live-gig van

concertrecensie
Magnapop is inmiddels meer dan
verdubbeld.

Zo op het eerste gezicht is er na-
tuurlijk niets optegen dat ook Mag-
napop gretig profiteert van deze
aloude wet van vraag en aanbod.
Ware het niet dat het uitgerekend in
dit kikkerlandje doorgebroken
kwartet de voorbije zondag zowat
alles deed om zijn nog prille A-sta-
tus te ondermijnen. Deden de dod-
dige, zoetgevooisde furie Linda
Hopper en haar kornuiten eerder
dit jaar vriend en vijand versteld
staan met even sprankelende als
enerverende punkpop, inmiddels
blijkt de band zich te hebben 'ont-
wikkeld' tot een ordinaire en in elk

geval weinig oorspronkelijke noise-
act.
En als die, zoals afgelopen zondag,
tot overmaat van ramp ook nog een
obligate, routineuze, belachelijk
korte en met veel goedkoop effect-
bejag doorspekte set aflevert, dan
mag je stellig spreken van een ver-
loren avond.

Het leed zou wellicht nog te over-
zien zijn geweest als Magnapops
overhaaste koerswijziging tenmin-
ste nog een handjevol aardige nieu-
we composities zou hebben opgele-
verd. Maar zelfs die waren zondag
niet te horen, zodat het weldra te
verwachten tweede studio-album
van het kwartet op voorhand weinig
goeds belooft. Al vormt een mo-
mentopname van een band die zo
veel beter kan, in dit opzicht geluk-
kig nog geen spijkerharde graadme-
ter.
Maar toch. Elke rechtgeaarde rock-
liefhebber krijgt acuut zielepijn als
een uiterst talentvolle neo-punk-
band na driekwartier inspiratieloos
raggen vijf toegiften forceert door
zijn begenadigde zangeres keer op
keer te laten uitroepen dat 'Holland
is rëally the best' is. O, het zal best'
dat de hoe dan ook charmante La
Hopper werkelijk méénde wat ze
tussen de bedrijven allemaal uit-
kraamde. Maar de manier waarop
zij bij het Fenix-publiek in het ge-
vlij trachtte te komen, was een
punkgodin volstrekt onwaardig:
„Believe me, we would lic to you if
we would say we don't love you."
Brrrr. Eén ding is zeker: de liefde
was zondagavond niet wederzijds.
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pop

id-cd
Swing Out Sister -Get In Touch With Yourself
(Fontana/Phonogram)
Het debuutalbum U's Better To
Travel van Swing Out Sister
koester ik al vijfjaar als een klei-
nood. Volgens de muziekgeleer-
den terecht, want de cd is een
aaneenschakeling van weelderig
geproduceerde composities die
stuk voor stuk eeuwigheidswaar-
de hebben. Kaleidoscope World
van drie jaar geledenwas alwat
minder geniaal, maar deson-
danks best het behnsteren
waard.
Dat kan niet gezegdworden van
het nieuwste produkt van zange-
res Corinne Drewery en haar
broeder in het kwaad, Andy Con-
nell. Get In Touch With Yourself
stelt in alle opzichten diep teleur.
De composities, die kwalijk rie-
ken naar de vuilnisbak-soul van
Isaac Hayes en Barry White, mis-
sen muzikaliteit en originaliteit.
Het is weliswaar een verade-
ming eens geen strijkers uit blik
te moeten aanhoren, maar oor-
verdovend synthesizergeweld,
overbodige bijgeluiden en lood-
zwaar aangezettefunky en jazzy
'ritmes duwen de melancholische
viool-orchestraties volledig naar
de achtergrond.
Slechts de song Notgonnachange
roept zoete herinneringen op aan
mijn troetelkindje uit 1987. Voor
het overige bevat de nieuwe
Swing Out Sister enkel overge-
produceerde high-brow.kitsch.

René Vlems

Kerkrade beperkt aantal
popconcerten in Rodahal

Van onze correspondent

KERKRADE - In deRodahal
mogen nog maar een beperkt
aantal popconcerten worden
gehouden. Dit blijkt uit gege-
vens van de gemeenteKerkra-
de. Wethouder Hub Bogman
zegt dat alle 'normale' voor-
stellingen gewoon kunnen
doorgaan.

In januari begint een renovatie van
de Rodahal. Daarbij zou in het dak
geluidsisolatie moeten worden ge-
legd, maar dat blijkt erg moeilijk.
De gemeente zegt nu dat strenge
normen van het rijk met betrekking
tot geluidsoverlast ertoe leiden, dat
de gemeente maar twaalf keer per
jaar een ontheffing kan geven voor
evenementen als popconcerten.
Het bijzondere dak van de Rodahal
is niet bestand om zware construc-
ties te dragen. Wethouder Bogman:
„In een latere fase kunnen we even-
tueel wel licht isolatiemateriaal la-
ten aanbrengen. Dat sluit ik niet
uit".

recept

Komkommersalade
met honingdressing

DOOR HUUB MEIJER

Deze salade past overal bij. Bij
hamlapjes en gekookte aardap-
pelen, bij een exotische rijst-
schotel of bij vis en gebakken
aardappeltjes of frietjes.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 1 grotekomkommer, 1 bos-
je lente-uitjes. Voor de dressing:
1 el honing, 1 el citroensap, 3 vol-
le el olijfolie.
Was de komkommer, snijd in de
lengte in vieren en verwijder met
een lepel de zaadlijsten. Verdeel
de komkommerstukken in piep-
kleine blokjes (komkommer niet
schillen). Doe de blokjes in een
zeef, zet de zeef op een kom en
bestrooi het geheel met 2 tl zout.
Laat de blokjes ongeveer een
half uurtje staan. Maak ondertus-
sen de uitjes schoon en snijd ze
in ringen. Dep de komkommer-
blokjes af en meng met deringe-
tjes lente-ui. Roer honing, ci-
troensap, peper en zout en voeg
hierbij de olijfolie. Schenk de
dressingover dekomkommersa-
lade, schep alles zorgvuldig
dooreen en serveer direct.

de beste tien
1 (1) Palomine - Bettie

Serveert
2 (2) Automatic for the

People - REM
3 (5) Fully Completely -

Tragically Hip
4 (4) Homebrew - Ne-

neh Cherry
5 (7) Een heel klein beet-

je oorlog - Noord-
kaap

6 (4) Harvest Moon -
Neil Young

7 (6) Bone Machine -
Torn Waits

8 (-) King King - The
Red Devils

9 (-) Sugar - Claw Boys
Claw

10 (-) Live - AC/DC

De Limburg cd Top 10 wordt
wekelijks samengesteld door
Omroep Limburg, op basis van
de hitlijsten van 25 Euregionale
popjournalisten. Omroep Lim-
burg zendt De Beste Tien zater-
dagmiddagom twee uur uit.

popagenda
DECEMBER

" 10 MC Philips Eindhoven,
Dijk

" 11 Kunderhoes Voerendaal
Dubbonnet on Ice, Ban"
Band

" 11 Hanenhof Geleen, Golde»
Earring, Red Cinder

" 11 Azijnfabriek Roermond, SU'
pertrio, met Morbid Freaks.
Biepten, Marshmell°w
Steamhammer j

" 11 Noorderligt Tilburg, Cla* |
Boys Claw

" 11 Life Palace, Vivelevink

" 11 Maximiliaan Geleen, Ta*e
Cover

" 11 Sjor Roggel, Wiel Beunen
Hyundai Quartet ,

" 11 Doornroosje Nijmegen, Dea
Moon, The Watchman

" 12 AwtBeak Beek, Vivelevink
" 12 Paradiso Amsterdam, f"l*

Grote Prijs van Nederland

" 12 't Babbeltje Roermond, Po"11

Blue „
" 12 Berghmans Maastricht,Fata»

" 12 Karregat Eindhoven, Wint»
Metal Meeting

" 12 Rodahal Kerkrade, Pinkp°P
Binnen met o.a. WW-Banfl'
Rowwen Heze, Jansse Bag&
Band, Gé Reinders & The
Spades f" 12 Grand Theater Landgra* 1'
Ritmic Group .

" 12 Zaal Vroemen Genhout-Bee*'
The Spikes

" 12 Torn Torn Heythuysen, D"u'
bic Axe

" 13 Jenze Maastricht, Red Hot

" 13 B-Fifty-Two Hulsberg, Co&
panion

" 13 't BabbeltjeRoermond, Dan*
°n

" 13 Biskuithalle Bonn, Blues Fes-
tival, met o.a. Rory Gallagh*3''
Walter Trout tf" 15 't Babbeltje Roermond, R'ley

Mc Owen & The Sleazy BuS
tic Boys rf

" 17 Effenaar Eindhoven, Claw
Boys Claw ~„f" 17 Hanenhof Geleen, Walt»
TroutBand

" 18 Stadsschouwburg Heerlen'
Plattèl .(

" 18 Carte Blanche Weert, Slage"
Van Kampen

" 18 Sjor Roggel, Fridged Cow-
boys Eat Macaroni

" 19 Unitas Brunssum, The Gatne-
ring, Gorefest, Castle

" 19 Grenslandhal Hasselt, Grens-
land Blues festival, met »■'
Blues 'n Trouble, Junior W*'
ker, The Paladins .

" 19 Berghmans Maastricht, Betti e
Serveert .

" 19 Philipshalle Düsseldorf, Tne
Pogues, Luka Bloom ..

" 19 Torn Torn Heythuysen,Pro" 1'gal Sons

" 20 Effenaar Eindhoven, Ga""
starr, Bugas

" 20 Tapas Sittard, Torn Shaka

" 20 Philipshalle Düsseldorf, M«'
tall Meeting, met o.a. Moto'
head, Saxon lW

" 21 MC Philips Eindhoven, Ww
DeVille .

" 25 La Roehelle, Roggel, Kers»'
sessie

" 26 St. Hubertus Haasdal, Vivel^
vink *he" 26 Torn Torn Heythuysen, TH*
Watchman

" 27 Fenix Sittard, Claw BoV8

Claw

" 27 D'en Törk Vilt, Vivelevink

" 31 852 Hulsberg, New Year s
Party met Yellow Paints, Ba'
sic Blue, Red Hot

JANUARI

" 2 Asta Beek, Under Cover f&
tival

" 3DePoat va Voelender Voeren-
daal, Passing Strangers . ■

" 8 DownTown Geleen, JustKl
ding . (

" 15 Charly's Valkenburg,Red P"

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. plaats in Italië; 4. menigte;
8. plant; 11. roem; 13. houding; 14. plaats
in Gelderland; 15. opgewekt; 18. raadsel;
20. inleg; 21. slang; 22. voorzetsel; 23.
beroep; 25. modegek; 27. kledingstuk; 28.
varkensvlees; 30. been; 32. voegwoord;
34. eiland; 36. muzieknoot; 37. militair;
38. vernuftig; 39. de oudere; 40. zout wa-
ter; 42. in; 43. huisdier; 44. vogel; 45.
hevig; 47. stand in het schaakspel; 50.
vernis; 52. vreemde munt; 53. verzachten;
55. spinsel; 57. plaats in N.-Holland; 59.
wettig; 61. uitroep; 62. mannetjesbij; 64.
meisjesnaam; 65. Engelse titel; 66. duch-
tig; 67. plaats in Tchad.

Verijcaal^naSötê^^êidsrny",.
bevel; 5. water in N.-Brabant; 6. e<-*\
voud; 7. de oudere; 8. groet; 9. geza' f'10. rivier in Zweden; 12. zaak; 14. |0^
16. eveneens; 17. elasticiteit; 18. b°u f

,
land; 19. schaakterm; 24. flink; 25. o*11.,
blijfsel; 26. inlandse gemeente; 28. /L
standsmaat; 29. platte steen; 31. 9<°Z\
ren; 33. gevangenis; 34. kraantje; 35- °g
van het oor; 36. aanw. vnw.; 41. kroKO^ |
43. voorzanger in kerken; 46. leven; *%
wortel; 48. naaldboom; 49. onderweg '51. vogel; 52. as; 53. durf; 54. troeft^56. vis; 58. jongensnaam; 60. agaat; °kindergeluid; 63. het Romeinse Rijk.

limburgs dagblad

" Zangeres Linda Hopper van het Amerikaanse Magnapop in actie op hetFènix-podium. Foto: JOHN SMEETS

Woensdag 9 december 1992 "2

(Cl Standaard Uitgeverij Antwerpen

Furie terug in Fenix

Oplossing van gisteren

de gulden harpoen



Verwarring
heerst in Belgrado

Sroeiende verwarring over de par-
en presidentsverkiezin-gen die zondag 20 december moe-en plaatsvinden. Afgelopen

«ondag heeft de Servische kies-
commissie de Joegoslavische pre-
fnier Milan Panic voor de tweedeeer niet toegelaten als kandidaatoor het Servische president-
Schap.

lp ÏÏlddels heeft het Constitutione-
Hof de hele passage uit deKies-

et waarop die afwijzing is geba-
,eerd, ongeldig verklaard. Een

andidaat voor het president-
t*^hap zou een jaar m Servië moe-,er» hebben gewoond. Bij Panic is
gat niet het geval., et Servische parlement heeft van
e' "of twee weken de tijd gekre-

f? 11 een nieuwe wet op te stellen.
e- s dat niet gebeurt en Panic uit-
z

ndelijk niet kandidaat kan staan,
a* de oppositie de verkiezingen
"JWel zeker boycotten. Volgens

vf oo^ste oppositiepartij, de Ser-
sche Vernieuwingsbewegingan Vuk Draskovic, worden niet
ieen oppositiekandidaten als Pa-

,lc. maar ook de kiezers onder«ruk gezet.

Celstraf voor
illegaal

storten afval
viTIyERPEN - De rechtbank
Bpi heeft gisteren een
deri SChe afvalbaron en zijn Ne-rnab.andse compagnon, een afval-h', elaar "it Boxtel, schuldig
Van°nden aan het storten
Wpri,a esten van de Afvalver-
vpt u-? RiJnmond en Roteb op

plaatsen in België.

va« *? ls veroordeeld tot een ge-
afvJenifstraf van vier Jaar. De
tem kelaar ' die enkele weken
is ~ m en Bosch tot een jaar cel
dernr°°rdeeld ' kree S gisteren we-
eën " 6en gevangenisstraf vandu' Jaar- Voor milieu-delicten zijn
ooit de zwaarste straffen die
sproken°ns buurland zi Jn uitge"

?ceh^elgische afvalbaron wordt be-
ory, d als de centrale figuur in
B"?Vangrijke afvalfraudes die be-kin„tn

J
bij vooral afvalverwer-C)uif=i ediyven in ons land enuusiand en die steevast eindig-en m België of Noord-Frankrijk.

Wraak

Geweld breidt zich uit naar buurlanden

Dodental van rellen
India blijft stijgen

Van onze redactie buitenland

NEW DELHI - In India zijn na
twee dagen van godsdiensttwis-
ten zeker vierhonderd mensen
gedood nadat militante hindoes
zondag in Ayodhya een moskee
sloopten. Ook in Pakistan en
Bangladesh kwam het tot rellen,
terwijl ook in Groot-Brittannië,
waar veel Indiërs wonen, brand
werd gesticht in een vier hindoe-
tempels.

In zeker veertien van de 25 In-
diase deelstaten vielen doden bij
gevechten tussen hindoes en
moslims en tussen boze islamie-
ten en de politie. Vertegenwoor-
digers van beide geloofsgroepen
gingen elkaar met stenen en mo-
lotov-cocktails te lijf.
De meeste doden vielen echter
doordat de politie het vuur open-
de om een einde te maken aan de

gevechten.
In het buurland Pakistan vielen
zeker elf doden toen moslims
hindoes te lijf gingen. Er leven
ongeveer 1,5 miljoen hindoes in
Pakistan.

Een oproep van de autoriteiten
om vreedzaam te protesteren
werd breed opgevolgd en door
het hele land werd een algemene
staking gehouden.
Moslimleiders noemden de ver-
nieling van de moskee een 'oor-

logsdaad' van India ten opzichte
van het islamitische Pakistan.
In Bangladesh, dat evenals Pa-
kistan tot 1947 bij Brits-Indië
hoorde, raakten zeker vijfhon-
derd mensen gewond bij gevech-
ten tussen de politie en funda-
mentalistische moslims. Zeker
dertig hindoetempels gingen in
vlammen op. In de hoofdstad
Dhaka verwoestten fanatieke
moslims met bijlen en hamers
een eeuwenoud hindoe-heilig-
dom. Winkels van hindoes wer-

den geplunderd.
In Groot-Brittannië werd brand
gesticht in vier hindoetempels.
Er wonen naar schatting 1,3 mil-
joen hindoes in Groot-Brittan-
nië.
De politie arresteerde in verband
met de sloop van de Babar-mos-
kee een aantal vooraanstaande
hindoeleiders en is nog op zoek
naar anderen. De politie ont-
ruimde gisteren ook zonder pro-
blemen het terrein van de ver-
nielde moskee.

Regeringsfunctionarissen zeiden
dat de politie de oud-fractielei-
der van de Bharatiya JanataPar-
tij (BJP), Lal Krishnan Advani,
thuis had opgepakt. „De arresta-
tie is onderdeel van het voorne-
men van de regering om de ver-
antwoordelijken voor de ver-
woesting in Ayodhya te straf-
fen", aldus een zegsman.

" In Karachi, de hoofdstad van Pakistan, verbrandden woedende moslims poppen die de Indiase premier moesten
voorstellen. Foto: REUTER

Kamer wil hogere premies ziekteverzekering

Bejaarden en studenten
moeten meer betalen

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Bejaarden en stu-
denten moeten hogere premies
gaan betalen voor hun ziektekos-
tenverzekering. Het besluit van het
kabinet de premies op 1 januarimet
respectievelijk 7,8 en 5 procent op
te trekken, gaat niet ver genoeg.

De Kamerleden De Jong (CDA) en
Kamp (VVD) hebben dit gister-
avond gezegd bij de behandeling
van de begroting volksgezondheid
voor volgend jaar. CDA en WD
vormen samen een meerderheid.
PvdA'er Van Otterloo stelde daar-
entegen dat de beoogde premiever-

hoging van 7,8 procent voor bejaar-
den juist te hoog is.
Deze goedkopere verzekering voor
bejaarden en studenten wordt gefi-
nancierd uit een wettelijke bijdrage
die particulier verzekerden jaarlijks
betalen. CDA en PvdA, ook een
meerderheid, willen dat die bijdra-

ge omlaag gaat. De hele Kamer
toonde zich verbolgen over het feit
dat met de wettelijke bijdragen ook
een reservepotje van honderden
miljoenen guldens is aangelegd.
De Jong meende dat de premies
voor bejaarden en studenten met 20
procent omhoog kunnen. Vooral

studenten zouden veel meer moe-
ten gaan betalen. Dat standpunt
deelde kamerlid Kamp. Op termijn
wil de VVD studenten en rijke be-
jaarden uit de goedkope verzeke-
ring weren.

Onderzoek naar ontsnapping uit cel afgerond

Directeur verzweeg
uitbraakpoging niet

Van onze redactie binnenland

HOOGEVEEN - Directeur drs. H.
Kranendonk van de strafgevange-
nis De Grittenborgh in Hoogeveen
heeft zeker niet de bedoeling gehad
signalen, die duidden op een moge-
lijke ontsnappingspoging te verdoe-
zelen. Wel heeft hij een faxbericht
onder ogen gehad met informatiedie zou kunnen slaan op de poging.
Dit blijkt uit onderzoek door de
Rijksrecherche. „De directeur heeft
ervoor gekozen hierop geen actie te
ondernemen," schrijft procureur-
generaal D.W. Steenhuis, die de
Rijksrecherche drie weken geleden
de opdracht gafeen onderzoek in te
stellen. Over deze beleidskeuze van
De Grittenborgh-directeur zegt mr.
Steenhuis geen uitspraak te willen
doen.

In een verklaring die het parket van
de procureur-generaal in Leeuwar-
den gistermorgen heeft uitgegeven,
staat dat het zeker niet de bedoeling
van Kranendonk is geweest om de
signalen bewust te negeren, tenein-
de via een uitbraak het beleid van
de Extra Beveiligde Inrichting
(EBI) aan de orde te stellen.
In een reactie zei Kranendonk gis-
termorgen dat hij blij is zijn dage-

lijks werk weer op te kunnen pak-
ken. Hij laat weten de schorsing als
'zeer vernederend' te hebben erva-
ren. „Het publiek vat schorsing al
gauw op als een disciplinaire maat-
regel. Ik vind het heel erg triest dat
mijn ambtelijke baas in Den Haag
zich nauwelijks enige moeite heeft
getroost om dit beeld recht te trek-
ken. Ik sta dan ook volledig achter
de actie van de landelijke vereni-

ging van gevangenisdirecteuren,
die er blijk van heeft gegeven ont-
stemdte zijn over de schorsing". De
landelijke vereniging kondigde gis-
teren aan schadevergoeding voor
Kranendonk te zullen eisen.

Verwarring groeit snel over Servische verkiezingen

Sarajevo bijna afgesloten
Van onze redactie buitenland

SARAJEVO - Servischetroepen rond Sarajevo heb-j??n met tanks de verbin-dingsweg tussen het vlieg-
Veld en de stad ingenomeneh Sarajevo daarmee vrijwel
Scheel van de buitenwereldafgesloten. In de loop van de
j*nddag zouden de Serviërs

door de VN-troepen be-
2^tte vliegveld van de stad

opgereden. Volgens deBosnische radio hebben de
Aanhoudende gevechten gis-
tren 400 tot 500 mensen, on-
er wie veel vrouwen en kin-dren, het leven gekost.

6 Serviërs zouden overigens een,rvje doortocht hebben aangebo-
■*eii aan iedereen die de stad wilplaten. Dat meldde het Bo-
"^sch-Servische persbureau

gisteravond. Bevestigingan het bericht was echter ner-
§ens te krijgen.

e VN, die vandaag haar hulp-
achten naar de stad zou hervat-en, heeft inmiddels bekend ge-

haakt dat daar op dit moment
Seen sprake van kan zijn., Destraat die de Serviërs in handenRebben gekregen, loopt pal langs~e zwaar omstreden moslimwijk

Het was de laatste uit-
uit de stad die nog doorfle moslims werd beheerst. De

*eg staat bekend als de 'Sluip-schuttersweg' omdat wagens die
erlangs reden, geregeld ondervuur werden genomen.
*let is de tweede belangrijke Ser-

overwinning in een week.Sarajevo is inmiddels bijna inl*ee delen gesneden. De innamean de Sluipschuttersweg heeft
belangrijke consequenties voor
'-'obrinja en de wijk Stup, het bol-
werk van de Kroaten in Sarajevo,

wordt gevreesd dat zij als vol-
gende onder de voet worden gelo-pen.

Invoering
De Jong en Kamp vroegen Simons
om een snelle invoering van eigen
bijdragen en -risico's in de gezond-
heidszorg. De CDAer bepleitte de
invoering van eigen bijdragen voor
genees- en hulpmiddelen. Van Ot-
terloo vroeg om eigen bijdragen in
de sectoren verpleging en verzor-
ging.

Smaad
De gram van Kranendonk richt zich
vooral op het Algemeen Dagblad
dat de geruchten over vermeende
voorkennis van de directeur over de
ontsnapping naar buiten heeft ge-
bracht. Hij overweegt het ochtend-
blad aan te klagen wegens smaad.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van Justitie zei dat het departe-
ment 'tot en met minister Hirsch
Ballin' steeds duidelijk heeft ge-
maakt dat de schorsing niet als een
disciplinaire maatregel mocht wor-
den opgevat.

binnen/buitenland

'Ik ben nationaal-socialist'
Vanonze redactie buitenland

BERLIJN - In het Oostduitse
Rudolstadt is gisteren het procesbegonnen tegen de 31-jarige neo-
nazi Thomas Diener, voorzitter
van de Deutsche Nationale Par-tei, DNP. Hij is aangeklaagd we-gens ophitsing en het oproepen
tot moord op joden.

pc onverbeterlijke nazi zei tegen
de rechter: „U kunt me dood-
schieten of verder laten gaan

met mijn werk. Ik zal een marte-
laar van onze beweging zijn."
Opnieuw schold hij joden en
buitenlanders uit. Hij zei de 'na-
tionaal-socialistische wereldbe-
schouwing' te vertegenwoordi-
gen en voegde daaraan toe dat de
nazi's in Auschwitz geen enkele
jood met voorbedachten rade
hebben gedood. Diener verlang-
de werkkampen voor buitenlan-
ders.

De man schilderde de naar zijn
overtuiging logische continuïteit

van socialisme naar nationaal-
socialisme. Diener was tien jaar
lid van de Oostduitse communis-
tische SED en werkte als func-
tionaris in de communistische
jongerenorganisatie FDJ. De
DDR was het tehuis dat hij lief
had, de BRD haatte hij vroeger
al net zo erg als nu, verklaarde
de man. Verder, aldus Diener,
kun je bij Marx en Engels al le-
zen dat het kapitalisme een uit-
vinding van het jodendom is.
De man had zich vrijwillig bij de
politie gemeld nadat hij deze zo-

Mer na de dood van de joodse
leider Heinz Galinski twee var-
kenskoppens op de binnenplaats
van een joodse gemeente had ge-
gooid. Diener maakte, volgens
waarnemers, op de eerste dag
van het proces duidelijk de in-
druk veroordeeld te willen wor-
den om voor gelijkgezinden de
rol van martelaar te kunnen spe-
len.
In Brandenburg maakte de poli-
tie dinsdag bekend dat de brand-
stichting in het vroegere concen-
tratiekamp voor vrouwen Ra-
vensbrück is opgelost. Er zijn
vier jongeren gearresteerd, die
de aanslag hebben bekend. Drie
van de vier bekenden ook ande-
re aanslagen.

'Subsidie test
xtc-pillen

moet stoppen'
DEN HAAG - Staatssecretaris
Simons (Volksgezondheid) moet
een subsidie aan het Adviesburo
Drugs in Amsterdam onmidde-
lijk intrekken. Het bureau stelt
organisatoren van house-parties
laboratorium-apparatuur ter be-
schikking, waarmee bezoekers
van de parties xtc-pillen op hun
kwaliteit kunnen. onderzoeken.
Bovendien krijgen de bezoekers

via het bureau een gratis con-
doom.
„Naar de mening van de CDA-
fractie schiet deze subsidie vol-
strekt haar doel voorbij en hoort
deze subsidie met onmiddellijke
ingang ingetrokken te worden",
aldus het CDA-kamerlid Jan-
maat-Abee gisteravond tijdens
de behandelingvan de begroting
volksgezondheid 1993.
De heleKamer wil overigens een
bezuiniging van 5,6 miljoen gul-
den op de verslaafdenzorg onge-
daan maken.

Zie ook pagina 5

" 'Gedwongen afkicken is straf

Van Eekelen
wil militaire

actie in Bosnië
Van onze redactie buitenland

LONDEN - Wim van Eekelen, de
secretaris-generaal van de West-
europese Unie (WEU), heeft dins-
dag een lans gebroken voor militai-
re actie in Bosnië. De voormalige
minister van defensie gaf echter toe
binnen de WEU vooralsnog 'een
roepende in de woestijn' te zijn.
Van Eekelen wil dat voedselkon-
vooien niet alleen door grondtroe-
pen worden begeleid, maar ook
door helikopters. Daarnaast zouden
eenheden van de WEU, een militair
samenwerkingsverband van 9 EG-
landen, 'veilige gebieden' moeten
scheppen in Bosnië. „Wat we voor
deKoerden in Irak hebben gedaan,
moet ook mogelijk zijn voor de
moslims in Bosnië", aldus de secre-
taris-generaal.

Van Eekelen toonde zich uiterst on-
gelukkig met het huidige Joegosla-
vië-beleid. „Onze geloofwaardig-
heid (in Bosnië) is nul," zei hij. „In
militair opzicht ondernemen we he-
lemaal niets".
Van Eekelen sprak zich uitvoor een
beperkte militaire interventie door
de WEU-landen. Hij betwijfelde of
een actief militair ingrijpen in VN-
verband mogelijk was. „China zou
dat in de Veiligheidsraad tegenhou-
den", aldus de ex-minister.
Van Eekelen onthulde dat de afge-
lopen maanden 71 schepen het VN-
embargo tegen Servië hebben ge-
schonden. Hij toonde zich ingeno-
men met de nieuwerichtlijnen voor
de WEU-vloot.

Doden bij
mijnrampen

in China
PEKING - Bij twee mijnongeluk-
ken in het noordoosten van China
zijn 37 mijnwerkers omgekomen.
De ongelukken gebeurden de afge-
lopen twee weken in twee mijnen in
de provincie Heilongjiang. In beide
gevallen waren gasexplosies de oor-
zaak van de ongelukken.
Jaarlijks komen ongeveer 10.000
mijnwerkers bij hun werk om. In
China werken ruim 19 miljoen men-
sen in de mijnbouw.

punt uit
Eco-tax

België zal met ingang van 1994 :
een eco-tax heffen op een hele S
reeks milieuvervuilende pro- \
dukten als batterijen en ver- "
pakkingen. Ook frisdrank en '
bier uit blik wordt'belast, ter-?
wijl de kastelein in het café <
voortaan eerst het flesje of blik "
aan de klant moet tonen alvo- ?
rens uit te schenken. De rooms-"
rode regering van premier De- f
haene heeft daarover gisteren
eén akkoord bereikt met dë j
Waalse en Vlaamse Groenen, j
Die hadden de invoering van j
de milieubelasting als voor- ",
waarde gesteld voor hun mede- J
werking aan de laatste fase in j
de hervorming van België naar *
een federale staat.

Kosto-lijst
Wat de gemeente Amsterdam
betreft komen tot nu 72 illegaal
in ons land verblijvende slacht-
offers van de vliegramp in de
Bijlmer in aanmerking voor le-
galisering. Aan de lijst van 56
namen die naar staatssecretaris
Kosto van Justitie was gezon-
den zijn nog 16 namen toege-
voegd van mensen die dakloos
zijn geworden. Honderd men-
sen hebben inmiddels beroep
aangetekend tegen hun afwij-
zing.

Polio
Naar nu pas bekend is gewor-
den, is een 61-jarige poliopa-
tiënt vorige week overleden.
De man woonde 'ergens' in
Zuid-Holland, aldus een
woordvoerster van het ministe-
rie van wvc. Overigens wordt
nog onderzocht of de man in-
derdaad aan polio is overleden.
Wel duidelijk is dat hij polio
■had. Hij behoorde niet tot de
zogenoemde geloofsgroepen,
diezich om principiëleredenen
niet laten vaccineren.

Zaïre
De Zaïrese president Mobutu
Sese Seko wil dat er in Zaïre
snel verkiezingen worden ge-
houden zodat duidelijk wordt
wat de bevolking precies wil.
De voorzitter van de Zaïrese
nationale conferentie die de
overgang naar de democratie
moet begeleiden, aartsbisschop
Luarent Monsengwa, zei echter
dat het wel twee jaarkan duren
voordat Zaïre de overgang naar
een gekozen regering kan ma-
ken.

Vignet
De invoering van een vignet- Jsysteem voor vrachtwagens is «
voor Nederland alleen aan- 2
vaardbaar als het een Europees j
vignet is, in plaats van voor elk '
land afzonderlijke vignetten. J
Dat heeft minister Maij giste-«
ren in Brussel gezegd. Op ini-'
tiatiefvan Denemarken is er nu J
een werkgroep ingesteld, die«
gaat onderzoeken of een Euro- *
pees wegenvignet een wenselij- j
kezaakis^^^^^^^^^

Terug
Een groep van 113 door Duits- j
land uitgewezen Roemeense J
asielzoekers, in meerderheid zi- 1
geuners, is aangekomen in ï
Roemenië. Een groot aantal ;
van hen zei zo snel mogelijk ]
naar Duitsland te zullen terug- j
keren. Het was voor zover be- j
kend de eerste groep Roemeen- ]
se asielzoekers die werd terug- j
gestuurd sinds vorige maand j
een Duits-Roemeense vluchte- <
lingenovereenkomst van:
kracht werd, op grond waarvan I
zo'n 40.000 Roemeense zigeu- \
ners door Duitsland zullen"1*

worden teruggestuurd.

EEN KWESTIE VAN

LEVEN
NATIONALE ACTIE VOOR

JOEGOSLAVIË EN SOMALIË

GIRO 800800
SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES OEN HAAG

(ADVERTENTIE)
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Tj LimburgsDagbladgpiccolo'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 één woord in

.hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.

1 Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met

I minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
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 è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

'■■ regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor 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 aanvaardenvoor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron. CeOocoSummo Scanner) njg

Personeel aanbod Kamers; " ' : ■ ■' ■ -; " -;: '; ;::;:::: : -:::-:,;

Wouw biedt zich aan voor Gemeubileerde KAMER
THUISWERK (alle soorten voor net werkend persoon,
werkzaamh.). 045-271241. eigen ingang. 045-458329.

OG te huur Centrum-HEERLEN, kamer
te huur. Tel. 045-729637 na

BEDRIJFSRUIMTE, Rijks- 18.00 uur.
weg te Geleen, bestaande ... . ,ir-~,5~n,-.,~ ..
uit winkel, magazijn en kan- Wat .VE"i°P*^? Adver"
toren. 046-747166 na 18 uur. teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Curfs
INTERIEURS

* Winkelbetimmeringen.
* Horeca-interieurs.

* Binnen-betimmeringen.
* Projekt-interieurs.
Vraagt voor direkt:

Ervaren meubelmakers.
Ervaren interieurbouwers.

Goede beloning.
ft Sollicitaties te richten aan Dhr. P. Curfs, Weerterveld 67,
-, 6231 NC Meerssen. Tel. 043-640064.

WTTTmmmm\l %tJM\ n
■HJl^BK.o'***^it^rfTTlIyËttDjLiJLLI

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding

Buffetbedienden (met ervaring)

Personeel voor diverse
werkzaamheden

Tel. aanmelden dagelijks van 9.00-16.00 uur, tel. nr. 045-
-415794. Persoonlijk aanmelden vrijdagavond na 20.00 uur.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt <

LTS'ers Elektro m/v
voor het testen van produkten bij een bedrijf in de omge-
ving van Sittard. Er wordt gewerkt in 2-ploegendienst.
Deze baan is voor langere tijd en biedt goede toekomst-
perspectieven. Hebt u ervaring? Bel ons dan direct op.

Informatie: 046-517360 José Talboom
SITTARD, ROSMOLENSTRAAT 4

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Off-set drukker m/v
voor een bedrijf in Heerlen. Ervaring als off-set drukker is
vereist. Deze baan is voor 20 uur per week en minimaal tot
begin januari 1993. Bent U per direct beschikbaar en hebt
U interesse? Neem dan contact met ons op.

Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia van der Burgt
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

15 vakantiekrachten m/v
Voor produktiewerkzaamheden bij een bedrijf in Landgraaf
zoeken wij kandidaten tot 20 jaar. De werkzaamheden zijn
vanaf 23 december t/m 31 december en worden verricht in
dagdienst.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij Dactylo
Uitzendburo in Beek, Stationsstraat 9, 046-374404.

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

Produktie medewerkers m/v
Voor een relatie in Landgraaf zoeken wij enthousiaste
kandidaten in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Er wordt
gewerkt in 2-ploegendienst. Deze baan biedt goede
toekomstperspektieven.

Bel meteen voor meer informatie of kom langs bij Dactylo
Uitzendburo in:

Kerkrade, Pancratiusstraat 22, 045-353592
Heerlen, Tempsplein 33, 045-712336

Gevraagd zelfst. actieve

hulp
in de huishouding voor 3
ochtenden per week te

Heerlen. Leeftijd 30 tot 40
jaar.Liefst geen kinderen. Br.

o.nr. B-3354, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,

6401 DC Heerlen.
Eurobouw Maastricht zoekt
vakbekwame metselaars en
TIMMERLIEDEN, voor werk
in Nederland en Duitsland.
Duits of Nederlands verze-
kerd. Te melden tijdens
kantooruren: Tel. 043-
-254669.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS. Ook colonnes.
045-231336/230477. Hom-
merterweg 77, Hoensbroek.
HULP in de huishouding
gevr. 4 uur per week in
Heerlen. Tel. 045-724854.
Met spoed gevr. part-time
TAXICHAUFFEURS m/v evt.
WAO-er, dag- en nacht-
dienst en erv. centralist voor
de nachtdienst. Julianastr.6,
Brunssum. 045-252444.
BOUW- en Ingenieursburo
Kerkrade BV vraagt met
spoed timmerlieden, met-
selaars, ook colonnes voor
bouwwerken in Aken, Düs-
seldorf en Keulen, Duits ver-
zek. en goede sociale voorz.
Handlangers onnodig te soli.
Melden tijdens kant.uren
van 9.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-428062 of 045-419662.

Wil je werken in 'n ontspan-
nen sfeer, bel dan even
CLUB 2000, 046-742315.
Liefst ned. spr. meisjes.
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen, werktijden i.o. intern
mog. Tel. 046-758127.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE. Zeer hoog loon ge-
gar. Leuke sfeer. Tel. 045-
-228481.
Nette DAMES gevraagd
voor goedlopende SM zaak.
Tel. 045-414338
Gevr, OBER/BUFFETHULP
met erv. Voor disco-dancing,
vrijd. en zat. Tel. afspr. 045-
-213350, na 12.00 uur.

Dringend gevraagd VER-
KOPERS(STERS) voor het
bezoeken van partikulieren,
scholen, gemeentes, win-
kels enz. in Vlaams België.
Wij vragen: min. leeft. 18 jr.,
werktlustig, eerlijk en goed
gedrag. Ervaring niet vereist.
Wij bieden: goede verdien-
sten, gratis vervoer, aan-
gename werksfeer, oplei-
ding in bedrijf. Deze jobs
kunnen zowel volledig of
part-time uitgevoerd worden.
Aanmeldingen en informa-
ties tijdens kantooruren: 09-
-3211223612.
Gevr. ONDERWIJZER(ES)
die v.a. jan.'93 tegen ver-
goeding bijles wil geven in
het vak rekenen aan onze
dochter (groep 6), die door
vele verhuizingen een ach-
terstand heeft opgelopen.
Tel. 045-717822.

Nieuwjaarswens

Plaats een originele
NIEUWJAARSWENS

in het Limburgs Dagblad.
Al vanaf

’lO,-
-staat u erbij!

Bel

045-719966
en verras uw familie en vrienden!

Ben jij
een monteur
die het tempo

op kan
schroeven ?

Tencef
mm °#

uitzendbureau

Computers
Win nu een

Nintendo
spelcomputer. Maak je

keuze en win!!!
06-97.21 - 50 cphm.

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
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.. Vroko 045-441566/ 461658.

■ Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-■ kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum.

Onr. goed te koop aangeb.,gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Vraag gratis aan het

huizenmagazine van Stienstra
boordevol informatie over koopwoningen in Zuid-Limburg.

Bel ons 045 - 71 22 55 of 043 - 25 29 33.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Eurc
Immobilien, tel. 045-414015
Spaarhypotheek 7,9%, 2C
jaar vast. Unieke mogelijk
heden voor 2 inkomens. Bel
045-712255. STIENSTR/
Hypotheek Service.
Te koop gevr. oude
WOONHUIS met tuin (op
knappen geen bezwaar)
Tel. 046-753367.
HUIZEN gezocht voor bin
nen- en buitenlandse kandi
daten. Verkoper betaal
geen kosten. Wijman &
Partners, Schelsberg 149
Heerlen. Tel. 045-728671.
Te k. of te h. WINKEL me
woonhuis en grote tuin ir
centrum van Heerlen. Direc
te aanvaarden. 045-724690
Gevraagd met spoed
WOONHUIS liefst met grot<
tuin tot ca. ’150.000,
opknappen geen bezwaar
Tel. 040-520558.
Als u ons voor 12 uui
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dac
al in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.

o Bouwmat'machines_ KANTELDEUREN, roldeu-
-0 ren, sectiedeuren met of
(.- zonder afstandsbediening in
I. 23 maten direkt leverbaar.
A Afstandsbediening compu-

ter gestuurd, geschikt voor
>r alle soorten garagedeuren
J. compl. met zender voor uw
\ auto. Fa. Straten, Eijkskens-
'■ weg 18, Geulle. 043-641044
r Aanbieding ! Nu of NOOIT !
j. Op is Op! Geldig t/m 15-12.
jt Div. soorten licht besch. nwe.
g, deuren, nu uitzoeken,a ’ 50,-; div. soorten dakleer

' ’2O,- t/m ’5O,- p. rol; Top- kwaliteit Laminaat parket
i{ ’25,- p. m2; Underlaymentn plus sterlingboard platen 19
:t mm. ’37,50; div. platen uit-_ zoeken ’5,- p. plaat. Ren-
i, nemigerveldweg 70, Heer-
ie len. 045-727742/723076.
.-' Te k. SANDWICH-dak-r- panelen; ouderwetse giet-_ ijzeren badkuipen; laad-
ir plaatvorms; electr. slag-
v boom; spiltrap; balken; ste-
g nen; planken; tegels; zand;
I. etc. Bouwbergstr. 100,

Brunssum.
Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
Wist U dat wij een speciale afdeling gebruikte kantoormeu-

belen hebben (Ahrend Facet en Ahrend Mehes) 0.a.:
buro's, kasten, dossiersladenkasten, tafels en stoelen etc.

EMLY KANTOORMEUBELEN
Industriestraat 37, 6135 KG Sittard. 046-523738.

Bedrijven/Transacties

Uw zakenadres in Duitsland
met complete zaken service:

* Postservice * Secretariaatsservice
* Telefoon / Faxservice * Verzendservice / Opslagservice

* Complete kantoren * Vestigingsadviezen
ABS Büro-Service GmbH, Theaterstr. 90, D-5100 Aachen

Tel. 0949-241 -4467720/Fax 0949-241-4467711.
Ter overname aangeb. PIZ- Als u ons voor 12 uur
ZERIA. Lage huur en inven- 's morgens belt, staat uw
tariskosten, geheel com- PICCOLO de volgende dag
pleet. Gelegen in Centrum al in het Limburgs Dagblad
Maastricht. Tel. 043-620497. Tel. 045-719966.

-g*-, !

Landbouw en Veeteelt

I *"*■"» I Jmmm.
Landbouwmechanisatie

Gebrs. Op 't Root Ospel bv
Ketelaarsweg 16
6035 AC OSPEL

i
Eindejaars-show c

met primeur de nieuwe DEUTZ DX 6.81 met automatische
versnellingsbak. -

op S
donderdag 10 december 10.00-22.00 uur f

vrijdag 11 december 10.00-22.00 uur F
zaterdag 12 december 10.00-18.00 uur <j

g
Tel. 04951-33446 g

ONDERDELENBANK. Te koop dragende Belgisch fi
Tel. 04493-2715. Blauwe RUNDEREN. "
Te k. Duitse TRACTOR m. '%U *<*££"" TeL ~
Deutz 50 PK, Allieschalmer 04450-3208. T
40 PK, Gulner 20 PK, Zetor o
40 PK, 2 x 2-wielige tuin- Joskin UITHAALBAKKEN T
freeze. Tel. 04498-54836 en weidebloters, nu extra g
tussen 12.00-13.00 uur. 's voordelig. L. Collé, Susteren. x
Avonds 19.00-20.00 uur. Tel. 04499-3030. Jf'r

Auto's {—————_________________

Ploemen-Schols BV VW-Audi ’Polo Oxford diesel '87; Golf Manhattan 1.3 '89; Golf Man- /
hattan 1.6 '89; Jetta C 4-drs '85; Jetta 1.6 '86; Jetta '87; /
Jetta '88; Jetta CL '90; Passat CL '89; Audi 80 '87; Audi 80 fautomaat '87; Audi 80 2.0 '89; Audi 80 '91; Audi 90 '89; L
Audi 100 Avant '86; Alfa Romeo '89; BMW 524 turbo diesel I
'89; Citroen BX 1.9 diesel '90; Fiat Uno 45 '89; Ford Escort F
'84/'B7/'B6/'92; Ford Siërra 1.6 '84/'B6/'B7/'B9; Nissan Micra i
'90; Opel Corsa 1.3 '88; Opel Kadett '85/'B7/'B9; Opel Asco- T
na 1.8 '88; Peugeot 205 CTi cabriolet grijsmet. '86; Renault j
TC '87; Saab 9000 i'88; Volvo 340 '86; Volvo 440 GLi '90; .'
Volvo 440 GLT '89. Ambyerweg 2, Meerssen. J

g 043-644888 s

jf First Special y.L L
fl\ Class Class "ï/il n

r Toyota Corolla 1.3HB Aut. Wit 04-^ 13.600,- 1jToyotaCorolla 1.3 HB Aut. Wit 08-'BB’ 17.800,- 'S■ Toyota Corolla 1.3HB GLi Zwart Q7-B°)f 22.800,-

'Toyota Corolla 1.6LB Grijs os-'&7f 17.500,- r-
Toyota Corolla 1.6LB GLI Wit 04-'9l’ 27.600,- £Toyota Corolla 1.6 LB XLI Rood ....07-^ 23.800,- *Toyota Corolla 1.6SDLBlue 07-'B9’ 20.400,- P

' Toyota Corolla 1.3 HB XL BM Rood 07-'B9’ 23.600,- -Toyota Corolla 1.6LB XLI Gr. Green OQ-'QOf 24.500,- T
ToyotaCarina 1.6XL1 Wit oü-<è2f 36.000,- "'Toyota Celica 1.6STWit Oö-'SS/ 11.800,- fl
Toyota Celica 1.6ST D.Gray -'88 ’ 22.800,- 2
Toyota MRII 2.0 STI Wit 04-92Jc 59.700,- K

r<. BMW 31611.8 Beige 02-^ 23.800,- sCitroen ZX 1.6Avant Zwart 04-'92’ 27.500,- 2
Ford Fiësta 1.1 CL Grijs 01-'BB’ 12.800,- -Ford Escort 1.4 CL Zilver M 10-'B9’ 19.400,- v

' Ford Escort 1.4CL Wit 08-'B9/ 16.800,- *■
Ford Orion 1.4CL Zwart 02-'9l’ 23.500,- c.Ford Siërra 2.0 CL Zwart 06-'B9^ 21.800,- t■ Honda Civic 1.4 SD Wit 01-'BBjf 17.600,- f
Mazda 323 1.6 F Wit 04-'9l’ 29.700,- C
Mazda 323 1.6GLX I Grijs 04-'9o^ 24.300,- ri
Nissan 100 1.6 NXRood 06-'9l’ 30.800,- 7
Opel Kadett 1.61Rood 03-^ 19.800,- t.Opel Veetra 1.8GLS Blauw 03-'9O/ 29.800,- 'Peugeot 205 1.6 GTi Wit 01 -'88’ 18.600,- -Seat Ibiza 1.5 GLRood 03-'BB’ 12.800,- f
Subaru GL 1.8Aut. Wit Ó4-^ 18.900,- £
VW Golf 1.8CLBlauw 08-'B6/ 14.000,- 1VW Polo CP 1.3GT Wit 01 -'90’ 15.900,-

-** ANWB-keuring toegestaan
** garantie 3 tot 12 maanden

** automobielen van 1e eigenaar . t
" inruil mogelijk |

** auto's staan in onze showroom, overdekt en verwarmd
** donderdag koopavond tot 21.00 uur

Automobielbedrijf Mengelers
Baanstraat 129, Landgraaf

Schaesberg
Tel. 045-318888

Systeemanalist
door

computers/m-
-geveld?

Tencef
■ra "uitzendbureau

Te koop CITROEN BK 19
Diesel, bwj.'B4, i.g.st., t.e.a.b.
Tel. 043-218804.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Seat Ibiza 1.5 GL
'88; Opel Rekord 20 . S
autom. m. '84; Fiat Regatta
70 '88; Citroen 2 CV 6 spe-
cial '84; BMW 323i 5-bak

1 '82; Ford Siërra 1.6 L combi
'83; Toyota Starlet 1e eig.
'82; Citroen CX 25 D 12-81;
Ford Taunus 16 Bravo '82;
Opel Commodore 2.5 S '81;
BMW 320-6 '80; Peugeot
104 '83; Opel Kadett 13N
'80; Opel Ascona 16 D '85;

■ Opel Kadett 16D '83; Mitsu-
bishi Tredia 14 GLX '83; Fiat

■ Panda '84; Volvo 340 L '82;
Alfa Sud 1.5 1e eig. '82;
Peugeot 305 '83; Ford Fiës-
ta 11 Bravo '81; Opel Manta
GTJ 20S '80; VW Scirocco S
'77; BMW 2002 toering tax.
rap. aanw. '74; Citroen Visa
11 L '82; Talbo Tagora 2.2. GLS '82 ’950,-. Inkoop
verkoop financiering Diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. 10-18 uur, zat. 10-17
uur.

Te k. Opel REKORD, bwj.
'81, APK 25-6-93. Tel. 045-
-411385.
Te k. OPEL Kadett station
op gas, bwj. '80 APK mei'93,
vr.pr. ’ 1.250,-045-319288.
AUDI 80 type 1.8 S, '87
model '88, champ.met.,
Serret bekleding, electr.
spiegels, org. stereo, etc,
61.000 km., in nw.st., vr.pr.

’ 16.950,-. Tel. 045-226433
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS. Ruime keuze uit plm.
100 oce. 0.a.: VW Golf GTI t.
'85 ’14.950,-; Ford Escort *
1300 CL '86 ’10.900,-; FEscort 1.6 CL diesel '86 .
’10.500,-; VW Jetta 1600 1
'87 ’9.900,-; Opel Corsa -
1.5 diesel '88 ’9.900,-; VW F
Jetta diesel CL '85 b
’8.750,-; Mitsubishi Colt P
GL nw. type '86 ’7.950,-; j
Peugeot 305 GR stationcar g
'85 ’6.500,-; Ford Fiësta jr
'84 ’5.950,-; Mercedes 280 ,r
E aut. '81 ’5.500,-; Suzuki -
Alto '84 zeer mooi ’ 4.900,-; £
Volvo 245 stationcar Ipg s
onderbouw '82 ’4.950,-; v
Suzuki Carry gr. kent. F
’3.950,-; VW Bus pers. m
vervoer '80 ’3.950,-; 5 x 'Ford Escort '82 t/m '85 v.a.

’ 3.250,-; Ford Capri 2.0 L S,
zeer mooi ’3.000,-; Toyota "Carina 1e eig. 70.000 km. 1
'82 ’ 3.900,-; Renault 4 GTL a
'83 ’ 2.950,-; Ford Taunus 4- t
drs 1e eig. '82 ’2.950,-; vCitroen Visa '83 ’2.500,-; v
Ford Fiësta 1100 Lrj
f2.250,-; Ford Granada 2.3 -.
GL ’1.950,-; 2 x VW Golf 'j.
aut. nwe APK v.a. ’1.950,-; c
2 x Ford Taunus 6 cyl. t. '81 v.
v.a. ’1.750,-; VW Passat 5- \drs 1 eig. ’ 1.500,-; Audi '100 GLS ’1.250,-. Goede t
service, APK keuringssta- 1
tion, Bovaggarantie vlotte **"financiering. Klimmenderstr. b
110, Klimmen. Tel. 04405- L
2896. n

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

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-272019.

"Auto Roberts"
Heistraat 8, Urmond.

Tel. 046-332352
En 50 auto's

In de betaalbare prijsklasse.
Zondag open

Gratis
Champagne

Fles bij aankoop auto i.v.m.
de feestdagen.

é k. CITROEN GSA Spe-
ial, bwj. '85, i.z.g.st., APK
1-11-93, ’1.750,-. Zien is
open. Tel. 045-323178.
*IKOOP goede auto's, cont.
eld. Joosten, Scharnerweg,Maastricht. 043-634978.
lANGE Rover bwj. '85, 2-
rs., nw. type, veel extra's,
rijze Voque inter., nw. gril,
poiler, elec. ruiten, stereo,
rit, in perf. st., 118.000 km.,
PK okt'93, pr.n.o.t.k. Evt.
ir. kl. bedrijfswagen mog.
él. 043-254456.
e k. Opel KADETT, bwj. '76,
xipé, ’ 400,-. Opknapper.
el. 045-415900.
pel KADETT 1.2 S '84
4.850,-; Ascona 1.6 S '83
3.900,-; Ascona '81
1.950,-; Ford Taunus 1.6
2 ’3.600,-; Taunus 2.0
1 ’1.900,-; Mazda 323 '82
2.900,-; Datsun Cherry '82
2.500,-; Cherry '80
1.500,-; Datsun Sunny '81
Litomatic ’ 1.650,-. Oude
andgraaf 101, Landgraaf.
el. 045-311078.
ENAULT Fuego GTS, bwj.
11, APK 8-93, ’1.800,-.
el. 045-219990.
e k. RENAULT 5 GTL au-
imaat, type '82, APK 8-93,
2.450,-. Tel. 045-721474.
KODA 105 S, bwj. '88,
rote beurt plus APK 9-93,
8.000 km. i.z.g.st.
3.950,-. 045-751278.
OYOTA Carolla 30 De
uxe, 18 jr. oud, 1e eig.j.st.v.
w. 1e lak, zien is kopen,
ieuwe APK, ’1.450,-. 045-
-23178.
TARLET 1.0, wit, bwj. '83,
e eig, nw. type, 3-drs, APK
13, ’ 3.250,-. 045-320457.
e k. wegens omstandigh.
iOLF diesel, '82, APK 6-93,
i.blauw, GTI- uitvoering, vr.
r. ’3.750,-. Ruiterstr. 8,
andgraaf.
e koop VW GOLF 1600 bwj.
'9, kl. zwart, pr. ’1.900,-.
PK juli '93. Tel. 04405-
-359 na 17.00 uur.
oopje! GOLF GTi uitv., fer-
»ri-rood, nw. sportvelgen,
w. banden, nw. uitlaat, i.z.g.
I, nw. APK, pr. ’1.500,-.
ien is kopen. 045-272019.
OLVO 244 GL, bwj.'Bo, 6
yl., diesel, zeer goed on-erhouden, koopje!
1.750,-. 045-226433.

,UTO'S U belt wij kopen!!
lok zondags met vrijwa-
ngsbewijs. 045-427671.
■jto KALDEBORN: Wij be-
llen de hoogste prijs voor
Iwautoü! 045-411572.
é koop gevr. loop- sloop en
CHADEAUTO'S. Ook na
8.00 uur. 045-423199.

Eindejaarsopruiming bij au-
tobedrijf John KOULLEN.
Nu duizenden gulden korting
op A.N.W.B gekeurde auto's
met 1 jaar garantie en natio-
nale autopas. Kijk en verge-
lijk. Ford Escort CL groen-
met. 9.900 km. '91 van
’22.800,- voor ’21.500,-;
Ford Siërra 2.0iDOHC Se-
dan zwart 35.000 km. van
’27.500,- voor ’24.900,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
roodm. 43.000 km. '90 van

’ 24.500,- voor ’ 21.900,-;
Ford Scorpio 2.0 CL wit van
’17.900,- voor ’16.500,-;
Ford Escort 1.3 CL Bravo
rood 39.000 km. '89 van
’15.900,- voor ’ 14.500,-;
Audi 80 1.8 S wit '88 van
’22.500,- voor ’19.800,-;
BMW 316 iM4O 4-drs rood
'90 van ’25.800,- voor
’24.500,-; BMW 528 i auto-
maat nwe. st. zilverm. '85
van ’13.500,- voor
’11.900,-; Opel Veetra 1.8
S GL wit '89 van ’23.900,-
-voor ’22.500,-; Opel Kadett
1.3 LS 3-drs rood 54.000 km.
'89 van ’ 17.000,- voor
’15.900,-; Opel Kadett 3-
drs LS wit '87 van ’12.900,-
-voor ’11.900,-; Citroen BK
Palmares wit z. mooi '88 van
’14.900,- voor ’12.900,-;
Citroen BK 1.6 RS zilver '86
van ’ 8.950,- voor

’ 7.950,-; Alfa 33 1.5 Ti zil-
vermet. '90 van ’17.900,-
-voor ’16.900,-; Lancia Del-
ta 1.3 felrood '88 van
’13.900,- voor ’12.500,-;
Renault 19 TR Chamade
blauwmet. '90 van
’18.900,- voor ’16.900,-;
Renault 21 TL groenmet. '88
van ’13.900,- voor
’12.500,-; Renault 21 GTS
Nevada blauwmet. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Renault 25 TS bruinmet. '85
van ’ 7.950,- voor
’5.900,-; Subaru 1.3 DL
Sedan wit 63.000 km. '86
van ’ 7.950,- voor
’6.950,-; Volvo 440 DL
groenmet. nwe.st. '90 van
’20.800,- voor ’19.800,-;
VW Golf Manhattan 1.6 wit
div. ace. '90 58.000 km. van
’21.800,- voor ’19.800,-;
Mini 1000 E rood 56.000 km.
'87 van ’8.750,- voor
’7.500,-; Mini Metro LS s-
drs. wit '85 van ’6.500,-
-voor ’4.950,-; Honda Civic
1.3 GL automaat wit nwe.st.
'85 van ’9.500,- voor

’ 7.950,-; Seat Ibiza luxe wit
'86 van ’8.500,- voor
’6.500,-; Ford Escort 1.6 L
5-drs. wit '83 van ’4.950,-
-voor ’ 3.950,-. Exclusief:
BMW 524 TD d-blauw nwe.
st. '89 ’34.800,-; Ford Siër-
ra Cosworth 16 V Turbo alle
ace. wit 51.000 km. '88

’ 36.800,-. Stations/bestell-
ers Mitsubishi L 300 bus
personenverv. 53.000 km.
'89 van ’17.900,- voor
’16.500,-; Renault 21 Ne-
vada GTS blauwm. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Opel Corsa 1.2 Van wit '87
van ’ 8.500,- voor

’ 7.500,-; Renault Express
Van '87 van ’7.950,- voor
’6.950,-. Tevens div. inruil-
auto's tot ’2.000,-. * 12
maanden volledige garantie
(niet ouder dan 5 jaar). *
100% financiering mog. * In-
ruil auto/motor mogelijk. Au-
tobedrijf John Koullen. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop
045-426995. Tel. werk-
plaats 045-424268. Locht
17. Kerkrade.

Wv~^^^^^ \^P^^^^______J__

ORD Escort, bwj. '79, APK
-'93, i.z.g.st. ’650,-. Tel.
45-415528.
londa CIVIC 1.4 GL, 16V,
wj. '88, i.z.g.st., gunstige
rijs. Tel. 04492-3949.
e k. prachtige MITSUBISHI
aporro, geen roest, 100%
i orde, '80. Vr.pr. ’ 1.750,-,
ir. mog. Tel. 045-419260.
lAAB 900, bwj. '86, LPG,
tuurbekr., get. glas, sport-
elgen, kl. antr. met., beige
'ullman bekl. 045-411427.
MESUD" Interears inkoop
uto's, bwj. '82 t/m '88 (ook
chade). Direct contant
eld 1046-518401 of 337742
'e k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
uto's, schade/defect geen
ezw. 045-727742 / 724000 __
Vij geven het MEESTE voor
w auto! U belt, wij komen!
45-422610 ook 's avonds. _
ohan SCHMIDT autohan-
el heeft diverse auto's in
oorraad van ’750,- tot
6.000,-. Alles met APK.
el. 04492-2888. Hommert
4, Vaesrade.
e koop gevraagd PERSO-
IEN-AUTO'S en alle type
edrijfsauto's. Autobedrijf
oek Schaepkens te Klim-
len. Tel. 04405-2896.

KADETT 1.2 N 5-drs. type
'81, APK 8-93 ’1.950,-;
Fiësta '81. Tel. 04499-3398.
Nissan CHERRY 1300 GL,
'84, APK 7-7-93, 3-drs i.z.g.
st. ’2.950,-. 045-323178.
OPEL Rekord 2.0 S, bwj. '86,
APK '93, zeer mooi,

’ 7.850,-. Wilhelminastraat
56, Nieuwenhagen.
Te k. BMW 524 TD, aug. '88,
km.st. 145.000, perf.st. pr.

’ 29.500,-. 04454-64934.
OMEGA 2.0 i '88; Astra 1.4 i
GL '92; Veetra 1.6i GL '92;
Kadett 1.3 Club '89/'B5; Se-
dan '86; Kadett 12 S '80 t/m
'84; Corsa TR 1.3 '87; Den-
neman Automobielbedrijf,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Opel Omega 2.0 '90; Seat
Malaga 1.5 '85; Div Seat Ibi-
za's v.a. '86 t/m '90; Sea
Marbella '87 en '88; Nissan
Stanza 1.6 '85; Daihatsu
Cuore '84; Honda Integra
'86. Autobedrijf CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122 Brunssum.
Tel. 045-212843.
Te koop VAUXHALL Cava-
lier 1600 L, APK mei '93, vr.
pr. ’850,-. Tel. 045-721474.
VW GOLF aut., APK 12-93,

’ 1.450,-. Heemskerkstr. 66,
Heerlen/Meezenbroek.

LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz-
da 626 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz-
da 626 Wagon 1.8 GLX met
stuurbekr. '89; 2x Mazda
323 F coupé '90; Mazda 323
Sedan 1.3 LX '86/'B7; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.3 En-
voy '88; Mazda 323 Sedan
1.6iGLX '90; Mazda 323 HB
1.3 LX aut. '87; Mazda 323
HB 1.3 LX '88; Mazda 323
HB 1.3i 16V LX '91; Alfa 75
1.6imet LPG '90; Volvo 340
GL '88; Nissan Cherry HB
1.5 GL '85; Nissan Micra 1.2
LX '90; Mitsubishi Lancer
1.8 diesel '87; Fiat Panda
1000 CLi '91; Ford Siërra 2.0
CL 5-drs '88; Ford Siërra 2.0
Laser '85; Opel Kadett Se-
dan 1.6 i'89; VW Golf CL 1.6
'90. Diverse goedkope in-
ruilauto's: Honda Civic 1.3
automaat '82 ’ 6.750,-;
Honda Civic automaat '81
’3.750,-; Skoda 120 L '85

’ 3.950,-; Vauxhall Carlton
'79 ’4.500,-; Volvo 244 DL
automaat '77 ’3.250,-; Ford
Taunus 1.6 L '78 ’1.250,-;
Fiat Panda 34 '85 ’ 5.950,-;
Mitsubishi Galant 2.3 turbo
diesel '83 ’3.500,-; Opel
Kadett automaat 1.6 S '82

’ 4.750,-. Palemigerboord
401, Heerlen: Tel. 045-
-722451. Donderdag koop-
avond tot 20.00 uur
Te koop gevr! AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defectgeen bezwaar 045-720200.
CITROEN Dyane 6, rood i z
g.st., 72.000 km, '84, vrpr

’ 3.900,-Tel. 045-713165.
Ford Escort 1.6 CL '87; Opel
Corsa 12S '84 luxe; Ford
Escort 1300 luxe Bravo s-
drs '82; VW Santana 4-drs
met LPG '84; Kadett Cara-
van 1600 D '82; Mercedes
200 diesel centr. vergr enschuifd. '82; Toyota Starlet
grijs kenteken '86; -. Inruil
en financ. mogelijk. Garage
HOOGENHOUT, Wilhelmi-
nastr. 146, Hoensbroek Tel
045-215557.
Te k. Opel REKORD 2.3turbo diesel '84, roodmet s-
bak, i.z.g.st. 04493-5228.
Te koop Seat RONDA 16SX Abart uitv., 95 Pk bwi'84, APK 10-93, ’2.750-Tel. 046-743588. ' 'Te koop RENAULT 18 STS
'81, APK 5-93, trekh'

’ 1.800,-. Tel. 046-743588.
Met bovaggarantie: OpelAstra '92; Opel Ascona s-drs '85; Ford Escort '85-Opel Kadett Stationcar die-sel '88; Ford Fiësta diesel'85; Opel Kadett 1300 Se-dan '87; Opel Corsa '86/'9O-Opel Veetra 1600i'92 en '89Opel Omega '87; Opel Ka-dett 1.6 i '90; Opel Kadett
1600 Sedan '86; Opel Ka-dett stationcar 5-drs '85- VWGolf '86/88; VW Polo' '85'Toyota Corolla automaat'81; Renault 11 '82

’ 2.750,-; WEBER Auto-bedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg: 045-314175.
INKOOP auto's wij betalen
de hoogste prijs!!! Open tot
21.00 uur. 045-416239.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-512924/046-519637
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Hartelijk gefeliciteerd
met jullie

25 jarig huwelijk

Wensen jullie de kindere^

«g
Wonen Totaal ,

In- en verkoop 2e HANjjj
meubelen en antiek. \
045-724943, Rotterdams»
80a, Heerlen.
OMA slpk ’375,-; bank^eik. ’225,-; eeth. ’176
Kouvenderstr. 208, H'brogk>
Te k. WASMACHINE Us{
centrifuge 1100 toeren, 21
oud. Inl. 045-429081.
Te k. van part: nieuw &\BUIKKASTJE ’195,-; fj,
tiek rookktafeltje ’65,- w
peren antieke grote parap^J
bak ’95,-; z.g.a.n. laif
nerts Nutria bontjas maat 4
42, kl. bruin, ’ 450,-; 2 t»o'
spiegels tegen winkeldiefs',
’150,-. Wolfmelk 21, Lan"
graaf.
Te koop GASFORNUIS^oven en afzuiging. Tel. O 4461222. _^*

Kapper/Cosm^,
Examenkadidate schoo'j
heidsverz. zoekt B6^,
HARS en epileermo»*Reacties liefst voor 13 dcc- *'s. Patrizia Frau. 045-4206J"
Kerkrade.

TV/Video
Gevr. kl. TV v.a. '85
VHS, stereotoren. videoc
mera. Tel 04406-12875._^
Goede kleuren T.V.'s. En<J'me sortering v.a. ’ 95,- \
garantie. Ook recente f) 0*

Reeds 25 jr. T.V. Occasi^
centrum GEEL. Grasbro*
kerw. 25, Heerlen. o*'
724760.
Kachels/VemarmiflÖ,

KACHELS, keuze uit 200 j*j
Jac. Köhlen, Rijksweg H
104, Sittard. 046-513228^
Kachelspeciaalzaak, a.
hulpstukken en aanverw. a
tikelen. REKER, Kluis ***Geleen. Tel. 046-740785^
KACHELS, gashaarden, J[
zet, inbouw. Gratis geplaag
De Kachelsmid, de beste *goedkoopste. Walem z
Klimmen. 04459-1638.

In/om de tuin ,
Beton Beelden
voor binnen en buiten

tfeïïW
Een leuk kerstkado
Betonwarenfabriek

Gebr. Creugers
Economiestraat 46,

Hoensbroek. Tel. 045-
-213877 (Bij station). ~

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. -j

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in <8 dagen via autorijschool De I
Antillen; nu ook voor vracht- I
auto en aanhangwagen. Inl.'
04750-32428. I
Dries S.D.L. biedt u aan t/m !
31-12-92: RIJBEWIJS 'A-B-C-D of E binnen 8 da-;gen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, gar., (
'100% financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPPIES, k.n.p.v. gefokt,
iets moois, niet duur. Tel.
04492-3421.
Te k. BENNER-SENNE-
PUPS van HD-vrije ouders,
met stamb. Tel. 08866-2483.
Weg. omst. zeer goed tehuis
gezocht voor Am. STAF-
FORD Terriër, reu, 18 mnd.,
gestr.lijnd. 045-210575.
Te koop 1 witte TOY-
POEDEL, reutje en 1 witte
Dwerg-poedel, reutje met
stamboom en ingeënt. Lid
van de RAS-ver. Tevens ]
witte dwergpoedel, reu 9!
mnd. Kennel van Klein Nul-
land. Tel. 045-421767.

Opleidingen
Goed gerichte studiebeg^
leiding in Heerlen en Hoer»
broek verzorgd door een e'varen team van docent^BIJLES in Heerlen, Ma3«
tricht, Eindhoven en Wee'
in vrijwel alle vakken v,l'
’l5,- per uur, Inl. hoc*
kantoor 045-741102, w
045-711812.

Diversen ,
GEBIT gebroken? Tan*
techn. praktijk Hoonhout
nieuwe gebitsprothese g
reparaties. Akerstr. Nrd 3* 'Hoensbroek. 045-228221^
Te k. DIEPVRIES ’2K
bungalowtent met toep6

’150,-, crossfiets ’■£'.'trekh. v. BMW 3 serie ’ 7Ö'
Tel. 046-757819.
Te k. KUNSTKERSTBOOI
I.Bom, ’50,-. Tel. °4
741950. _^<
Te k. BROTHER elect'o^sche breimachine [L|.
computer nr. 930, dubD
bed, tafel en toebehoren- V
n.o.t.k. 045-418068. y*

NOVEEN St. Clara. Beia^rijk. Vraag alleen positi^v,
dingen. Bid 9 dagen n
Wees Gegroet bij een b*a
dende kaars, ook als u jgeen zin in heeft. Vraag *dingen die vast onmoge"'
lijken om verhoord te vw>
den en iets wat u ter ha^ligt. Laat de negende dag °kaars geheel opbranden .?.
publiceer dit bericht. U kW.
wat U vroeg. M.J.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6

045-719966 VOOR TELEFONISCHE OPGAVE VAN UW PICCOLO 045-719966



Zwemvliezen
Eerder waren enkele mariniers,
die kort daarvoor uit zee aan

land waren gekomen, door de
pers achtervolgd. De mariniers,
zogenaamde Navy Seals, tracht-
ten met hun zwemvliezen nog
aan, uit de greep van de pers te
blijven- een grotere vernedering
voor deze jongens is nauwelijks
denkbaar. Het werd zo de revan-
chevan journalistenop het Ame-
rikaanse leger, dat de pers tij-
dens de Golfoorlog van 1991
volledig aan banden had gelegd.

De landing van de Amerikaanse

troepen is een volledige media-
show geworden. In de afgelopen
nacht wachtten meer dan hon-
derd journalisten op het begin
van de operatie 'Provide Hope.

Het bescheiden hoofdgebouwtje
van het internationale vliegveld
van Mogadisjoe was omgetoverd
in een perscentrum. Met enorme
lampen, satellietapparatuur, be-
roemde en zwaarbetaaldeAmeri-
kaanse presentatoren ter plekke.
De in Mogadisjoe zo gevreesde

bewapende Somalische bendes
waren in geen velden of wegen
meer te bekennen, en de marir
niers hoefden ook op geen enke-
le weerstand te rekenen. Alle
zogeheten 'Technicals' (de gang-
bare naam voor gewapende ban-
dieten) waren door de lokale
commandanten teruggetrokken.
Daardoor deed de betiteling 'mi-
litaire invasie' ook erg overdre-
ven aan.

Vrijwillig
Maar helemaal vrijwillig hoeft ook
niet, aldus prof. Van den Brink, dievan het Academisch Medisch Cen-trum (AMC) is 'uitgeleend' aan het
afkickproject' in de Jellinek-kli-
niek. Sinds 1988 worden de meest
Problematische Amsterdamse
drugsverslaafden - rond de 1500
van de 8.000 - onder druk gezet om
af te kicken. In samenwerking met
Politie en justitie. De verslaafde die
de vierde keerwordt opgepakt voor
een delictkrijgt de keuze: vastzitten
°f afkicken. Op die manier gingen
vorig jaar 209 probleem-junks in be-
handeling. Ruim eenderde (88) is
Althans voorlopig van de drugs af-
geholpen, de rest is 'teruggevallen.
\an den Brink concludeert 'voor-
zichtig' dat onder de probleem-
lUnks de bereidheid groeit om
Jverkelijk van hun verslaving af tetornen. De helft van de drangopna-
j^tes blijft vrijwillig onder behande-

als de termijn van hun drang-
°Pname is verstreken."■De motivatie van de verslaafden is
essentieel," zegt Van den Brink.
..ledere verslaafde zegt dat hij mor-

en wil stoppen, maar het gaat
efom dat ze ook werkelijk wat laten
Zien. Ze komen niet in een gespreid
b.edje." De eerste fase, de 'ontgif-
"ng\ is het probleem niet. Die kan
?°nodig onder dwang gebeuren en
ls in een paar weken een feit. De
Verschijnselen zijn onplezierig,
"^aar niet ernstig. Ongeveer het om-
gekeerde van het plezier dat de
drug gewoonlijk oplevert: cocaïne-

verslaafden voelen zich depressief,
minderwaardig en gedragen zich
achterdochtig. Heroïneverslaafden
maken iets door wat lijkt op 'een
hele nare griep met hoofdpijn, zwe-
ten en buikloop.' Bijna alle pro-
bleemjunks gebruiken heroïne,
methadon en cocaïne, eenderde 'al-
les door elkaar' met ook alcohol,
pep- en slaapmiddelen.

Oude leven
Maar het eigenlijke afkicken ge-
beurt na de ontgifting, zegt Van den
Brink. „Zo iemand moet echt zijn
oude leven en gewoonten achter
zich laten. Dat kan nooit onder
dwang, hooguit door ze met zachte
hand een bepaalde kant op te du-
wen. Volgen ze eenmaal de thera-
pie, dan ontmoeten ze lotgenoten
met eenzelfde chaotisch leven ach-
ter zich, en moet je hopen dat ze
zich aan elkaar optrekken, elkaar
stimuler [rugsverslavïng
kun je zien als een chronische aan-
doening met terugvalmogelrjkhe-
den." Afkickprogramma's duren
drie tot twaalf maanden.
Dwangopnames zijn niet te vereni-
gen met het therapeutisch milieu,
zegt Van den Brink. „De gezond-
heidszorg kan niet die verantwoor-
delijkheden van het juridisch sys-
teem overnemen. Dan zou je eerder
moeten denken aan de oprichting
van een soort 'behandelgevangenis-
sen' met een voldoendeveiligheids-
niveau. Een bundeling van de
drugsvrije paviljoens, want in de
bestaande gevangenissen zijn drugs
meestal te eenvoudig verkrijgbaar."
De Amsterdamse stichting De Re-
genboog - met de GG & GD de
grootsteAmsterdamse hulpverlener
aan probleemjunks — is voor drang-
opname. Directeur J. van Veen
noemt het 'een nuttige aanpak die
uitbreiding verdient.' De Belangen-
vereniging Druggebruikers MDHG
is bang dat Hirsch-Ballin 'de klok
wil terugdraaien.' „Nederland zal
dan zijn voorbeeldfunctie verliezen
en het klimaat zal verharden," aldus
MDHG-bestuurster A. van der
Meer. Volgens de MDHG moeten
verslaafden vrij worden gelaten in
de wijze waarop ze afkicken. „De
motivatie is er vaak wel, maar die
wordt de grond ingeboord omdat ze
na verschillende pogingen niet
meer serieus worden genomen."
Probaat middel tegen drugscrimi-
naliteit zou de legalisering van
harddrugs zijn, aldus Van derMeer.

'Kickgedrag'
Heel veel kinderen, ook het
kroost van Jan Modaal en zijn
echtgenote, pikken wel eens iets
in een winkel. Ze vernielen op
grote schaal straatmeubilair of
gaan zich te buiten aan spuitbus-
vandalisme. Ferwerda noemt dat
'kickgedrag'. Jongeren zoeken
spanning, ze willen hun grenzen
verkennen en vooral onder in-
vloed van alcohol of drugs loopt
een baldadig geintje al snel uit
de hand.
Volgens Ferwerda moet dat
'kickgedrag' niet al te serieus
worden genomen. Het gaat van-
zelf over, omdat veel jongeren zo
rond hun vijftiende jaar bang
worden voor de gevolgen: aan-
houding, een strafblad, repri-
mandes op school of thuis.
Gaandeweg vinden veel jonge-
ren hun eigen gedrag kinderach-
tig worden en stoppen zij met

winkeldiefstal en vandalisme. *
Zij zijn de 'watjes' in het proef-
schrift van Ferwerda.

De 'ratjes', 22 van de 77 jongens,
gaan een stap verder. Zij geven
zich over aan werkelijk misdadig
gedrag: diefstal, heling, mishan-
deling, bedreiging, smokkel en
wapenbezit. Zij beginnen hun
klusjes te plannen. Zomaar er-
gens een gebouw binnenstappen
is er niet meer bij: eerst gaan zij
na waar er iets te halen valt.
Sommige jongens ontwikkelen
een specialisme en hun kennis
en vaardigheid op crimineel ge-
bied nemen sterk toe. Veel van
die jongens hebben op hun zes-
tiende jaar al een complete mis-
daad-loopbaan achter derug.

Ferwerda: „Je ziet vaak dat die
loopbaan al op achtjarige leeftijd
begint met winkeldiefstal en
vandalisme. Uit mijn onderzoek
blijkt dat de thuissituaties van
die jongens grote overeenkom-
sten vertonen. De helft wordt
door één ouder opgevoed. Die
buders verliezen hun greep, ze
hebben geen idee wat hun kin-
deren uitvoeren en de jongens
worden al op zeer jonge leeftijd
onafhankelijk. Ook is er vaak
sprakevan langdurige werkloos-
heid bij de ouders en in veel ge-
zinnen is crimineel gedrag bijna
normaal."

Onderonsje
Tot nu toe is deze operatie een
volledigWesters onderonsje, van
media en militairen. De vraag is,
hoe lang dit zo blijft. Vlak naast
het vliegveld beginnen de slop-
penwijken, verder landinwaarts
gaan mensen dood van de hon-
ger. Dat is minder lachwekkend
dan een marinier op zwemvlie-
zen. Blijven de beroemde pre-
sentatoren wachten op het
moment dat de troepen daar ein-
delijk zijn gearriveerd?

Jellinek-kliniek ziet geen heil in plan Hirsch Ballin

'Gedwongen afkicken is straf'
DOOR FRED VAN ESSEN

AMSTERDAM - Dwangbehandeling van drugsverslaafden,
dat klinkt kordaat, maar het is kortzichtig, zegt de Amster-
damse hoogleraar Verslavingsziekten prof. W. Van den Brink,
verbonden aan de Jellinek-kliniek. „Gedwongen afkicken zou
straf betekenen, vermomd als pseudotherapie." In Amster-
dam wordt sinds vier jaar geëxperimenteerd met een 'zachte-
re' variant - drangbehandeling - en dat lijkt wél succes te
"ebben.
»Met dwang kom je niet ver. Dat is
Kortzichtig, een gedachte dieberust
°P korte-termrjn-effecten. Dat is het
lvPe therapie als men vroeger ho-
moseksuelen behandelde met elek-
«"oshocks terwijl die naar opwin-
oende filmpjes moesten kijken.Wetenschappelijk gezienwerden de
oeoogde effecten alleen bereikt
Voor een paar weken. Ik vergelijk
Seen homoseksuelen met drugsver-
slaafden, het gaat om de waardevanae dwangtherapie."
j-lk ga er maar gemakshalve vanuit

*J at de minister drang heeft be-
doeld," zegt Van den Brink. „Alleenjd omdat dewet wel dwangopname
*ent, maar niet toestaat dat iemand
Onder dwang medicijnen wordentoegediend. Dat levert al genoeg
Problemen op met tbs-veroordeel-
den en psychiatrische patiënten.
J^et een inbewaringstelling(ibs) die
hun behandeling weigeren."

Aandacht
„Beleidsmatig kun je aan die ge-
zinssituaties weinig doen. Alleen
wanneer er sprake is van mis-
handeling, incest of verwaarlo-zing is ingrijpen mogelijk. Ik
denksoms dat kinderen dieal op
hun achtste jaar beginnen met
diefstal dat in feite doen omdat
ze aandacht nodig hebben."

Leraren zouden dat moeten sig-
naleren, vindt Ferwerda. De
praktijk is echter anders:
„Schooldirecteuren houden de
problemen liever buiten de deur.
Ze zijn bang voor uniformen op
de speelplaats of overvalwagens
voor de deur; dat is slecht voor
de naam van hun school. Ik heb
ontdekt dat er zelfs een soort on-
derwijscarrousel bestaat.
Schooldirecteuren sturen lastige
leerlingen naar elkaar door in de
hoop dat ze dan vanzelf zullen
wegblijven. Ik ken jongens die
op die manier van het VWO in
het LBO terecht kwamen."

Toch zal het grootste deel van
die 22 'ratjes' niet tot keiharde
misdaad vervallen. Sommigen
vinden werk, anderen komen te-
recht in het grensgebied van so-
ciale uitkeringen, los werk, zwart
werk en niet al te ernstige crimi-
naliteit.

Vier jongens uit de onderzoeks-
groep van Henk Ferwerda be-
landde permanent in de zware
criminaliteit. „Het zijn echte
zware jongens die nergens meer
voor terugdeinzen. Eerst stelen
ze fietsen die ze verkopen aan
een heler. Dan bedenken ze: 'Hé,
wat die heler kan, kan ik ook.'
Dan sturen ze hun vriendjes
erop uit om fietsen te stelen en
worden ze zelf een tussenheler.
Dat levert meer op en brengt
minder risico's met zich mee. Zo
gaan ze stap voor stap verder."
Die werkwijze leidt tot contacten
in de onderwereld en na een pe-
riode van 'leveren op bestelling'
kiezen de meesten voor een car-
rière in de misdaad; meestal al-
leen, soms met een vaste maat.

binnen/buitenland

DOOR MAURICE WILBRINK
VANUIT SOMALIË Pers neetnt revanche voor censuur tijdens Golfoorlog

Potsierlijke landing van
VS-mariniers in Somalië

MOGADISJOE - De lan-
ding van de Amerikaanse
mariniers in de Somalische
hoofdstad Mogadisjoe heeft
afgelopen nacht in volstrekt
onwerkelijke omstandighe-
den plaatsgevonden. De
mariniers, de trotse elite-
eenheid van het machtigste
leger ter wereld, hadden
zich een mooiere publiciteit
voorgesteld. In plaats daar-
van werden ze, nog voordat
er een vliegtuig was geland,
belachelijk gemaakt.

Achter de landingsbaan ontdek-
ten journalisten mariniers die
bezig waren een geheime, voor-
bereidende taak uit te voeren. In
een soort duinpan werden ze in

een zee van licht gevangen, ver-
oorzaakt door de lampen van
camera's. Terwijl de gecamou-
fleerde mariniers hun appara-
tuur klaarmaakten, werden aller-
lei vragen op hen afgevuurd,
waarbij ze tot groot vermaak van
de pers stuurs en onbeweeglijk
voor zich uit bleven kijken.

Klein aantal 'ratjes' veroorzaakt grote schade

Veel jongeren groeien
over criminaliteit heen

DOOR PETER SLAVENBURG

DEN HAAG - Slechts weinig jongeren kiezen voor een
'loopbaan' in de zware criminaliteit. Heel veel jongeren
echter maken zich geregeld schuldigaan crimineel gedrag;
vooral vandalisme en winkeldiefstal scoren.hoog. Bij de
meesten van hen gaat die fase weer voorbij. Ongeveer drie
procent vanalle jongeren begeeft zich werkelijk op het
slechte pad. 'Gemiddeld begaan zij zon tachtig misdrijven
per jaar.De schade die zij veroorzaken is enorm en dekans
dat zij worden betrapt is gering.

De Groningse criminoloog Henk
Ferwerda (32) volgde ruim drie
jaar lang een groep jongens in
drie middelgrote steden. Via een
enquête op zeventig basisscho-
len selecteerde hij 77 jongeren
van wie op grond van hun ge-
schiedenis en omstandigheden
al werd verwacht dat zij eerder
in aanraking met criminaliteit
zouden komen dan hun leeftijd-
genoten. De onderzoeker volgde
hun ontwikkeling van winkel-
diefje tot, in enkele gevallen,
beroeps-misdadiger.

De criminoloog promoveert mor-
gen in Groningen op het resul-
taat van zijn onderzoek. De titel
van zijnproefschrift is 'Watjes en
ratjes'. Hij komt tot de conclusie
dat de 'watjes' veruit in de meer-
derheid zijn. Slechts vier van de
77 jongens die hij volgde, ont-
wikkelden zich tot carrière-cri-
minelen. Ferwerda beperkte zich
tot jongens, omdat meisjes zel-
den in de zware criminaliteit te-
recht komen: „Misdaad is een
zaak van mannen."

gen. De afwezigheid of geringe
betrokkenheid van ouders, het
gedrag van overige gezinsleden,
de houding ten opzichte van
school en werk, het ontbreken
van vrienden of juist de invloed
van verkeerde vrienden: het
speelt allemaal een rol."

Ferwerda: „Het is de ervaring
van iedere rechter dat er facto-
ren in de thuissituatie zijn die de
kans op crimineel gedrag verho-

Verband
Het onderzoek van Ferwerda is
niet representatief voor alle jon-
geren in Nederland gezien de
selectie die hij toepaste. Hij was
dan ook niet op zoek naar een
getal of een percentage. Lande-
lijk schat hij het aantal jongeren
dat actief wordt in de criminali-
teit op drie procent. „Maar het
ging mij uitsluitend om het ver-
band tussen milieu en de ont-
wikkeling tot misdadiger: dat
verband is aangetoond."

Russen zien econoom als zondebok rampspoed

Benoeming Gaidar tot
premier nog onzeker

Van onze redactie buitenland

MOSKOU - Het is nog uiterst on-
zeker of Jegor Gaidar vandaag
door het Congres van Volksafge-
vaardigden tot premier van Rus-
land wordt benoemd. President
Jeltsin stelde het Volksongres gis-
terochtend voor de 36-jarige waar-
nemend regeringsleider tot pre-
mier te promoveren. Om het
Congres goedwillend te stemmen,
kwam de president ook met voor-
stellen om zijn eigen macht enigs-
zins in te perken.

Afgaande op de reacties op Jelt-
sins onverwachte Congres-optre-
den van gisteren, lijken Gaidars
kansen op verkiezing aan de ver-
keerde kant van de vijftig procent
te liggen. Peilingen onder de ver-
schillende Congresfracties gaven
gisteravond aan dat binnen het
centrum-blok, goed voor een
meerderheid van de 1.041 afge-
vaardigden, uiterst verdeeld werd
gereageerd op Jeltsins voorstel-
len.

Jeltsin bood het Volkscongres als
gebaar van goede wil enkele wets-
wijzigingen aan, die beogen het
kleine parlement, de Opperst*^
Sovjet, voortaan het laatste woord
te geven bij de benoeming van-dq
ministers van Binnen- en Buiten-j
landse Zaken, Defensie en Staats-i
veiligheid. Jeltsin houdt het recht
op voordracht, maar de Opperst^
Sovjet moet die goedkeuren.

'Gewapende macht'
Bij de geheime stemmingen oveij
grondwetswijzigingen afgelopen;
zaterdag slaagde het Congres eif
niet in om de president deze bc-;
voegdheid afhandig te maken j
Daarbij ging het toen ook om dej
sleutelposten Economische Za-j
ken, Media en Financiën. Jeltsin;
gaf de zaterdag behaalde winstj
dus gisteren weer half uit hander»
door de 'gewapende macht' bjn-J
nen handbereik van het parlement
te brengen.
Gaidar deed later op de dag ook
nog twee duiten in het compro-
miszakje. Tijdens een 'presentatie'
in de pauze van het Congrespe-
raad beloofde hij dat de olieprij-
zen voorlopig niet worden vrijge-
geven. In de oliesector zelf wordt
daar voor gepleit om zo de nood-
zakelijke investeringen in de ver-
ouderde industrietak te kunnenj
financieren. Maar Gaidar, in ccn1

kniebuiging naar de rest van de*
industriële sector, beloofde giste-,
ren dat hij niet zal proberen dej
olieprijs zo snel mogelijk op we-
reldmarktniveau te brengen.
Gaidar zei ook dat de president
van de Centrale Bank weer uit de
regering moet treden. Het Congree
heeft geëist dat dit besluit van
Jeltsin, waarmee hij poogde de
controle over de Centrale Bank
van parlement naar regering over
te hevelen, ongedaan wordt ge-
maakt.

Rampspoed
Maar de concessies leken gister-
avond nog geen zoden aan de dijk
te zetten. Veel afgevaardigden blij-
ven Gaidar zien als de hoofdver-
antwoordelijke voor alle ramp-
spoed die Rusland teistert. Twee
leiders van partijen uit het coali-
tieblok Burger Unie zeiden dat zij-
zelf en de meerderheid van hun
fracties anti-Gaidar blijven. Dat-
zelfde gold uiteraard voor decon-
servatieve communisten en natio-
nalisten van de fractie Jedienstvo
(Eenheid). Hun leiderBaboerin zei
dat Jeltsin nu moet worden ge-
dwongen ook de ministers uit de
economische sector door de Op-
perste Sovjet te laten benoemen.
De radicaal-demoCratische min-
derheid in het Volkscongres rea-
geerde vertwijfeld. „Jeltsin geeft
het parlement nu zeggenschap
over de leiding van ministeries dje
straks effectief de hervormingeii
kunnen tegenwerken," zei <Je
priester Jakoenin. Hij verwachtïp
overigens dat minister van Buiten-
landse Zaken Kozyrev als eersfp
zou sneuvelen, wanneer Jeltsm
nieuwe bewindslieden moet voor-
stellen. Of dat gebeurt, is onduide-
lijk. Er is grote strijd binnen het
Congres of het aflopen van Jelt-
sins speciale volmachten per 1
december ook betekent dat de re-
gering die door hem is benoemd
formeel moet terugtreden.
Vandaag moet het Congres stem-
men over de kandidatuur van Gai-
dar. De waarnemend premier
heeft 521 stemmen nodig. Jeltsin
prees hem gisteren, onder gegie-
chel vanaf de Congresbankjes, aan
als een topeconoom, uiterst slim,
niet bereid tot politieke spelletjes,
en zowel voor het binnen- als bujr
tenland de enige garantie dat he*i
hervormingsbeleid wordt doorge-
zet.

" Alleen al in deRotterdamse metrostations richtten spuitbusvandalen jaarlijksvoor 40.000 gulden schade aan.
Foto: GPD

Kleine misdaad peperduur

(ADVERTENTIE) '
JE BENT GOED
BIJ DE TIJD

MET EEN LENING
VAN DE GKB
Natuurlijk gaat u voor uw lening
naar een vertrouwd adres.
Zoals de GKB dus.
Daar maken ze uw persoonlijke
lening of doorlopend krediet
prima in ordevoor u.
Snel, zonder poespas en tegen
aantrekkelijke voorwaarden.
Kom maar langs.
Op werkdagen van 9.00 -16.00
uur.
Of bel voor informatie.

f^jK GOED VOOR
VJ7B UW LENING
Gemeentelijke Kredietbank
Geerstraat 34,
Postbus 103,6400 AC Heerlen ■tel. 045-715211

(ADVERTENTIE)'

si Kic*-» li-j

STICHTING üfetï^
KINDERPOSTZEGELS /(fóÉfifcfl
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Keyboard-feestaanbieding
Bij aankoop Yamaha PSR keyboard stroomadaptor-

keyboardstatief-lespaketten en cassettes t.w.v. ’ 248,- tot

’ 353,- (al naar gelang het keyboard)

Gratis !
vanaf PSR 300 ook hoofdtelefoon ! 5 jaarvertrouwde

Stalmeiergarantie en...na de aankoop zijn we ook nog thuis.

Te koop aangeboden Blues Rockband zoekt
DRUMSTEL, zware uitvoe- ZANGER stijl: S.R. Vaughan,
ring. Tel. 04406-16536. J. Healey, G. Moore enz. Ift.
Te koop: KLARINET, 1 jaar Plm- 16"30 ir- Erv- niet ver"
oud, merk Silversound Inl eist- enthousiasme des te
045-216515 meer- "Tel. 04492-1977 na

■ 19.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs Te k CONCERTORGEL?m?t!A-rfT ,9^"£!~ Cosmovox, z.g.a.nw. metSULTAAT! Bel: 045-719966. krukje 045.412593.

(Brom)fietsen

Opheffingsuitverkoop
A.T.B. K.H.S. Pro van ’ 2.599,- voor ’ 1.900,-.

Damesfietsen: trommelrem en 3 versnellingen van ’ 799,-
-voor ’ 499,-.

A. den Hartog bv, Rosmolenstraat 16, Sittard. 046-515664.

Opheffingsuitverkoop
Trekking, Ohio van ’ 849,- voor ’ 550,-.

Colorado van ’ 799,- voor ’ 499,-.
ATB kinderfiets van ’ 695,- voor ’ 500,-.

A. den Hartog bv, Rosmolenstraat 16, Sittard. 046-515664.
Nieuwe FIETSEN, gebruikte
fietsen, kinderfietsen, race- Jeugdfiets MOUNTAINBIKE
fietsen, omafietsen, ATB's. Raleigh Mustang met extra
Allemaal te koop bij Rijwiel- verlichting en spatborden, pr.
specialist in 't Station ’495,-. Tel. na 17.00 uur
Heerlen. 045-419715.

Bei de Vakman
*3<wiiiLutMb Kunnen nog |
diverse behang- en binnen i
schilderwerk aannemen, iTel. 045-210020. <
NEW LOOK BV Schaes- 'berg. Gevelreiniging, uit- ■kappen, voegen, steigerver- <huur. Tel. 045-312154 of <
045-312709. |
Riet- en BIEZENSTOELEN, ;
repareren ’5O,- p. st. met 'garantie. Tel. 043-435761 'b.g.g. 646919. j
BIEZENSTOELEN vernieu- ;
wen nu ’4B,- per stuk met
garantie. Tel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST- \
REPARATIE zonder voorrij- ,
kosten. Bel Geleen 046- rj
745230, service 24 uur. f
Uw oude gevel weer als -\nieuw, uitkappen, natstralen \voegen, stomen, impregne- =ren. Van LEIPSIG, tel. 045- (
259492. Autotel. 0949- i
1616202966.
Aannemersbedrijf kan nog j
opdrachten aannemen, zo- .
wel renovatie als ook nieuw- 'bouw. Wij bieden U goede -service en VAKKENNIS. U \kunt ons tijdens kantooruren "bellen onder nr. 043-254669. I

Te koop gevr. i
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN. -Gebr. Swinkels, Beitel 74, 1
Heerien. 045-422025. \

Vlees AGF f -—; i—-1
Voor Limburgs LEKKER- |
STE gehakt. Slagerij Hout- \
vast Schinnen. I

HEHSrOFFEHINÜ/renova-
tie van zitmeubelen of
nieuwe creaties in stof of le-
der uw Edelvakman "Euro-
salon New Baan Bree-Peer
in België. Ook open op zat.
en zondag. 0932-11634591,
dinsdag gesloten.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Kerstmis in uw nieuw be-
hangen woonkamer? Alle
behang- en SCHILDER-
WERK. Tel. 045-425211 b.g.
g. 321925.

Watersport
re k. uit faillissement: hou-
:en ZEILBOOT, I. 7.m., op l-
assige trailer. Vr.pr.
f 1.250,-. Tel. 045-429034.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
M75,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,. 045-725595.

Bingo/Kienen
KIENEN heden woensdag in
Kegelpaleis, Emmastraat 7a
Heerlen. Aanv. 19.30 uur

Motoren
Fe koop HONDA Shadow
VT 1100, bwj. '89. Na 18.00
345-327561.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

06-lijnen
Zoekt u een leuke vriend of

vriendin. Bel:
de Relatielijn

06-350.222.76 - 75 Ct p/m

Dit meisje
Is dol op hete telefoonsex.
Of kom eens bij mij thuis.
06-320.324.96 (100 cpm).

Vrije meiden
zkn. regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (37,5 cphm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5 cphm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (37,5 cphm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (37,5 cphm)

Direkt kletsen
met leuke meisjes: 06-9757

Altijd succes (50 ct.phm)
Ondeugend Evelientje:

06-95.30
Bel voor Sexkontakt:

06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?

06-96.62
Stripspelletje

06-96.63
Snel Sexkontakt

06-96.64
Sex Kontaktlijn

06-96.65
Direkt 'n meisje:

06-97.10
Bel snel!! (37,5 cphm)
Direkt snel Sexkontakt
sex-kontakt

06-320.320.32 (50 ct.phm)

Hete meisjes
willen echt snel sexcontakt.

Nu met telnr.
06-320.330.66 (37,5 cphm)

Direkt
een meisje. Druk op de nul

voor meer meisjes.
06-320.322.05 (37,5 cphm)

Privé-adres
voor echte hete meiden?
06-350.222.23 (75 cpm)

sex voor 2
(1,-p.m.)Hete jongens en
meiden direct apart, draai
eerst 06-320 en dan tele-

foon-sex 325.00

240 Vrije meiden zoeken
**sex**

info: 06-9766 (37,5 cphm)
Langzaam zakt de

naakte vrouw
door haar knieën, ze zit

bovenop hem "Is dit nu een
standje"? vraagt ze verlegen

06-340.340.30 - 50 cphm.

Nu direkt 'n afspraakje met

een leuk meisje
06-320.322.33 (50c.phm)

Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320.330.90 (50 cphm)
Onderdanige jongensbellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5 cphm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (38,5 cphm)

Meisjes
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5 cphm)

Meisjes willen bijverdienen
sexadressen

06-320.330.60 (37,5 cphm)

Hete meisjes
willen snel een sexafspraak!

Direkt
06-320.326.66 (50 cphm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (37,5 cphm)

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan

06-320.330.88 (75c.pm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 (37,5 cphm)
Zoek je een lekkere knul?

Gay-dating
06-320.330.95 (37,5 cphm)

Homo
direkt apart. Op zoek naar
een opwindend afspraakje

met een lekkere knul?
Je hebt direkt kontakt!

06-320.322.75 (37,5 cphm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. 06-9502 (37,5 cphm)

Direkt
een leuk meisje aan de lijn.
Vraag haar tel.nr. voor een

avondje uit (37,5 cphm)
"06-9510"

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid, vraag
haar tel.nr. (37,5 cphm)

privékontakt
Je krijgt direkt 'n meisje aan
de lijn. 06-9570 (50 cphm)

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen 75cpm

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm.)

De 30 + BOX
Wie volop meeswingt, vindt

hier het sexcontact of de
vriendschap met fijne leef-

tijdsgenoten. 75 cpm.
06-320.321.31

Iris wordt geschoren, en dan
..Grieks

met een vreemdeling.
06-320.340.55 (50 cphm).

In de lift
kleedt ze zich uit. Kom Bas,

een vluggertje.
06-320.340.41 (50 cphm)

Ze maakt een liftende knul
gek met haar

mooie dijen,
en dan....

06-320.340.01 (50 cphm)

Rob kijkt toe.
Andy genietvan Grieks met

een vreemde knul.
06-320.329.24 (50 cphm)

Omdraaien.
Bevend ziet ze in de spiegel

hoe 2 man. Grieks.
06-320.323.85 (50 cphm)

Non-Stop-Live.
De spannendste sex 24u p/d.

Strikt privé!
06-320.330.36/ 75 cpm.

sex voor 2
direct contact (1,-p.m.)

06-9596
Ja, ik wil graag een goede

beoordeling, ooohh, moet ik
daar voor m'n broekje uit-

trekken? Maar meneer,
wat doet U nu?
06-340.340.21 - 50 cphm.
Nee meneer, ik heb nog

nooit een
Beurt gehad

zei de jongevrouw heel be-
deesd 06-96.70 (50 cphm)

100% gratis sex
Vrouwen, meisjes 18 jr. en
soms óók echtparen zijn op
zoek naar een partner die
zin hebben in een stiekem

avontuurtjes! 06-320.320.81
100 cpm. continu 24 uur p.d.

Livesex!
Alléén boven de 18 jaar. Op
dit nummer gaat het er nogal
ruig aan toe, vandaar alléén

voor 18 jaar& ouder!
06-320.320.83 100 cpm.

continu 24 uur p.d.

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 cpm.
06-320.325.55
Sexlijn Tien!!!

School 06-320.320.10
Vriendin 06-320.320.50
Stout 06-320.321.10

Call-Me 50 cphm.

06-320.320.06
Lesbische Meisjes, 50 cphm.

Liefdesgodin
Monique Sluyter
vertelt over haar intieme en ,

heftige plannen.
Be! nooit alleen!!

06-320.329.80 (’l,-p.m.)

Win een vrouw!
via deze lijn geven lekkere

vrouwen hun tel.nummer! Je
hebt ook kans een meisje 18

jr. van jekeus te winnen!
Luister hoe dat kan!

06-320.320.85
100 cpm. (boven de 18 jaar).

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

Volslanke meiden 18 jr. Lief,
zacht. Willen door jouw

uitgekleed worden. 75 cpm.
06-320.320.22

Lesbische
vrouwen 30

06-320.320.37 - 75 cpm.
Claudi 38 jr. live opgenomen
toen ze alleen bezig was op

bed. 75 cpm.
06-320.323.56

Hard. Wild en ruig!
Russisch standje? 75 cpm.

Lekker tussen m'n bolle!
06-320.320.53

Meisjes 18
Van meisje op meisje.
Kies maar! 75 cpm.

06-320.320.52
Wij kunnen niet buiten Sex!

Wij zijn 15 hete

Nimfomanes
en kunnen niet buiten sex!
Bel live en maak jekeuze!

06-340.340.50
100 cpm continu 24 uur p.d.

Ruige straatsex!
Vuurrode lippen! 75 cpm.

06-320.320.77
Rijpe VROUW! 75 cpm.

Witte lingerie. Grote Cups!
Volle dijen!

06-320.323.46
Tante Nel!

Houdt van GRIEKS! Ze is
rijp en ervaren. 75 cpm.

06-320*327,17
Topsex

2 handen vol. 75 cpm
06-320*325*25

S&M Liveßox
Er is dagelijkseen bazin op

de Box. Durf je! 75 cpm
06-96*26

Een Live Sexgesprek met
meisjes vanaf 18 jr.

Wij helpen snel. 100 cpm.
06-96*36

Club Top S&M
Hier kun je doorspoelen en

kiezen de meesteres
bepaalt waarheen. 06.97.91

75 cpm

06*97*92
Meiden met een vrouwen-
lichaam. Brede heupen,

volle dijen en een C-cup.
75 cpm. Zappen maar!

Hardcore!
Lekkere Harde Ruige Porno.
Het lekkerste kun je met je
telefoon herhalen. 75 cpm.

06-97*94
De vrouw. In het fietshok
geeft ze sexlex. 75 cpm.
Hoe meer jongenshoe

lekkerder!
06*95*09

De Live/Sexlijn. Je hebt hier
keus uit live telefoonsex, uit

gratis sex
of uit privé sexadressen.

06-320.320.86
100 cpm. (boven de 18 jaar).

Heerlijk genieten van een
Live sexgesprek

De heetste meisjes!
06-96.69 75 cpm

Kenners opgelet! Pure
liveporno!

Als je echt Live niet tegen
een stootje kan, is het beter
dat je dit nummer niet belt.

06-340.340.11
100 cpm continu 24 uur p.d.

Vernieuwd!
Sex adressenbestand.

Honderden nieuwe adres-
sen en telefoonnummers

van vrouwen die op zoek zijn
naar echte sex!
06-340.310.10

75 cpm continu 24 uur p.d.

Adressen
Ze vertellen wat over zich

zelf geven hun adres en tel.
nr. wachten dat jij belt.

100 cpm. 069-789.

Sado/Meesteres
Absoluut Live! Onmiddellijk
apart met een sado/mees-
teres? Ik eis dat jijme nu
onmiddellijk belt! 06-96-58

100 cpm continu 24 uur p.d.

heerlijk vrouwtje
met lekkere.... en lekkere....

en een lekkere....! geeft haar
tel.nr. 100 cpm. 06-96.80.

Zullen we het in
de keuken doen?

sex Striptease*
06-320.350.76 (75 cpm)

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten Klubs

Love Escort 045-320905.

Club 2000
JE MOET ER GEWEEST ZIJN.

2eKerstdag geopend 14-24 u. Rijksweg Noord 22, Geleen
Tel. 046-742315.

Knap meisje 24 jr., slank, DD cup
SPECIALITEIT FRANSE EN RUSSISCHE MASSAGE

g 045-228481.
Nieuwe dames in

Sauna Club Rustica
Spekholzerheide v.d. Weijerstraat 9, Kerkrade.

Tel. 045-412762. open ma t/m vrij 11-24 uur. Nieuw: zat.
en zond. 16-24 uur. Tot ziens in Rustica.

((( Hot Girls)))
"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06-52980304.

LYDIA'S Kadootje
Vraag naar de aanbieding!!

WIJ wachten op de Kerstman!!!
11.00-23.00 uur. Tel. 046-749662, zat. 2.00-8.00 uur.

ÜAngel en Boy!!
escortservice. Voor hem of
haar of voor een echtpaar.

Tel. 045-271920.
Nieuw:

Romma's escort
voor boys en girls.
Tel. 045-275242.

Amanda
V.a. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Petit Fleur
met nieuwe meisjes, deze. maand iedere dag trio-dag,

twee meisjes voor ’ 125,- Vz
uur all-in. Tel. 045-229091.

Privé ’ 50,-
Nieuwe meisjes !
Tel. 045-428856.

SM huis Rachel
en haar extravagante team,

18 december open SM
avond. All creditcard. accepted. Tel. 045-414398

PRIV
045-714707.

’ 50,- all-in.
Tel. 045-423608.

Chantal nieuw!
18.00-23.00 u. 045-714707

Totale ontspannings-
massage door jonge

leuke meisjes
045-353489.

Nieuw escort
met nwe. meisjes, 12.00-
-03.00 uur, all-in service,

discreet, snel. 045-413887

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje bij u thuis of

hotel, v.a. 12.00 t/m 03.00
uur. Tel. 045-422685

Nieuw Nancy
Zij vindt het fijn en daarom

blijft hij niet klein.
22 jaar, slank en gewillig

nu ook op woensdag.
Tel. 045-254598.

NIEUW! PRIVÉ
Open onder nieuwe leiding.

-Meerdere dames aanwezig.
Mat/m vr. 11-22 uur.

t
i
t Van maandag t/m vrijdag,
; van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
! u uw PICCOLO telefonisch

opgeven. Tel. 045-719966.

MASSAGE
van 13.00 tot 18.00 uur.

Tel. 045-258437.

Escort
Jongedame bezoekt u thuis

of in hotel v.a. 20.00 uur.
Te1.045-716437.

Nadja privé
; 045-729410

Nieuw
J.vrouw ontvangt thuis.
Maand, t/m vrijd. 12.00-
-22.00 uur, 045-708124. .

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Nieuw
Privé Anja. 04406-13194. "Escort Saskia

Ook in hotel
g 045-418606

Paren en
alleenstaandenclub
Villa Liberta

Susteren
Woe. en vrij. voor iedereen,
zat. alleen paren. Laatste
zat. v.d. maand nudisten-
party. 12 dcc. live-muziek

en lingerie-show.
Maaseikerweg 24, Susteren.

Tel. 04499-4928.

|: Escort All-In
045-326191. 14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

Peggy
Privé en escort, ma.-vr.

11-22.30 uur, wo. tot 19 uur.
Tel. 046-374393

Video en totale mass. mog.
Wo. triodag ’ 125,-.

Privé Yvone
ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Wij hebben nieuwe prijzen.
Erotische massage + film

’ 50,- Vrijdags en zondags
onze echte lesbische dagen!

’ 125,- V2uur all-in. Tahnee
en Ylona. Kom eens vrijblij-
vend langs! Geopend, ma-
zat. 11-24 uur. Zond. 15-24
u. Info 045-425100. Kapelw.

4, Kerkrade.

Olifant Geleen.
Geopend onder nieuwe lei-
ding. Veel jonge sexy meis-

jesvoor privé, open sex,
films en massage ’ 50,-. le-
dere dinsdag en donderdag
speciale triodag, (ook les-

bisch) V.a. 14.00 uur. Rijks-
weg Zuid 105 Geleen. Tel. ■046-756335.

Maastricht
Privé

Alle dagen open va. 12.00 u.
za. van 19.00-02.00 uur,

zo. 13.00-20.00 uur.
Kusjes en tot snel.

Jodenstraat 2
tussen VVV en Kesselkade.

043-254183.
Club Merci

Rosi en haar meisjes
wensen iedereeen prettige
feestdagen. Rijksweg Zuid
241, Geleen. 046-745814.

Wij hebben weer plaats voor
2 meisjes.

Buro Sittard
met leuke adressen

046-523203.

Privé v.a. ’ 50,-
Tel. 045-723583

Club Anita
Vanmiddag

showmiddag m.m.v. publiek.
Tel. 045-462720

Meisjes gevr.
voor bar Madame Butterfly

Hommert 24, Vaesrade/Nuth
' na 20.00 uur. 04492-1934.

/Mijn vriendin was\
net zo nieuwsgierig
als ik, dus hebben

we de stoute schoenen
aangetrokken. Wat een
mtdekking: nu zijn we
.allebei vaste klant!\S

>MDAT ER ZOVEEL MÉÉR TE GENIETEN VALT.
9AUTZENBERGSTRAAT 5, HEERLEN

f BESTEKAANBIEDINGEN!
'j- " " v

Een kleine impressie uit onze bestekcollectie.
Bezoek onze bestekafdeling en laat u
overtuigen door de ruime collecties van de
diverse topmerken. Diverse bestekken zijn nu
uiterst aantrekkelijk geprijsd.

GERO MODEL FORLI Hnvi |j
6-persoonssB-delig OQQmet gratis houten besteklade NU fc%/ï/ #"

9-persoons9o-delig /IQQ I'lnfl Bflcomplete samenstelling Nul5J5Jf" WW

6-persoons 69-delig rAA Bmß S
in aluminium koffer NU 0""," Today Poli

V . )
VINGKEN - MEISTERS - PASCH

\^ ORANJE NASSAUSTRAAT 24, HEERLEN, 045-713966 j

m^ i^ "—''T' ".'.l
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Voor een laptop heeft u j

bij ons nog minder |
draagkrachtnodig! i

Dat een laptop en een notebook niet veel wegen is bekend. Koopt
u bij Vogelzang Professioneel, dan weet u bovendien zeker dat u
ook in financiële zin minder draagkracht nodig heeft. "Want de
prijzen bij Vogelzang Professioneel zijn scherp. Ongeacht naar welk 1
topmerk uit ons uitgebreide assortiment uw voorkeur uitgaat.

_ — " Professioneel prijs 999 I \

IBM L4O SX LAPTOP Art nr 11992

" 80386SX processor vogelzang professioneelprijs

" kloksnelheid van 20 MHz —mi- -m^ HJHIH
" 80 MB harde schijf, 19 ms VJ| LCflB
" 3Vi" diskdrive, 1,44 MB |1hV9^7%9
" LCD beeldscherm (32 grijstonen) Excl. BTW mw

" VGA weergave IBM N 33,80 MB 2295
" standaard 2 MB geheugen IBM N5l SLC, 80 MB 2895
" inclusief tas en nummeriek key-pad IBM N5l SX, 40 MB 2295

UOCELZBnC
PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12, 6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00 uur.

—■ ..^-m-** j

M^K^> JASSEN-WEEK!

mmWÊêfS^ OPALLEKr 7 / /WINTERJASSENW\\ V / ll\ "WOGULDEN■VA il/j JfcJ KORTING!

zondag 13dcc. is onze zaak in
HEERLEN open vanl2totl7uur.



Duisenbergvoorzitter comité centrale-bankpresidenten

Banken ernstig bezorgd
over economie in EG

Van onze redactie economie

Des n ~ De Presidenten van de centrale banken in de Euro-
ge o

Gemeenschap (EG) maken zich grote zorgen over de tra-economische groei in de EG-lidstaten.

'M v
ft Henning Christophersen,

'ast de Eur°Pese Commissie be-
*en nie*: economische zaken, giste-
in a verklaard na afloop van de
eomnc!elijkse vergadering van het
t en van centrale-bankpresiden-
L. ,!J de Bank voor Internationale
MC'ngen (BIB) in BaseL Ch»sto-
ri Sen woonde de bankiersverga-

vei!^,lté-voorzitter Erik Hoffmeyer
het de na de bijeenkomst dat
in v°°r de monetaire autoriteiten
\v0J: EG een stuk moeilijker is' ge-
tnü

en doelstellingen voor het
Hütt etaire beleid vast te stellen.
trgulÜeyer is president van de cen-e bank van Denemarken.
iuen|lv opT.eense bankier verwees naar de
«"on ge ontwikkelingen in het Eu-
fefSe Monetaire Stelsel (EMS) inPol mber en in de afgelopen week.
LP waren verscheidene centraleL e en genoodzaakt enorme som-n geld in te zetten voor de onder-

steuningvan hun valuta's. Dat extra
bankgeld leidt tot een snellere groei
van de geldhoeveelheid.

Het formuleren van een juiste doel-
stelling voor de groei van de geld-
hoeveelheid is nog moeilijker ge-
worden door de 'nationale gericht-
heid' van een aantal landen,
waaronder Duitsland, aldus Hoff-
meyer.

Opvolging
De president van De Nederland-
sche Bank, W. Duisenberg, wordt
op 1 januarivoorzitter van het comi-
té van de centrale-bankpresidenten
van de Europese Gemeenschap.
Duisenberg komt in de plaats van
de president van de Deense bank,
Erik Hoffmeyer. Deze volgde de
president van de Bundesbank, Karl
Otto Pöhl op, die halverwege zijn
termijn aftrad toen hij de Bundes-
bank verliet.

Voor 600 miljoen aan investeringen op stapel

Viëtnam lonkt naar
Hollandse bedrijven

- Nederlandse be-<loV|Veri nebben voor 330 miljoen
ve ar (600 miljoen gulden) aan in-
SV 'ngen in Vietnam op stapel
t an. Daarbij zitten Shell (projec-
?fi i?or de winningvan olie en gas)
jjt Heing^gjj (^e bouw van een. uwerij samen met een Viëtna-eps bedrijf).

t^ri"1and is daardoor in omvang
vati kde buitenlandse investeerder

het land geworden, na Taiwan
W ngkong, vertelde gisteren de-
gSatieleider Le Ngoc Thi bij een
%°ek var> een Vietnamese han-
oJ smissie aan de Rotterdamse Ka-
l^r van Koophandel.
JL handel tussen Nederland enmam neemt ook erg snel toe.

Volgens de meest recente cijfers
van Thi bereikt de import/export
tussen beide landen dit jaar een
waarde van ongeveer 30 miljoen
dollar (55 miljoen gulden). Vier gro-
te ondernemingen en een bank heb-
ben van de Vietnamese autoriteiten
toestemming gekregen een eigen
kantoor te openen: Shell, Ceteco,
Nidera, Organon (Akzo) en de ING
Bank.
De Rotterdamse Kamer van Koop-
handel wil op 1 juni volgend jaar
een steunpunt voor het Nederland-
se bedrijfsleven openen in Ho Chi
Minh-stad, het vroegere Saigon.
Delegatieleider Thi ziet goede mo-
gelijkheden voor uitbreiding van de
handel tussen Vietnam en Neder-
land.

beurs

Stil
\ï\/rI^TERDAM - Op de Amster-
'4H ® effectenbeurs blijven velen
'*%> ning dat er een eindejaars-
Hfjlinaankomt. Maar aan de ontwik-
Eiste^611 °P de beursvloer viel dat
M^s cri nog niet te merken. Het

bleef stil °P het Damrak,
"aü\y r Van mvl°eden van buitenaf
"°ehrt s 'ets te bespeuren viel.
*i 4m e gestaag oplopendekoersener'ka of de lagere dollar, noch
"e a intrekkend Londen konden
fe^delenkoersen op het Beurs-
est e°nt ingrijpend veranderen.
Vlrf mmingsindex stond aan het
Sta de daS onveranderd op 105
"Wk " De EOE-index was 0,29
tL nD.eter op 282,70. De koersindex

1 Punt omhoog naar 196,8. De
**H er atstgen°emde indices wij-
%n v°p ' dat ook gisteren de onder-
"*} haVf^1 de markt ë°cd bleef. Maar
'°§er h

in aandelen- hoewel wat
ktu oan maandag, bleef weer be-
Ulia;iJe totale omzet bedroegf 2,6
Vlei waarvan f 663 miljoen in
fokkpen' °p de obligatiemarkt
"«s k♦ de koersen licht aan. Hier
(Vuil jachten nog steeds op de
'fig j'Kuelnke staatslening met stor-
mt 'n net nieuwe jaar.
*n KSt, goedfonds Rodamco kreeg
lv,am ggers straf- Het fonds
ffsu» met slechte cijfers over de
WeC|'

genmaanden en hoewel de
'ivjfjp meent dat een onveranderd
"oest^T ■ m°geliJk zal blijken,
i*6 R-,.koers f L2O omlaag naar

* „ °!J de internationals was Akzo
verliezer met een terug-

fcfi Van f 2 naar f 134,70. Collega
,80 5n tI8 f 1-40 mee omlaag naar
!*»■ on*- ,mlever werd 90 cent d"ur-k Eot/ 18.,7'20- Gezien het feit dat
Vn nex zich al enkele dagen'eett^K grens van 282 Punten
P de 'nanohaven, gingmen er ook
'°traii tlebeurs vanuit dat er een
bk r.r,y^VOor de de"r staat. Maar
*-8 stn £ opüebeurs bleef het nu
ffen r!' irf totale °mzet kwam gis-etl op 34.000 contracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 48,90 f 49,20
ABN AmroA.in F. 77,90 77,80
ABN AmroObl.Gr.f. 189,40 189,50
Aegon 72,90 72,90
Ahold 86,20 86,00
Akzo 136,70 134,70
Alrenta 203,40 203,20
Amevcert. 60,30 60,50
Bols eert. 43,00 43,60
Bührm.Tet.c. 29,30 29,10e
CSM eert. 103,90 104,30
DAF 6,20 6,20
DordtschePetr. 135,90 136,50
DSM 81,90 80,50
Elseviercert. 118,10 118,50
Fokker eert. 15,60 15,70
Gist-Broc.cert. 33,00 33,80
Heineken 172,70 172,60
Hoogovens nrc 25,50 25,00
Hunter Douglas 35,80 36,30
Int.Müller 50,80 50,80
lnt.Ned.Gr. c. 49,50 50,50
KLM 26,20 25,90
'Kon. KNP 29,70 29,40
Kon. Olie 148,20 148,80
Nedlloyd 33,10 33,20
Océ-v.d.Gr. 41,00 41,00
Pakhoed eert. 39,20 38,70
Philips 20,90 20,30
Polygram 43,00 43,20
Robeco 95,60 94,90
Rodamco 47,20 46,00
Rolinco 94,90 94,20
Rorento 79,10 79,10
Stork 26,90 26,70
Unilever eert. 186,30 187,20
Van Ommeren nrc 32,70 33,50
Ver.BezitVNU 86,10 85,40
Wessanencert. 96,30 96,30
Wolters-Kluwer 85,40 84,80

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 134,80(134,70) '<
DSM 80,70(80,50)
Int.Ned.Gr. 50,60 (50,50)
Kon.OUe 148,80-149,00(148,80)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 42,00 42,00
ABNAmroHldprf. 6,23 6^25
ACF-Holdingc. 35,00 34,90
Ahrend Groepc. 97,00 93,00
AsdOptionsTr. 9,50 9^50Asd. Rubber 2,30 2,35
Ant. Verff. 400,00
AtagHold.cert 112,00 111,50
Athlon Groep 38,00 36,00Athlon Groepnrc 39,00 39,00
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM Groep 72,10 72,30
Batenburg 150,00 150,00Beers 109,00 109,20Begemann Groep 81,50 81,00
Belwdo 303,00 303,00
Berkei's Patent 0,35 035 |

Blydenst.-Will. " 22,50 23,00Boer Boekh.Kon. 21,00 21,90
BoerDeWinkelb. 57,20 58,00
Borsumy Wehry 52,70 52,30
Boskalis Westm. 26,50 26,30
Boskalis pref.' 25,70 25,60
BraatBeheer 24,30 24,50
Breevast 12,00 11'$$Burgman-Heybroek 2540,00 2450,00aCalvé-Delft pref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1185,00 1185,00Cindu Intern. 120,00 120,00
Claimindo 294,50 294,50
ContentBeheer 21,00 2100CreditLBN 23.00 23,00
Crownv.G.cert. 106,00 106,00
CSM 103,00 103,00
DAFeert. 5,90 * 5,90Delft Instrum. 13,80 13,90
Desseaux 104,30 104^30Dorp-Groep 38.00 38,00
Draka Holding 22,70 22 60Econosto 20,00 2o'lOEMBA 169,00
Enks Holding 71,50* 67,00aFlexovitlnt. 45,00 45,00Frans Maas eert. 57,00 5700
FugroMcClelland 27,20 27^20Gamma Holding 95,00 9500Gammapref. 5,70 570Garzarellis 10,50 10,50Getronics 29,90 30,50bGeveke 17,60 18,00Giessen-deN. 127,50 127,00
Goudsmit 24,00 24 50Grolsch 185,50 188,00GTI-Holding 194,00 182 00
Hagemeyer nB,OO 118 00eHALTrust B 12.80 12,70HALTrust Unit 12,80 12,80HBG 186,50a 184,00HeinekenHold. 149,20 149,40
Hes Beheer c 16,00 16/JOaHoek'sMach. 52,50 5250Holl.SeaS. 0,27 0,27Holl. Ind. Mij 37,00 37,00HoopEff.bank 7,00 7,00Hunter D.pref. I^oIHCCaland 85^90 85,50
Kas-Associatie 28,40 28,10Kempen &Co 8,10 8,10Kiene Holding 95,00 95}»
KondorWessels 29,00 30,50KBB 60,30 60,30
Kon. Sphinx 41,70 42,00
Koppelpoort 332,00 333,00 aKrasnapolsky 235,00 198,00aLandré & Gl. 44,30 44,50Macintosh 28,50 28,50
MaxwellPetr. 117,50 119,50Moeara Enim 1200,00 1207,00
M.EnimOß-cert. 15750,00 15750,00
Moolen Holding 25,90 25,50
MulderBoskoop 42,00 42,00
Multihouse 2,90 2^90Naeff 470100NAGRON 58,20 59,60
MB 65200 65500

NBM-Amstelland 6,80 7,30
NEDAP 32,00 31,40
NKFHolding 108,00 109,00
Ned.Part.Mij 51,40 51,40
Ned.Springst. 6820,00 6820,00
Norit 16,00 16,20
NutriciaGB 126,00 124,00
Nutricia VB 131,00 129,50
Nijv.-Ten Cate 74,70 74,80
OmniumEurope 8,50 bOPG eert. 30,10 30,00
OrcoBank eert. 71,10 71,10
"OTRA 229,00 229,00
Palthe 32,00 32,00
philips div'93
Pirelli Tyre 13,50 13,50
Polynorm 131,00 133,00
Porcel. Fles 138,00 138,00
Randstad 43,00 43,50
Ravast 14,60 14,50
Reesink 72,00 71,90
Samas Groep 27,00 27,20. Sarakreek 14,00 14,10
Schuitema 1730,00 1715,00
Schuttersveld 33,50 33,50
Smit Intern. 21,80 22,10
St.Bankiers c. 13,00 13,00
StadRotterdam c 40,90 40,70
TelegraafDe 90,00 91,00
Textielgr.Twente 83,00 83,00
Tulip Computers 10,00f 10,30
Tw.Kabel Holding 112,00 112,00
Übbink 71,00 70,00
Union 45,00 46,00
Un.DutchGroup 0,55 0,55
Vereenigde Glas 505,00 505,00
Vertocert. 17,70 18,30
Volker Stevin 44,00 43,80
Volmac 13,00 13,50
Vredestein 13,50 13,20
,VRG-Groep 23,70 23,40
Wegener 66,80 67,50
WestlnvestF. 8,50 b 8,50b
West Inv.F. wb 100,00 100,00a
WoltersKluwer 334,00 335,50
Wyers 18,00 18,50
Beleggingsinstellingen
'ABN Amro Aand.F. 80,50 79,50
ABN Amro Albefo 50,40 50,40
ABN AmroAmer.F. 70,90 69,50
ABN Amro Eur. F. 66,00 67,00
ABN AmroFarEF. 48,70 48,40
ABNAmroLiq.Gf. 169,40 169,50
ABNAmro Neth.F. 82,00 81,90

'ABNAmro rent.div 150,10 150,10
Aegon Aandelenf. 33,80 33,90
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFs 28,60 28,60
Alg.Fondsenbez. 225,00 224,50
AllianceFund 10,30 10,30
Amro NorthAm.F. 68,30 66,80
Amvabel 85,30 83,80
Asian TigersF. 66,50 65,50
Asian Select. F. 63,50 63,00
Austro Hung. F. 3,80 3,80
Beleg.f. Ned. 62,60 62,60
BemcoRentSel. 58,70 59,00

Bever Belegg. 2,85 2,85
CLN Obl. Div. F. 111,30 111,30
CLN Obl.Waardef 119,50 119,50
Delta Lloyd Inv. 25,40 25,40
DP America Gr.F. 36,60 37,50
Dp Energy.Res. 50,00 49,30
EGFlnvestm. 106,00 106,00
EMF Rentefonds 77,60 77,60
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Crowth F. 43,20 43,50
Esmeralda part. 32,70 32,50
.Eur.Ass.Trust 5,60 5,60
EMS Growth Fund 97,80 98,10
EMS IncomeFund 94,70 95 00
EMS Offsh. Fund 95,30 9560
EOE Index Fnd 305,00 305^00
Euro Growth Fund 40,00 40^50Euro Spain Fund 6,00 630FarEastSel.F. 50,30 50,30Gim Global 51,00 5070
Groeigarant 1,36 yg
Holland Fund 65,00 64/70Holl. Eur. Fund 45,70 46 00Holl.Obl.Fonds 126,30 12630Holl. Pac. Fund 88,50 88 50
Holl. Sel.Fonds 82,40 82,40
ING ünk DutchFnd 44,10 44 00
INGBnkGeldm.Fnd 56,40 5642
INGBnkGlob.Fund 45,20 4570
ING Bnk Oblig.Fnd 35,50 35,50
ING Bnk Spaard.F. 105,97 10600
INGBnkßentegr.F 123,90 123^90
INGBnkVastg.Fnd 31,80 32,00
Innovest 42,00 4L50
Interbonds 534,00 534,00
lntereffekt 500 24,00 24,00
lntereffekt wt 38,50 38^50
Investa part. 62,50 62^0
IS Himal.Fund $ 7,50 7,50Jade Fonds 143,80 14L50JapanFund 15,60 15,50
Jap.lnd.AlphaF. 5900,00
Jap.Sect.Rat.Yen 4840,00
Korea Pac.Tr. $ 7,50 7,50
Liquirent 50,90 50^90Mal.Capital F.s 10,80 10,80
MeesObl.Div.F. 118,90 118,80
Mexico IncomeF. 22,00 ig[oOa
MX Int.Ventures 8,00 s]sob
Mondibel 73,10 73^10
Nat.Res.Fund 57,90 57,70
NedufoA 113,50
Nedufoß 122,00 122,00
Nevas 45,00 45,00a
Nevas 17cumpref 43,30 43,30
NewAsia Fund 5,50 5,50
NomuraWarr. F. 0,15 0,16
Obam, Belegg. 253,00 252,00
OAMFRentefonds 12,10 12,30
OrangeFund 18,60 18,70
Pac.Dimensions 85,00 84,00
Pac.Prop.Sec.F. 27,30 26,50
Pierson Rente 119,50 119,30
Postb.Aand.f. 50,30 50,30
Postb.Belegg.f 57,70 57,70
Postb.Verm.gr.f. 57,40 57,40
Rentalent Bel. 160,30 160,40
Rentotaal NV 37,00 37,00

RG America F. 111,50 110,30
RGDivirentF. 50,40 50,40
RG Europe F. 94,30 94,20
RG Florente 120,70 120,70
RG PacificF. 88,80 88,50
RG SP Groen 57,20 57,10
RG SP Blauw 54,40 54,30
RG SPGeel 49,90 49,80
RodinProp.s ' 84,00 84,00
Rolinco cum.p 82,00 82,00
Schrod.lnt.Pr.F 24,00 24,00
Sci/Techs 14,20 14,20
SuezLiq.Grf. 188,20 188,30
TechnologyFund 17,00 17,00
TokyoPacHold. 160,00 161,00
Trans Eur.Fund 74,80 74,40
Transpac.F. 246,00 243,00
Uni-Invest 17,10 17,50
UnicoInv.Fund 75,40 75,00
UnifondsDM 27,10 27,10
Vaste Waard.Ned 49,80 49,80
Vast Ned 91,50 91,50
VIB NV 53,00 53,20
VSB Mix Fund 50,80 50,80
VSB Obl.Gr.f 105,30 105,40
VSBRente Fonds 111,00 111,00
WBO Intern. 65,50 65,50
Wereldhave NV 78,00 78,00
Yen ValueFund 73,50 73,50
ZOMFloridaF.s 21,00 21,00
Parallelmarkt
Alanheri 27,80 27,80
ABF 110,40 110,40
AustriaGlobal 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 28,30 28,50
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Obl.F.l 95,00 95,10
Comm.Obl.F.2 94,90 94,90
Comm.Obl.F.3 95,30 95,30
De Drie Electr. 11,10 11,10
DeltaLl.Dollarf 64,30 64,30
DeltaLloyd ECU 55,90 55,90
DeltaLloyd Mix 58,70 59,70
Delta Lloyd Rent 60,60 60,60
DicoIntern. 57,80 57,80
DOCdata 3,30 3,30
Dutch TakeOv.T. 37,10 37,10
Ehco-KLMkleding 38,20 38,20
EBiLßelegg.l 68.70 68,80
E&LBelegg.2 75.00 75,10
E&LBelegg.3 110,20 110,20
E&LBelegg.4 77,90 78,00
E&LKap.RenteF. 111,00 111,00
German CityEst. 21,50 22,00
Gouda Vuurvast 41,50 42,50
Heivoet Holding 36,30 36,30
Holland Colours 45,80 45,80Inter/View Eur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 26,90 26,90
Management Share 3,10 3,30
OhraLiq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df 51,10 51,20
OhraObtGrf 51,10 51,10
Pan Pac. Winkel 10,30 10,30
Pie Medical 4,80 4,20
Simac Techniek 8,70 8,80
Suez Gr Fund 51,40 51,50I Vilenzolnt. 15,40 15,40

Wereldhave 4,10
Wolff 47,50 48,00
Parallel top-15
Besouw, van 29,60 29,60
FreeRecord Shop 13,80 14,50
Geld.Papier c. 57,00 57,00
Groenendijk 26,00 26,00
Grontmij 40,10 40,80
LCI Comput.Gr. 2,60e 2,70a
Melle.vannrc 53,20 53,20
Nedcon Groep 45,70 47,40
Nedschroef 51,10 51,10
Neways Electr. 4,90 4,90
OrdinaBeheer 13.00 12,80
P&CGroep 75,20 75,20
SligroBeheer 49,20 49,20
Welna 31,20 32,20
Weweler 18,60 18,60

wall Street 07/12 08/12
alliedsignal 57% 58%
amer.brands 42% 42%
amer.tel.tel 47/2 25%amoco corp 49' A49/2
asarcoinc. 23% 23%
bethl. steel 14% 14%
boeingco 34% 34%
can.pacific \W3 HV2
chevron 68% 69Va
chiquita 15% 15%
chrysler 32% 33' A
citicorp 19 19
cons.edison 31' A 31' A
digit.equipm. 33' A 34%
dupontnemours 49% 49 Vi
eastmankodak 41' A 41
exxoncorp 60V» 60Vi
ford motor 42% 43Vagen. electric 82% 83V 2
.gen. motors 34' A 34%
goodyear 70% 71' A
hewlett-pack. 64% 64V 2
int. bus.mach. 65% 65%
int.tel.tel. 711/2 70%
kim airlines 14% 14%
mcdonnell 45% 45' A
merckco. 46V2 46%
mobiloil 60% 60%
penncentral 19 19' A
Philips 11% ip/a
primerica 47% 48%
royal dutch 84% 85'/a
searsroebuck 44% 44%
Advieskoersen
amenk.dollar 1,690 1,810
austr.dollar 1,16 1,28
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,320 1,440
deensekroon (100) 27,45 29,95
duitsemark(100) 109,70 113,70
engelse pond 2,66 2,91
finsemark(lOO) 33,40 35.90
franse frank (100) 31,30 34,05
grieksedr. (100) 0,75 0,95
iersepond 2,80 3,05
ital.lire(IO.OOO) 11,65 13,35
jap.yen(10.000) 139,00 145,00

.Noorsekroon (100) 26,00 28,50
oostschiU.(100) 15,71 16,21
port.escudo(lOO) 1,14 1,32
spaanse pes. (100) 1,44 1,64
turkse lira (100) 0,0170 0,0260
zweedsekr. (100) 24,50 27,00
zwits.fr. (100) 122,50 127,00
Wisselmarkt
amerik.dollar 1.742851.74535
antill.gulden 0,9595-0.9895
austr.dollar 1,2049-1.2149
belg.frank(lOO) 5,4535-5,4585
canad.dollar 1,37125-1,37375
deensekroon (100) 28,975-29,025
duitse mark(100) 112,3150-112,3650
engelse pond ' 2,7975-2.8025
franse frank (100) 32,920-32,970
grieksedr. (100) 0,8010-0,9010
hongk.dollar(lOO) 22,2250-22,4750
iersepond 2,9705-2,9805
ital.lire(10.000) 12,730-12,780
jap.yen(10.000) 141,095-141.195
nwzeel.dollar 0.8993-0.9093
noorsekroon(100) 27,465-27,515
oostenr.sch.(loo) 15,9670-15,9770
port. escudos(100) 1,2430-1,2830- spaanse pes.(100) 1,5610.1,5710
surin.gulden 0.9570-0,9970
zweedse kr. (100) 26,085-26,135
zwits.frank(lOO) 125,675-125,725
e.e.u. 2,2045-2,2095

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 196,40 196,80
idexcl.kon.oüe 186,60 186,80
internationals 200,00 200,30
lokale ondernem. 194,10 194,70
id financieel 151$) 153i10idniet-financ. 235,50 235,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 291,70 292,40
idexcl.kon.oüe 260,00 260,40
internationals 310,30 310,70
lokale ondernem. 271,30 272,20
id financieel 238.80 240,80
id niet-financ. 307,70 307,70

CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen 105,80 105,80
internation 112,80 111,90
lokaal 104,40 104,60
fin.instell 136,80 137,80
niet-financ 98,90 99,00
industrie 107,70 107,80
tiansp/opsl 96,30 96,30

Goud en zilver
Goud onbewerkt 18,500-19,100, vorige
18,900-19,500,bewerkt 20,700 laten, vonge
21,100laten.

Zilver onbewerkt 175-245,vorige 180-250,
bewerkt 290 laten, vorige 290 laten.

Dow Jones

Industrie 3.322.20
+ 14,87

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocjul 50.00 569 1,90 2,00
abnamro pjul 47,50 500 1,70a 1,20
akzo c jan 135,00 205 5,10 4,10
akzo pdec 135,00 168 1,20 1,60
daf cjan 7,50 420 0,80 0,70
daf cjan 12,50 500 v 0,20 0,10
daf c apr 7,50 314 1,50 1,30
daf pjan 10.00 535 3,80 4,10
daf papr 5,00 190 0,80 1.00
daf papr 7,50 180 2,20 2,30
daf pjul 5,00 268 1,10 1,30
d/n c dcc 175,00 467 3,80 a 2,40
d/A c dcc 180,00 418 1,20 0,70
d/fl cjan 180,00 328 3,00 2,70
d/n c mrt 170,00 254 11,80 a 10,40
d/n c mrt 180,00 267 6,00 5,00
d/n c mrt 190,00 395 2,50 1,80
d/n c mrt 195,00 387 1,60a 1,40
d/n cjun 185,00 237 6,00 5,15
d/n cjun 190,00 191 4,30 4,00
d/n pdec 175,00 412 o,Bob 1,50
d/n pdec 180,00 2069 3,60 b 5,00
coc c dcc 270,00 352 14,50a 14,60b
coc c dcc 280,00 261 5,20 5,50b
coc cdec 285,00 627 2,00 2,00
coc c dcc 290,00 382 0,70 0,60
coc cjan 280,00 412 8,60 9,00
coc cjan 290,00 220 3,00 3,20
coc pdec 280,00 919 1,20 1,00
coc pdec 285,00 377 3,20 2,90
coc pjan 280,00 201 2,90 2,70
coc papr 280,00 267 5,50 5,30
ing cjan 50,00 305 o,Boa 1,20
ing c apr 52,50 260 0,80 1,20
ing cjul 52,50 227 1,20 1,50
kim c 096 40,00 196 3,00 3,10
kim papr 25,00 251 1,40 1,80
nedl cjan 32,50 165 2,60 2,40
nlv c mei 105,00 200 2,50a 2,40
phil c 095 20.00 184 6,70 6,40
phil papr 17,50 269 0,60 0,70
olie c jan 140,00 203 9,70 9.90
olie pjan 150.00 540 3,00 2,60
tops c dcc 510,00 225 11,00a 8,50 *

tops' c dcc 520,00 500 4,10 3,20
tops c dcc 530,00 210 1,40 0,90
tops pdec 500,00 233 0,50 0,70
tops pdec 510,00 179 1,70 2,20
tops pdec 520,00 472 5,40 b 6,50btops pjan 520,00 250 7,50 8,50
I '~

| a laten g bieden-ex-div.
I b bieden h = laten+ex-div.

c ei-claim k gedaan( h
I d ex-dividend 1 = gedaantg

| e gedaan t bieden vk - slotkoers vorige dag| f gedaan i laten sk » slotkoers gisteren

economie

Fokker sleept
orders binnen

SCHIPHOL - De Colombiaanse luchtvaart-
maatschappij Avianca heeft bij Fokker zesfokker 50 s propjets besteld en een optie opnog eens vier toestellen genomen. Het eerstevliegtuig wordt al in februari volgend jaar af-geleverd. Korean Air heeft drie opties op de
fokker 100 omgezet in vaste orders, zo heeft
* okker bekendgemaakt.

Avianca heeft de zogenoemde 'high perfor-
mance' versie van de Fokker 50 besteld. Ditvliegtuig kan worden ingezet op hooggele-gen luchthavens in tropische landen. Avian-ca wil met de vliegtuigen een binnenlands
route-net opzetten. Avianca was in de jaren
zestig de eerste Zuidamerikaanse maat-

schappij die de voorganger van de Fokker
50, de Fokker Friendship F27, bestelde.

De order komt Fokker bijzonder goed uit,
omdat er zich al geruime tijd geen nieuwe
klanten voor de Fokker 50 melden. De laat-
ste order voor de Fokker 50 van enige om-

vang.was die van Lufthansa medio septem-
ber.
Het totaal aantal bestelde Fokker 50's in 1992
komt op 26. Vorig jaar verkocht Fokker 27
van deze toestellen. In totaal zijn er nu 181
vaste orders en 27 opties. Eerder dit jaar be-
sloot Fokker het produktietempo van de
Fokker 50 terug te draaien.
Om de jaarwisselingeen nog feestelijker tin-
tje te geven besloot de Koreaanse luchtvaart-
maatschappij Korean Air drie opties op de
Fokker 100 om te zetten in vaste orders. De
Koreanen hebben negen Fokker 100's in
dienst. Het orderboek voor de Fokker 100
telt nu 251 vaste orders en 112 opties.

Modernisering werpt duidelijk vrachten af
Papierindustrie trekt
opwaartse lijn door

HAARLEM - Voor de papier- en
kartonindustrie in Nederland heeft
1991 een voortzetting te zien gege-
ven van de gunstige ontwikkeling
sinds het economische herstel van
1983. Het constant hoge niveau van
investeringen, toepassing van mo-
derne technologie, kostenbeheer-
sing, rationalisering en kwaliteits-
bewaking hebben de concurrentie-
kracht versterkt. Dat schrijft de
Vereniging van Nederlandse Pa-
pier- en Kartonfabrieken (VNP) in
haar gisteren verschenen jaarover-
zicht.
De produktie van papier en karton
in Nederland nam verleden jaarmet
4,6 procent toe tot 2,9 miljoen ton
en het verbruik met 5,4 procent tot
3,3 miljoen ton. De omzet verander-
de weinig en kwam uit op f 3,82
miljard. Volgens voorlopige gege-
vens stegen de investeringen in
nieuwe machines krachtig, van
f 382 miljoen in 1990 tot f 604 mil-
joen in 1991.

De industrie heeft sterk de nadruk
gelegd op verhoging van de doelma-
tigheid, modernisering van het ma-
chinepark, integratie in de oud-
papiervoorziening, investeringen in
vergroting van de oud-papierver-
werking en op verwerking van hout
uit eigen land. In de periode 1986
tot en met 1991 hebben vrijwel alle
sectoren geïnvesteerd in nieuwe
machines en in uitbreiding van be-
staande apparatuur.

Het wereldverbruik van papier en
karton is verleden jaar met 0,8 pro-
cent toegenomen van 237 tot 239
miljoen ton. Gemeten naar het ver-
bruik per hoofd van de bevolking
staan de Verenigde Staten voorop
met 302 kilo tegen 311 kilo in het
voorgaande jaaren 304 kilo in 1989.
Het hoge verbruik aldaar is onder
andere een gevolg van dezwaardere
transportverpakkingen die in ver-
band met de grote afstanden wor-
den gebruikt. Nederland heeft het
verbruik per hoofd van de bevol-
king zien toenemen van 203 kilo in
1990 tot 217 kilo in 1991.

De landen van de Europese Ge-
meenschap verbruikten vorig jaar
bijna 54 miljoen ton papier en kar-
ton. Dat komt overeen met 23 pro-
cent van het wereldverbruik.

Informatie
Naar het zich laat aanzien zal de pa-
pier- en kartonindustrie in de EG
dit jaar een groei tonen die gelijke
tred houdt met de groei van de tota-
le economie. Als oorzaak wordt
genoemd dat de vraag naar 'infor-
matie' - waarvoor onder meer com-
puter-, fax- en kopieerpapier wor-
den gebruikt - groter wordt. Aan
de andere kant is de verpakkings-
sector voor een belangrijk deel af-
hankelijk van de consumentenbe-
stedingen en volgt die de conjunc-
turele ontwikkeling dus op de voet.

Reorganisatie
divisie Philips

kost 300 banen
EINDHOVEN - De produkt-
divisie Industriële Elektronica
van Philips krijgt een andere
structuur. Het wordt een klei-
ne holding, waarvan alle aan-
delen in handen zijn van Phi-
lips Electronics, met een aantal
zelfstandig opererende werk-
maatschappijen.

Door de ingreep gaan 300 ba-
nen verloren. Gedwongen ont-
slagen zijn daarbij onvermijde-
lijk. Bij de produktdivisie
werken op dit moment nog
6.800 mensen. In Nederland
heeft de divisie vestigingen in
Eindhoven en Almelo. Daar-
naast zijn er afdelingen in
Duitsland, België, Frankrijk en
Denemarken.

Volgens een woordvoerder van
Philips is het verlies aan ar-
beidsplaatsen in Nederland
'zeer beperkt. In de Neder-
landse vestigingen zullen geen
collectieve ontslagen vallen.

Topman
De topman van het zeep- en. le-
vensmiddelenconcern Unile-
ver, FA. Maljers, treedt, als de
aandeelhouders dat goedkeu-
ren, op 6 mei 1993 toe tot de
raad van commissarissen van
Philips. De bestuursvoorzitter
van het Nederlands-Britse be-
drijf zit al in de raad van com-
missarissen bij de KLM, het
Concertgebouw en de ABN
Amro. Het elektronicaconcern
in Eindhoven maakt onder
meer gebruik van de diensten
van ABN Amro.

Catering
Ongeveer honderd medewer-
kers van het Nederlandse cate-
ringbedrijf Van Hecke gaan
participeren in de verzelfstan-
diging van de Britse moeder-
maatschappij Gardner Merc-
hant. Zij maken deel uit van
een groep van duizend ma-
nagers van Gardner die het
concern door middel van een
management buy-out hebben
overgenomen van de Britse ho-
telketen Forte. De verzelfstan-
diging vindt plaats omdat For-
te zich wil concentreren op
haar kernactiviteiten en daar-
toe versterking zoekt van haar
eigen vermogen. Bij Van Hec-
ke eten dagelijks ongeveer
300.000 mensen.

Auto's
De Britse auto-industrie wordt
op het ogenblik gekenmerkt
door werktijdverkorting, mas-
sale ontslagen en enorme voor-
raden. De renteverlaging van
enige tijd geleden en de af-
schaffing van een belasting van
tien procent op nieuwe auto's
in twee stappen hebben niet
geleid tot een opleving van de
auto-verkoop in Groot-Brittan-
nië. Niettemin geloven de Brit-
se autoproducenten in de toe-
komst. Er worden dit jaar naar
schatting slechts 1,55 miljoen
nieuwe auto's verkocht tegen
2,3 miljoen in het recordjaar
1989, 'maar de autosector staat
er sterker voor dan ooit', meent
Sir Hal Miller, voorzitter van de
SMMT (het verbond van Britse
autoproducenten en -handela-
ren). Hij baseert zijn optimisme
op de produktieplannen, die
een groei van het aantal te pro-
duceren auto's behelzen van
1,3 miljoen dit jaartot twee mil-
joenin 1996.

Werkloosheid in
EG fors gestegen

BRUSSEL - De werk-
loosheid in deEuropese
Gemeenschap blijft
maar stijgen. In de
maand oktober waren
14,6 miljoen mensen
werkloos, 1,26 miljoen
miljoen meer dan in ok-
tober vorig jaar, zo
blijkt uit gisteren ver-
spreide cijfers van het
ËG-bureau voor de sta-
tistiek Eurostat.
Het gemiddelde werk-
loosheidspercentage
kwam daardoor uit op
9,8 procent, terwijl dat

in oktober 1991 nog ne-
gen procent was. Voor-
al in Groot-Brittannië
en Spanje is er in een
jaar tijd een flink aantal
werklozen bijgekomen,
respectievelijk 450.000
en 390.000. In de vroe-
gere DDR waren dat er

200.000.
Spanje spant nog
steeds de kroon met
een werkloosheidsper-
centage van 18,8, op de
voet gevolgd door ler-
land (18,2). Groot-Brit-
tannië, Italië en Frank-
rijk hadden ook een

percentage boven de
tien.
Nederland zat ver bene-
den het EG-gemiddel-
de, al beschikte Euros-
tat slechts over het
percentage van septem-
ber dat op 6,6 lag. Vol-
gens de jongste CBS-
cijfers neemt net aantal
werklozen in Nederland
toe. In de periode au-
gustus-oktober zaten
307.000 mensen zonder
werk, 19.000 meer dan
in het voorgaande
kwartaal.

munt
uit

Voorzitter
Het congres van de Diensten-
bond FNV heeft gisteren in
Utrecht met overgrote meer-
derheid Martin Spanjers geko-
zen als nieuwe voorzitter.
Spanjers (47), nu tweede man
bij de bond, volgt Lodewijk de
Waal op die is overgestapt naar
de vakcentrale FNV. Spanjers
verzamelde 172 stemmen. Te-
genkandidaatMaarten Hoogen-
dam (34), chef postkamer van
een verzekeringsbedrijf en
voorzitter van de vakbondsaf-
deling Amsterdam, wist slechts
38 stemmen voor zich te win-
nen. Spanjers is al 12,5 jaar
vakbondsbestuurder en sinds
1989 vice-voorzitter en cao-
coördinator bij de bond.

Parijs lichtparadijs

" In deze donkere dagen voor de kerst doei Parijs zijn bijnaam van Lichtstad meer dan
eer aan. Ontelbare lampjes verlichten de beroemde Champs-Elysées, waarover de Parijze-
naren zich en masse naar de winkels spoeden om kerstinkopen te doen. Foto: EPA
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M LANDRAUCH-SCHINKEN ; —^- ,—g^ f°J*JJ 'NDISCHE KROEPOEK _
,^__ -^

| |
T^ 6saMeliV 259 h-^m^ j|««s«ffi.j 3"lakken

tf . t j&s&gEËtik ~1per 100 gram -3vö*a m\mm%J-*J m, 4* \ r ifc 4 f ** ~tób«É^% / f* l| WmiSfë if|
DUBBEL- I > I #^ab 4^V% v "^f"** '~, \b H *'*'''^**'

W^ ' 2.09 lk##^^^ < ' #^^^^%%'»&r'*****%&' TIJGERBROOD WIT

KIPKARBONADE ■ m -_ #1

■■rmvka^ ,i A COPPENRATH

|JP 14.50 f UUI II UlllVlC'e S?xSBÏS. «aa9.95
CHATEAUNEUF- DU - ROOMBOTER RIJSTEVLAAI CHAMBOURCY HUISMIX ROYAL MAGERE
PAPE DOMAINE DE AM AN DELKE RST- Doos 1200 gram CAC SMULPUDDING Uit de notenbar, OACk VAR XE NS LAPPE N
VALORI 19911 QQC STAAF Q7Q ZS&\Jmm7+J Vanille, chocolade, caramel cup 250 gramJ2.eeffc-T,-Z7 Per kilo QQQFles 0.75 liter ItCUZ) Doos 250 g A35O./9 SCHOUDERHAM of griesmeel, APPELS TRUDEL Q.99
CHIPS DEL IC ATA Zuurstofarm verpakt, bekersoogram IQQ Uit eigen winkeloven, GEHAKT
Naturel of paprika, IIQ CHOCOLADE TABLET 100 gram 1 £**ft *'"+'+' klein AQQ Half om half, 7QQ
zak 200 gram 1£& 1.19 200 gram IQQ :U9^ 1.09 GOUDSE Nü \J.ZJZJ per kilo 7.99
YOVOL DRINK AS* ±.99 CHOCOLADE KERST- *J"" J * JJ®AG*?n+m £l^TJjfJ TALIAANS GEKOOKTE
VRUCHT ICC DUBRO BALLETJ ES M ELK «E2£ ° "a aa SJOKBROOD WIJ N ZUURKOOL
Fles 1 liter i^ I.DD 2 flacons a 500 ml QRA Schep zelf, bespaar geld, *!K' la-A/rQ 00 Urt eigen winkeloven, Pak 500 gram AAA
DOUWE EGBERTS A*T Ö.Ö4 per 100 gram %gQ W 225 g" 0"
EXCELLENT LENOR NAVULPAK ±-*>U SANAB|"5 ANAB|" *0+- „ «i nAa « a ppTT« a P SUPER BINTJES
Snelfiltermaling, OQQ Diverse geuren, 170 MAGERE YOGHURT «MmlT-LfleJ 69 p!miK it aa Zak 5 kilo 1 l-Apak2sogramls9*C.yy pak 250 ml 217 1./ O Pak 1 liter O* QQ i,,W Pak 1 liter Q^QQ I.DÜ
GOLDEN ULTRA Jrï3o"w«99 CHATEAUX
WONDER POTS ALUMINIUMFOLIE LINERAHALF- JLc * V,'*L""E

*
?0 + METWORST 1 IN ONS RESTAURANT:

Diverse soorten, OIQ 25 meter 97Q VOLLE BOTER nfrinna"' iaa Versvemakt rAA SCHOLFILET MET
Kuip 250 gram 17Q P» " gram Jgg Vers verpakt, £QQ J"«%"**% -rr-LU SCHOLIERTJE TISSUE J../^ WIJTING Ü,Jl^f.?^o Q7RJ Ook met hazelnoot TOILETPAPIER SiT erse visafdeling, WORTELTJES «./DL

pi pak 150 grar^ g^O, ro,|en 2.49 * I I / P^r 100 gram QgQ \~Q
* 50.09.92. jmm^M ATwmM ËAT m* Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 12 december a.s..

I 4£g{CJKX
Lage prijzen enwM^elgemak onder één dak.

Ontdek bij ond

dat Miele keukend
de mooléte en de beéte zijn

Het kopen van een "^^^^^^^^^^^^^^««ssï!*^ de vaaK; onzichtbare en exclu-
keuken is een keus voor vele ~^?SïS§: *s^ sieve details,
jaren. Daarbij is de betrouw- f'b^^t^p*11"' Ook zal door onze vak-
baarheid van het merk, dus '^MrtOl ' -T^& r3£i kennis en adviezen een uniek
de kwaliteit, levensduur en P^St 'J Lr-^^r^^ en Puur persoonlijk keuken-
design, een uiterst belangrijke lu| ':' PlWll & koncept ontstaan, waarin al uw
zaak. Om diereden vindt vin ";. P^\LdPi J :I|.f! 11 siH wensen werkelijkheid worden,
onze gastvrije showroom uit- mm |J| if|{T» |§L Het grote Miele Keuken-
sluitend Miele keukens en ■ f IrjJtl Hfe Doe'< ''S 1overigens gratis bij

materiaalkeuzen, maar ook uit llS'^^ïïirai -^^m£jj^m*|*'*HßJ|^

Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Beersdalweg 958, Stationsstraat 58,
tel. 045 - 729098 tel. 043 - 252578

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want: 'Jehuis

in dekrant
brengt mensen
over de vloer.

Ik lees de
krant
indeklas
StichtingKrant in deKlas

Tel.(020) 6647536

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan le kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proet op de som
en bel vandaag nog

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstrabt 116
tel. 215458

HOENSBROEK

m/fk^h NU KOPEN VOOR DEJl§^ o #^TFEESTDAGEN IS NÜ
VOORDELIG

SOEPKIP Q9B| KALKOEN ëg8
±1300 GRAM KILO Jl ±2500 GRAM KILO Ol
KONIJN 798 VARKENS «98
OP SCHAAL KILO f ■ FILET op =op KILO ■■■

HELE KILO HELE KILO j HELE KILO
RU.SOEPVLEES IO.98 VARKENSHAAS 24.M KALKOENBOUT 4."
KALKOENFILET 14.M VA-FILTEROLLADE 11.M KALKOENROLLADE 8."
RU. ROSBIEF 16.98 VERSE HAM 9.M RUNDERTONG lO.*
LAMSBOUT M/B II.98 KUIKENBORST M/B 8.u VARKENSROLLADE 8?
KONIJNEBOUTEN 14.98 GOLIATH droocw.p.stuk 3.m RUNDERLAPPEN 14.98

BRAADHAAN 3." ACHTERMUIS 18.98 KIPFILET 14?
KOGELBIEFSTUK 26." LAMSCOTELET 14.M OSSEHAAS diepvries 29."

am aaW B*a*a**aaaaT*aaaaaaaa*.

BRUNSSUM JULIANASTRAAT 11 " HEERLEN HEERLERBAAN 108
SITTARD VEESTRAAT 42 " MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN 1

woensdag vanaf 12.00 uur open: donderdag koopavond
(Sittard géén koopavond)

mmmmmwmmWßMWmitt^ii :
-'" ; "'" " " ' [lïlll ■■■ïiiTiiliïïiïïNNTiinminïN rn 11,,rn,!, rri -i 1111,■nnmirnui, i■ irni, irh, 11,lïiiïni,,, i,,, f; " ' 111 n!run ■imiimin, nnn, ■ " liiïir '':mr nl - , ,—"*'<_ Als u ons voor 12 uur M ■

■S LimburgsDagblad |J'
éMI n|/*f*A|rtiQ 's ochtends belt, staat uw Dwl
[jT MJ^VllfSf PICCOLO de volgende dag al A/1 IS "TIOOAA

in het Limburgs Dagblad. w~*#"# I 77UU

' ' M ii- r^

m
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Perfection
actiespel
kinderen

Het gegeven van Perfection is
«ccl simpel: je moet zo snel
mogelijk 25 geometrische
vormpjes in de juiste uitspa-
ringen op het speelbord plaat-
sen. Dat is echter niet het
enige, want er loopt een luid
tikkende tijdklok. En als je
niet op tijd klaar bent, springt
het hele speelbord omhoog,
fnet als gevolg dat alle vormp-
jes eruit schieten.

Perfection is een actie- en ob-
servatiespel bestemd voor
Jongekinderen vanaf een jaar
°f 5. Het spel kan solo of met
anderenworden gespeeld. Fa-
brikant MB heeft ervoor ge-
zorgd dat nogal wat vormpjes
op elkaar lijken, zodat het
even zoeken kan zijn om het
juistete vinden.

De langste tijd waarop de tijd-
klok kan worden ingesteld is
60 seconden. 'Gevorderden'
kunnen deze tijd echter terug-
brengen, wat de spanning
opvoert.

De richtprijs voor het spel be-
draagt ’ 54,95.

Intelligent
Drs. De Boer verwacht dat na
2000 de helft van de gesprekken
gevoerd zullen worden door mo-
biele gebruikers. Dat eist een
heel nieuwe radio- en telefoon-
infrastructuur. In de radioband
is zon 230 MegaHertz brede
band gereserveerd op de onlangs
gehouden conferentie over dit
onderwerp (WARC) in Spanje.
Daarnaast is er intelligent net-
werk nodig dat de 'met zijn per-
sonal zwervende persoon' overal
in Europa kan vinden.

Thuis en op het werkkomen 'mi-
cro-radiocellen', kleine, aparte
gebiedjes, waar de draadloze te-
lefoon werkzaam is via de huis-
of kantoorcentrale. Daarnaast
zullen er gebieden komen rond-
om drukke punten waar veel
mensen met 'personals' verblij-
ven zoals winkelcentra, stedelij-
ke gebieden, vliegvelden en sta-
tions. Tenslotte zal men overal
op het platteland moeten kun-
nen bellen en dat dan door heel
Europa.

Behoefte
Er is nauwelijks twijfel mogelijk
dat er behoefte zal zijn aan zon
opvolger van de autotelefoon.
Alle PTT's en telecombedrijven
zien een sterke groeivan mobie-
le telecommunicatie. De groei is
het minst in landen waar al een
sterke 'draadloze' cultuur heerst
zoals in Zweden, Denemarken
en Engeland. Daar bezit respec-
tievelijk 7.5, 4.8 en 2.3 procent
van de huishoudens een autote-
lefoon of handset. In Nederland
verwacht men komend jaar een
groei van ruim 20 procent, om-

dat er hier in minder dan 1 pro-
cent van de huishoudens een
radiotelefoon is: 0.97 procent om
precies te zijn.

Uitgaande van het feit dat 'mo-
biel' de trend lijkt te zijn, ver-
wacht PTT Research dat UMTS
na 2000 een echte zaktelefoon zal
zijn^ die autotelefoon en GSM

vervangt, navigatie en verkeers-
info, fax en computergegevens
kan versturen. Er zullen moge-
lijk wel 100 miljoen van die 'der-
de generatie toestellen' in ge-
bruik worden genomen in
Europa.
Omdat er met zoveel toestellen
een enorm verkeersdichtheid
ontstaat, is een nieuw netwerk

nodig met veel intelligentie. Het
net moet het gesprek van een
Italiaanse abonnee - die in Am-
sterdam naar Parijs belt - niet
via Rome lopen. Dat kost extra
veel geld en capaciteit. Het net
zal zon gesprek direct vanuit
Nederland naar Parijs schakelen,
waarbij alleen de rekening naar
Italië wordt gestuurd.

" Na 2000 zal
de dit jaar
geïntroduceerde
Kermit vervangen
zijn door
een nog
geavanceerdere
draadloze telefoon.
Foto: ANP

eetlust

Japans koken valt
gemakkelijk te leren

DOOR SANTÉ BRUN
e bent tegenwoordig geen be-

hoorlijke Chinees als je geen
Japans gerecht op je menu hebt
staan. Nu is in deze niet alles sa-*e wat er blinkt; veel 'Japans' isen duchtig aangepaste versie
vansukiyaki, die daardoor veel
P babi pangang gaat lijken. Hetppanse trekje is dan, dat eennge Japanse kok het voedsel
*ak voor je neus bereidt, waar-
Vj hij veel met scherpe messen

goochelt. Als je geluk hebt hoef
Je er geenkimono bij aan.

Weel 'echt' Japans kun je ge-
hoon thuis eten. Haal een pond
sivvi erse kabeljauwfilet en
n"Jd die met een scherp mes inven grote mondzame brokjes.J-aak een indoopsaus van een

Paar lepels Japanse sojasaus (uite bio- resp. reformwinkel),
«venveel droge sherry (of sake,
"=« drank gemaakt van gefer-
«lenteerde rijst), een lepel ci-

°ensap, enkele fijngesnipperde
een fijngeraspt mei-r_n °UetJe (of enkele fjjngeraspte

aaysjes), wat Japanse peper (of
sr°t gemalen zwarte peper).

oop de stukjes vis in de in-«oopsaus - die tsjirizoe heet -
sti +

ze op'rauw en wel> en uJ_aat, midden in het hart van deapanse keuken, voor het eerstan uw leven sasjimi te eten,want zo heet het gerecht. Drink

InEetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijksover de wereld
van eten en drinken.
Culinaire nieuwtjes,
opvallende trends en

bijzondere eetadressen
komen aan bod. De redactie
zal geregeld aanschuiven in
Limburgse etablissementen
en verslag doenvan haar
bevindingen. Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

er een borrelglaasje flink ver-
warmde sake bij.

De Japanse keuken bestaat uit
eenvoudige gerechten van sim-
pele ingrediënten. Vis is het be-
langrijkst, gevolgd door rijst;
sojasaus is ook onontbeerlijk,
evenals sojabonenpasta, sake,
mirin, diverse soorten zeewier,smaakzout en zo nog het een en
ander. De reformwinkel schiet
op dat moment meestal reeds te
kort. Als je echt Japans wilt ko-
ken - en dat is veel gemakkelij-
ker te leren dan echt Indisch of
echt Chinees - dan zul je de
moeite moeten nemen naar ge-
specialiseerde winkels te gaan:
bijvoorbeeld in Düsseldorf, in de
Immermannstrasse. Daar is een
flinke, geheel Japanse super-
markt.

Nog altijd het enige echt goede
kookboek voor de Japanse keu-
ken is dat van Time-Life, dat al
een jaar of twintig op de markt
is. Je kunt daar als beginneling
de kunst uit afkijken, en je zult
na een poosje tot de ontdekking
komen dat je het beter kunt dan
menig 'Japans' restaurant.

De Japanse 'cuisine' wordt inge-
deeld naar de gebruikte werkwij-
ze en de plaats waar gekookt
en/of gegeten wordt. Er is ook
een duidelijk verschil tussen
thuis en buitenshuis eten. Maar
altijd wordt er gekookt met de
gedachte dat het oog ook wat
wil. Rukken wij op het NS-sta-
tion een vettig frietje op een
plastic bak met een kwak mayo
uit de automaat, op Japanse sta-
tions krijg je als snack of lunch
een geraffineerd ingepakte 'ben-
to'doos met voedsel dat zo mooi
is dat je het zonde vindt om het
op te eten.

Het is misschien toch verstan-
dig, alvorens thuis te beginnen,
eens buitenshuis Japans te gaan
eten. Neem een redelijk gevulde
portemonnee mee, en ga bij
voorkeur niet naar een restau-
rant waar men, naast ander
voedsel, ook Japanse gerechten
op de kaart heeft. Een uitzonde-
ring vormt Feng Kuan in de
Boschstraat in Maastricht, waar
men een voortreffelijke schotel
sasjimi en/of soesji weet te serve-

ren. De lichte neiging tot voor-
lichting die men daar heeft kan
u, die eerste keer, misschien van
pas komen.
Persoonlijk eet ik liever bij de
echte Japanner. Een Japans res-
taurant hoort er een beetje uit te

zien als een lokaliteit, waaruit
men juistverhuisd is. Smaakvol
maar kaal dus. In Maastricht zijn
twee 'echte' Japanners, het res-
taurant Kobe, dat hoort bij Hotel
Maastricht, en Kaishu in de Jo-
denstraat. Bij Kobe moet je uit-

drukkelijk om de Japanse kaart
vragen, anders staat er, voor je
het weet, iemand met een spatel
en messen voor jeneus te koken.
Als u een kennerskeus maakt
komt de Japanse kok het zelf
brengen - dat is een compli-
ment.

Sinds ongeveer een jaar is er
Kaishu, een relatief reusachtig
restaurant, waar echte Japanse
meisjes serveren. Ze spreken
vrijwel geen Nederlands, maar
wel Engels. Ik was er een jaar
geleden, en toen was het voor-
treffelijk, afgelopen zondag viel
het licht tegen. Ik had een paar
soesji's die gevuld waren met
ranzige tonijn, en de geserveerde
rijst was van het lange-korrelty-
pe, heel on-Japans dus. De rijst
van de soesji's was nietzoetzuur,
zoals het hoort. Het veiligste is
wellicht nog, sasjimi a la carte te
bestellen aan de echte soesji-bar.
Door de bank ben je voor een
maaltijd met zijn tweeën (inclu-
siefwat warme sake) 170 gulden
kwijt.

Dus toch maar zelf doen, weer.
Op naar Düsseldorf. De super-
markt is een lust voor het oog, al
die prachtige, geraffineerde Ja-
panse verpakkingen, jewaant je
tienduizend kilometer verderop.
Het personeel is zeer behulp-
zaam en spreekt Duits en En-
gels. Ze zijn zeer verbaasd dat
Europeanen zoiets nederigs als
de Japansekeuken willen probe-
ren, en dus ook blij verrast.
Koop de basisingrediënten, en
let ook op de instantsoepen en
sausen, die echt een heel goede
indruk kunnen geven van Ja-
pans voedsel.

Als u er toch bent, ga dan in die-
zelfde Immermannstrasse naar
de soesji-bar naast Hotel Nikko.
Daar legt niemand je wat uit,
want normaal komen daar alleen
Japanse zakenlui die in Düssel-
dorf wonen, en die weten al wat
de pot schaft. U kunt dan met-
een ook merken dat die luitjes
goed in de slappe was zitten.

" Een keurig verzorgde Japanse maaltijd. Defoto staat in
het Time-Life-kookboek:

consument

PTT-Research verwacht introductie in 2000

Telefoon op komst
die overal werkt

DOOR HUGO VAN DER HEEM

Na het jaar 2000 zal de personal telefoon geen droombeeld
meer zijn. Zon draadloze batterijtelefoon neem jevan huis
"^ee naar kantoor ofnaar een klant en jegebruikt hetzelfde
apparaat ook onderweg in de auto of in de trein. Het on-
derscheid tussen autotelefoon, de pas geïntroduceerde
Kermit-telefoon of het draadloze toestel thuis, zal verval-
len. In 2000 moet het hele nieuw intelligent netwerk van
radio zend-ontvangststations dat mogelijk maken. Het sys-
teem luistert de naam 'Universeel Mobiel Telecommunica-
tie Systeem' of UMTS.

Over dit systeem wordt nu al ge-
dacht, onder andere door PTT
Research. Drs. J.A. de Boer ver-
wacht dat in '93 tot '95 de eerste
testopstellingen zullen worden
gemaakt. In '97 moeten de eisen
die aan zon systeem dienen te
worden gesteld vastgelegd zijn,
zodat UMTS in 2000 werkelijk-
heid kan worden. Aan het pro-
jectwerken alle grote PTT's mee
en de telecom-industrieën als
Alcatel, AT&T, Ericsson, Nokia,
Philips en Siemens.

Delta Daily
Food verwacht

veel van 'ei
van Columbus'

Voedzame ijsblokjes
voor snelle keuken

DOORONNOBUITER

Zoals kinderen in hun speelkeu-
ken plastic maaltijden samen-
stellen, zo gaat dat als het aan
Delta Daily Food ligt dadelijk
ook met diepvriesportiés in de
keukens van restaurants, cate-
raars, ziekenhuizen en vliegtuig-
maatschappijen. Een blokje kip,
vlees of vis, een blokje aardap-
pels, rijst of pasta, een of twee
blokjes groenten, een blokje
saus, in de oven of magnetron en
klaar is Kees.

Vers- en vriesmaaltijdleveran-
cier Delta Daily Food in Nieuw-
Vennep, volle dochter van de
Rotterdamse agrarische coöpera-
tie Cebeco Handelsraad, levert
sinds kort een uitgebreide reeks
kant- en klare diepgevroren
maaltijd-onderdelen. Daarmee
kunnen koks in korte tijd vele
verschillende schotels samen-
stellen, zonder ingewikkelde
handelingen. De snelle keuken
heeft alleen nog een groot vries-
vak, waarin eenpersoons-blokjes
eten liggen en een oven, steamer
of magnetron.

De methode kan volgens Delta
Daily Food tot een enorme ver-
eenvoudiging van de organisatie
bij grootverbruikers leiden. Op
keukens, ruimtes en materialen
kan worden bespaard.

Delta Daily Food introduceerde
de methode dit najaar op de Pa-
rijse voedingsbeurs Salon Inter-
national de 1' Alimentation. Veel
grootverbruikers voelden tot nog
toe weinig voor complete kant-
en klaargerechten, omdat daar-
aan niets te veranderen viel.
Directeur A.T. Aaldring van Del-

Ta Daily Food verwacht veel van
de vinding. „Het is het ei van
Columbus," zegt hij. „Afnemers
krijgen dadelijk dozen met diep-
vrieporties binnen met in elke
doos een steriele latex hand-
schoen om de porties op de bor-
den te rangschikken. De porties
zijn allemaal al op smaak ge-
bracht. De kok hoeft er niets
meer aan toe te voegen, geen
pannen meer vuil te maken,
geen overschotten meer weg te
gooien. ledereen heeft erop zit-
ten wachten. Er zit toekomst in
de diepvries. Binnen vijfjaar zal
het een volledig geaccepteerde
methode zijn," zo verzekert hij.
„De prijs ligt nauwelijks hoger
dan het halffabrikaat en wij heb-
ben er nauwelijks extra voor
hoeven investeren. Dit marketin-
gidee is een revolutie in de voe-
dingswereld."

Delta Daily Food is een snel
groeiend bedrijf onder de
uitvliegroutes van Schiphol. Aal-
dring zegde zijn baan in 1988 op
voor de oprichting van het be-
drijf. Al snel verkocht hij de
onderneming aan Hero, die het
weer doorverkocht aan Cebeco
Handelsraad. Onder diens vleu-
gels kon het bedrijf uitgroeien.
In 1990 volgde de opening van
een vestiging in Canada, dit jaar
wordt een 'filiaal' in Groot-Brit-
tannië geopend. De Verenigde
Staten staan voor komend jaar
op het programma.
Het bedrijf levert verse maaltij-
den aan de KLM, Lufthansa, Air
2000, Air Canada en American
Airlines. VoorAlbert Heijn en de
Superunie levert het bedrijf
koelverse maaltijden, die in de
magnetron of in de oven verhit
kunnen worden, de zogenoemde
'huistraiteur'-maaltij den.

Nieuwe uitgave Zuivelbureau

Succes met saus
DOOR EVERT LANTING

Sauzen zijn de smaakmakers van
gerechten, geven een extra culi-
nair accent. Nietvoor niets is het
woord afgeleid van het Latijnse
salsus dat zout betekent. Vooral
de Franse keuken is groot ge-
worden met sauzen. Diplomaat
en lekkerbek Talleyrand (naar
hem is ook een saus vernoemd)
zou eens de opmerking gemaakt
hebben dat Frankrijk 360 sauzen
kent en 3 godsdiensten, terwijl
Engeland 360 godsdiensten en 3
sauzen heeft.

Er zijn ingewikkelde technieken
ontstaan om tot de ideale saus te
komen. In demiddeleeuwen wa-
ren pittige en uiteenlopende
(zoet-zuur) ingrediënten popu-
lair. In de 17e en 18e eeuw wer-
den de smaakcombinaties geraf-
fineerder en verfijnder. Maar de
sauzen waren zwaar naar heden-
daagse begrippen.

Tegenwoordig worden lichtere
sauzen gemaakt; daartoe gebrui-
ken grote chefs kwark of yog-
hurt als basis. Naast deze culi-
naire verfijning zien we tegen-
woordig het aanbod groeien van
kant-en-klare sauzen om de ge-
haaste consument van dienst te
zijn.

Wie een tussenweg zoekt kan
zelf eenvoudig sauzen maken of
ingrediënten toevoegen aan de
instantsauzen. En af en toe, bij
een feestelijke gelegenheid, de
tijd nemen voor een culinair
hoogstandje. Kortgeleden is een
nieuw boekje verschenen met
ideeën voor 125 verschillende
sauzen: 'Succes met saus' van
Het Nederlands Zuivelbureau.

Uitgangspunt in dit boekje zijn
de gerechten. Bij elk gerecht
staan drie sauzen die heel ver-
schillend zijn en toch goed bij
het gerecht passen. Bijvoorbeeld
een Hollandaise, kervelsaus of
geklaarde boter bij asperges; sa-
té naar keuze met gember-ket-
japsaus, kokos-pepersaus of
pindasaus; vanille-roomijs ver-
gezeld van kersen-roomsaus,
warme koffiesaus of kaneelsaus.

Alle soorten gerechtenzijn verte-
genwoordigd: sla en salades,
groenten, vlees, kip, wild en ge-
vogelte, vis, schelp- en schaaldie-
ren en desserts. Daarnaast is een
serie dipsauzen opgenomen. Het
boekje geeft ook goede raad om
mislukken van sauzen te voorko-
men en aanwijzingen hoe ge-
schifte, te dunne of te dikke
sauzen gered kunnen worden.

Zuivelprodukten spelen van-
ouds een belangrijke rol bij de
bereiding van sauzen. Denk aan
boter en, tegenwoordig, kwark
en yoghurt als mager alternatief.;
En niet te vergeten de verschil--
lende roomsoorten. Naast de.
slagroom, de crème fraiche uit
de Franse keuken en zure room-
en koffieroom.
In het receptenboekje zijn als ba-
sis vaak bekende en klassieke
sauzen gebruikt, waarop nieuwe;
variaties zijn gemaakt. Ook zijn-
volledig nieuwe sauzen ontwik-;
keld in de proefkeuken van het
Nederlands Zuivelbureau. 'Suc-
ces met saus' is voor ’ 6,95 te
koop in de boekhandel.

(ADVERTENTIE)

Natte binnenmuren
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Duitsland 1
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttv met

ieder half uur Heute-Nachrichten.
09.00 Heute.
09.03 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie.
09.45 "" Tele-Gym. Bejaarden-gym.
10.00 Heute.
10.03 Regenbogen. Religieus maga-
zine. Vandaag: documentaire over de
onwettige kinderen van katholieke
priesters. Herh.

10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute.
11.03 Urnschau.
11.20 ■ Doublé wedding. Amer.

speelfilm uit '37 van Richard Thorpe.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

Heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse. Kinderpro-

gramma.
14.30 Babar. Afl.: Der alte König.
15.00 Tagesschau.
15.03 Leonie Löwenherz. Kinderse-
rie. Afl.: Der Alte kommt.

15.30 Die Nordwestpassage. Docu-
mentaire serie over de korte maar
dodelijkezeeroute naar China. Afl.4.

16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich.

Serie praatprogramma's rondom ac-
tieve ouderen.

16.30 Die Campbells. Canadese se-
rie. Af1.26: Eine unverhoffte Wende.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute, actualiteiten.
18.45 Vera Wesskamp, serie.
19.50 Goldregen.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Zartliche Erpresserin. TV-film

van Beat Lottaz.
21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 FAXT. Magazine.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire.
23.05 Das Nacht-Studio: Splendor,

Italiaans/Franse speelfilm uit 1989.
van Ettore Scola.
Met: Marcello Mastroianni, Marina
Vlady e.a.

"00.55 Tagesschau.
01.00-01.05 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Wattlandschaf-
ten: Die Hallig.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Black Beauty. Jeugdserie naar

de roman van Arme Sewell. Afl.: Ned
will zum Zirkus.

14.05 "" Echt tierisch! Serie. Afl.:
Marmotten op Vancouver Island.

14.30 Fremde Heimat: Die Bertinis.
Tv-film in vijf delen naar de gelijkna-
mige roman van Ralph Giordano.
Deel 3: 1941 - 1943.
Cesar krijgt het zwaar te verduren als
hij in een opstel voor school zijn lief-
de voor Amerika en de verboden
jazzmuziek uit. Roman wordt verliefd
op de nieuwe huurster, Erika
Schwarz. De oorlog bereikt zijn keer-
punt na de slag om Stalingrad, en in
de zomer van '43 beginnen de Engel-
sen met massale bombardementen
op de Duitse steden. Ook de arbei-
derswijk Barmbek wordt getroffen.
Herh.

16.00 Heute.
16.03 Die Charlie Brown und Snoo-
py Show. Tekenfilmserie.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunkel. Serie verhalen. Afl.:

Clara hat zwei Lander. Herh.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Duitse serie. Afl.: Eine Chance für
Ewald. (Met om 18.10 "" Lottotrek-
king A en B).

19.00 Heute.
19.20 Rache ist ein süsses Wort.

Amerikaanse tv-film in drie delenvan
Jerry London naar een roman van
Sidney Sheldon.

21.45 Heute-journal.
22.15 (TT) Bilder, die Geschichte

machten. Serie over beroemde fo-
to's. Vandaag: Traver in Soweto, de'
foto van een neergeschoten zwarte
jongen tijdens de opstand in Soweto
in 1976.

22.25 Köpfe. Wolfgang Herles portret-
teert drie computer-pioniers in Cali-
fornië: Jaron Lanier, Steve Jobs en'
Andreas von Bechtolsheim.

23.10 Derrick, Duitse misdaadserie.
00.10 Heute.
00.15-02.00 ■ San Francisco, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1936 van W. S.
van Dyke. Met: Clark Gable e.a.

TV FILMS VIDEO

BBC 2
10.30. Shadow of the Thin Man -
(1941-USA). Aflevering in de komi-
sche serie over moord en mysterie.
Amateur-speurders Nick en Nora
gaan een dagje naar de paardera-
ces.

Duitsland 1 en 2
11.30. Doublé Wedding
(1937-USA). Myrna Loy en William
Powell hupser dan anders als
mode-ontwerpster en kunstenaar.
Zij proberen haar zus te koppelen,
maar trouwen uiteindelijk zelf. Re-
gie: Richard Thorpe.

BBC 2
12.05. Seven Woman
(1965-USA). Amerikaanse missie-
post in Mongolië. Nonnen houden
zich staande in Chinese Revolutie
van 1935. Film van John Ford met
Arme Bancroft en Sue Lyon.

Nederland 1
20.25. A World Apart - (1988-USA).
Persoonlijk verhaal over apartheid,
gezien door de ogen van het tiener-
meisje Barbara Hershey. Haar

moeder, blanke activiste, wordt in
Chris Menges' film opgepakt. Ver-
der met: David Suchet en Jeroen
Krabbé.

RTL4
20.30. Beaches - (1988-USA).
Twee meisjes uit verschillende mi-
lieus en al jarenlang vriendin ont-
moeten elkaar op het strand van
Atlantic City. Film van Garry Mars-
hal met Bette Midler en Barbara
Hershey.

Duitsland West 3
22.45. Truc Confessions
(1981-USA). Degelijke maar lang-
zame film van Ulu Grosbard over
de complexe relatie tussen twee
broers, Robert de Niro en Robert
Duvall. De één is politieman, de
ander bisschop.

Duitsland 1
23.05. Splendor- (1935-USA). Film
van Ellitt Nugent waarin de rijke
Joel McCrea verliefd wordt op het
arme meisje Miriam Hopkins. Ver-
der met: Paul Cavanagh en Helen
Westley.

Duitsland 2
00.15. San Fransisco
(1936-USA). Prachtige film van
W.S. Van Dyke over zangeres Jea-
nette MacDonald, de gemene ma-
nager Jack Holt en haar aardige
ontdekker Clark Gable. " Jodhi May (dochter) en (vader) Jeroen Krabbé in de

Amerikaansefilm 'A World Apart. (Nederland 1 - 20.25).

Nederland 2
EO/NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Het kleine huis op de prairie

(Little house on the prairie), Ameri-
kaanse serie. Afl.: Het leven gaat
door (2).
Albert is sinds de brand niet meer
zichzelf. Wanneer Charles de oor-
zaak van de brand ervaart, begrijpt hij
waarom zijn zoon zich zo gedraagt.
Albert is inmiddels weggelopen.

16.55 (TT) Kinderkrant, kindermaga-
zine.

17.23 Peter, korte sketch op straat.
17.28 Weerbericht.
17.30 Tijdsein, actualiteitenrubriek.
18.00 "" Journaal.
18.18 Ik weet het beter, spelprogram-

ma gepresenteerd door Bert van
Leeuwen.

18.45 50 kamers, jongerenprogram-
ma gepresenteerd door Mark Dik en
Bernard van den Bosch.

19.10 Testpiloot (First flights).
26-delige documentaireserie over de
luchtvaartindustrie.

19.37 De stelling, discussieprogram-
ma. Presentatie: Bert van Leeuwen.

20.06 Peter, korte sketch. Herh.
20.12 Uitzending politieke partijen:

GPV.
20.20 Voetbal: Rechtstreeks verslag
van de erste helft van de tweede pou-
lewedstrijd in de Champioens league
tussen PSV - AC Milan in Eindhoven.
In de rust: 21.15-21.25 Open Univer-
siteit.

21.25 Studio Sport: Tweede helft
PSV-AC Milan.

22.25 Antenne: Op de drempel van
het leven. Documentaire over de af-
deling neonatologie van een zieken-
huis, waar te vroeg geboren kinderen
worden behandeld.

23.06 Toren van Babel, praatpro-
gramma naar aanleiding van de do-
cumentaire 'Op de drempel van het
leven' (zie 22.25 uur).

23.44 Studio sport. Samenvatting
van de overige drie wedstrijden uit de
Champioens League en beelden van
het Grand slamtoernooi in München.

01.20-01.25 "" Journaal.

Nederland 3
Vara/RVU/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.15 (TT) Nederland

1948-1973, afl. 1-4.
11.00-12.00 Advent: dromen met Je-. saja, afl. 3.
17.30 "" Vrij als de wind, 4-delige

Australische jeugdserie. Slot.
Wildfire wordt uiteindelijk toch in de
val gedreven en komt voor een keuze
te staan: de dood door de kogel of
van de berghelling afspringen.

18.00 "" Journaal.
18.17 Daar komen de schutters

(Dad's Army), comedyserie. Herh.
Het peloton moet een uiterst belang-
rijke telefoonverbinding bewaken,
maar dan moet er natuurlijk geen
bom in de draad verstrikt raken.

18.51 (TT) Lingo, woordspel.
19.20 Brand meester! (London's bur-

ning), Engelse serie.
Behalve Colin vindt iedereen dat Nick
op zijn feestje wel heel overdreven
heeft gereageerd door Kevin te slaan
en hem de deur te wijzen.

20.17 (TT) Tien voor taal. Taalstrijd
tussen Vlaanderen en Nederland.
Vandaag: Cartoonisten.

21.00 Nieuw Amelands peil. Weke-
lijksverslag vanaf dit eiland.

21.10 Het landsgesprek, live-debat
over politiek.

22.00 (""+TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Terug-

blik op de wedstrijd PSV-A.C. Milan,
beelden van gisteren, dinsdag, ge-

t speelde wedstrijden in het UEFA-
Cuptoernooi en van het Grand Slam-
toernooi in München.

22.30 Nova, actualiteitenprogramma.
Gisteren, dinsdag, was het tien jaar
geleden dat in Suriname de 8 decem-
ber-moorden plaatsvonden. In NOVA
een eigen reportage uit Suriname
met daarin een verslag van de her-
denkingsplechtigheid.

23.00 Den Haag vandaag, parlemen-
taire rubriek.

23.19 Law and order. Amerikaanse
serie. Afl.: Misdaad loont (1).

00.05 Museumschatten, serie over
voorwerpen in musea. Herh.

00.15-00.20 Nieuws voor doven.

RTL 4
07.00, 07.26 en 07.55 Nieuws.
07.05 en 07.35 Cartoons.
08.06 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amer. soap.
09.00 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin.
09.35 Goede tijden slechte tijden.
10.04 Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Met hart en ziel.
11.35 Radio studio live.
13.00 Hitbingo.
14.20 Carol & Company, serie.
14.45 The Oprah Winfrey show.
15.30 Santa Barbara, Amer. soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Prijzenslag.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 The bold & the beautiful, Ame-

rikaanse soap.
18.45 RTL Club.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Beaches. Amerikaanse speel-

film uit 1989. Regie: Garry Marshall.
Op een warme zomerse dag in 1957
ontstaat op het strand van Atlantic
City een opmerkelijke vriendschap
tussen de elfjarige C.C. Bloom uit
New Vork en de even oude Hillary
Whitney uit San Francisco. De meis-
jes gaan ieder hun eigen weg, maar
bouwen vanaf die dag een band op
die door de jaren heen steeds sterker
wordt. Met Bette Midler e.a.

22.40 De zevende hemel, of De dui-
vel in huis.

23.30 Hermans head. Amer. serie.
00.00 Laatste nieuws.
00.15 Studs. Amer. datingshow.
00.40 The Oprah Winfrey show.
01.25 Prime suspect. Amerikaanse

speelfilm uit 1982. Regie: Noel Black.
Het stadje Santa Luisa wordt al jaren
geteisterd door een reeks ontmoetin-
gen en moorden. De slachtoffers
hebben veel met elkaar gemeen: het
zijn allemaal meisjes die jonger zijn
dan elf jaar met wit-blond haar.

03.05 Nachtprogramma,

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus wiskunde.
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50
Mutter und Sohna. Comedyserie. 12.15
Geschichte: Lander der Verheissung -Burgund. Vandaag over Beaune, Dijon,
Gent en Brugge, welke van 1363-1477
geregeerd werden door Bourgondische
hertogen. 13.00 Tatort Europa: Lenin-
grad - Hamburg - St. Petersburg. 13.45
Plus 3. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.20 Westpol. 15.50
Sport im Westen aktuell. 15.55 West 3
aktuell. 16.00 Auweia! Alas Smith &
Jones. 16.30 Schooltv. 17.30 Cursus
Engels voor gevorderden. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Sesamstrasse.
18.30 Es war einmal... Amerika. 19.00
Leben mit Auslander. Thema-avond,
met om: 19.00 Aktuelle Stunde. 20.00
Mittwochs urn 8. 21.30 West 3 aktuell.
21.35 Leben mit Auslander. Live dis-
cussie. 22.30 Rückblende: Vor 50 Jah-
ren gestorben. 22.45 Truc confessions.
Amer. speelfilm uit 1981. 00.30 Laatste
nieuws.

RTL Plus
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.
09.00 RTL aktuell.
09.10 Dr. mcd. Marcus Welby Afl.:

Daddys Traurn. Herh.
10.00 Reich und schön (The bold

and the beautiful). Amer. serie.
10.30 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.00 Riskant! Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogr.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.30 Jung und leidenschaftlich (As

the world turns), Amer. soapserie.
13.20 California Clan (Santa Barba-

ra), Amerikaanse serie.
14.15 Die Springfield Story (The gui-

ding light), Amerikaanse serie.
15.00 Quincy (Quincy, M.E.). Mis-

daadserie. Afl.: Alkohol am Steuer.
16.00 Hans Meiser. Talkshow. The-

ma: Prostitution - wie komm' ich
raus?

17.00 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?), Amerikaanse serie. Afl.:
Samantha wird erwachsen.

17.30 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), serie. Afl.:
Staatlich geprüfte Hausfrau. Herh.

18.00 Elf 99. Magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin. Ma-

gazine.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten,

Duitse serie.
20.15 Der Ring der Musketiere. Vier-

delige avonturenserie met David
Hasselhoff, Thomas Gottschalk e.a.

21.10 Verzeih mir. Neue Versöh-
nungs-Show.

22.15 stern TV. Magazine. Gast: Sa-
scha Hehn.

22.45 anpfiff extra - Highlights. Sa-
menvatting van de vandaag gespeel-
de Europacup-wedstrijden.

23.15 Gottschalk. Gevarieerde talk-
show. Aansl. RTL aktuell.

00.00 Sunset beat. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Madame Glenn.

01.00 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), Amer. serie.

01.30 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?), Amerikaanse serie.

02.00 Quincy (Quincy M.E.), serie.
03.00 Hans Meiser. Talkshow. Herh.
04.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.
04.30 After hours.
05.10 Elf 99. Magazine. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus Engels voor gevorderden.
09.00 Schooltv. 10.35 Non-Stop-Fern-
sehen. 14.00 Schooltv. 15.00 Doctor at
large. Engelse speelfilm uit 1956.
16.35 Spedition Marcus. Duitse serie.
Afl. 3: Transport aus Hamburg. 17.00
Cursus Engels voor gevorderden.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zoo-Olym-
pics. 18.00 Twist total. Austr. jeugdse-
rie. Afl.: Original oder Kopie? 18.23
Kinder-Verkehrsspot. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Hallo, wie geht's? Gast:
Mona Baptiste, zangeres. Thema: Li-
chaamstaal. 19.15 Lander-Menschen-
Abenteuer. Documentaireserie. Afl.:
natuurdocumentaire over een Campe-
sino-gezin in Bolivië. 20.00 Guten
Abend: The best 0f... 21.00 Nieuws.
21.15 Ein Herz und eine Seele. Serie.
22.05 Abenteuer Wissenschaft. 22.50
Capital city. Engelse serie. 23.40 MuM
extra. Auf dem Wege nach Europa,
magazine. 00.10 Aktuell. 00.15 Non-
Stop-Fernsehen.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
Avro/Ncrv/Avro
15.53 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.00 "" Journaal.
16.09 (TT) AVRO Service Salon, ge-

varieerd middagmagazine. Presenta-
tie: Amanda Spoel en Simone Wie-
gel.

17.02 Blik op de weg. Verkeersmaga-
zine. Presentatie: Leo de Haas. Herh.

17.27 Het Gezicht van Nederland.
Verkenningstocht langs dorpen en
steden. Afl.: Culemborg.

17.45 Boggle, woordspel. Presenta-
tie: Dodi Apeldoorn.

18.15 Sesamstraat. Gevarieerd kin-
dermagazine. Vandaag: Ruzie.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het Klokhuis, informatief

kindermagazine.
18.59 (TT) Tussen eten en afwas,

4-delige serie waarin kinderen hun
ouders ondervragen.
Afl.4: Allemaal goede bedoelingen.

19.28 Land in zicht, toeristische
zoektocht naar ons verleden. Presen-
tatie: Roeland Kooijmans.

19.50 Uitzending politieke partijen:
Groen Links.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Racisme-cyclus: A world apart.

Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Chris Menges. Met: Barbara Her-
shey, Jeroen Krabbé, Jodhi May e.a.
Twee ouders gaan zo op in hun strijd
tegen de apartheid, dat dit ten koste
gaat van hun gezin. De vader moet
het land verlaten en de moeder komt
in de gevangenis terecht.

22.15 Einstein. Twee kandidaten spe-
len een pittige kennisquiz met een
grote variatie aan onderwerpen.

22.50 Rondje van het huis.
Praatprogramma over maatschappij
en levensbeschouwing. Presentatie:
Patrick van Mil.

23.32 Dick Francis trilogie, 3-delige
naar de verhalen van Dick Francis.
Afl.: Blood sport.
Een beroemd paard is verdwenen, en
de politie en de verzekering hebben
de zaak al opgegeven. De eigenaar
ropet echter de hulp in van detective
David Cleveland.

01.01-01.06 ""Journaal

België/TV 1
16.00 Diamond Awards.
16.30 Samson. Samson en Gert bele-

ven dolle avonturen met tekenfilms.
17.30 Postbus X. Jeugdserie. Af 1.77:

De telepatische ezel.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.343.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Amer. serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours), Australi-

sche serie. Af 1.997.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. Af1.50: The har-
der they fall.

20.25 Een zaak voor twee (Ein Fall
für Zwei), 20-delige Duitse serie.
Af1.15: Teken van leven.

21.25 'Allo 'allo, Comedyserie.
22.00 Alle 5. De verwondering van

Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk DeKoninck en Paul
Peyskens. Af 1.12. Aansl. Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport. '
22.55 Boulevard, 2-delige documen-

taireserie over de geschiedenis van
extreem rechts in Europa. Deel 1.

23.25-23.30 Coda. Patrick Conrad
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
De vlek van Grace Kelly.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Personal upgrade, 10-delige

serie over de computer. Afl.4: Kijk,
kies, koos hard.

19.30 Het capitool (Capitol), Ameri-
kaanse soapserie. Met: Ed Nelson,
Constance Towers, Kimberly Beek-
Hilton e.a. Afl .483. Matt is ontroerd
wanneer Clarissa hem geld aanbiedt
voor zijn terugkeer naar Zurich. Amy
probeert Fran ervan te overtuigen dat
ze Sams aanbod aan moet nemen.

19.53 Benny Hill, Engelse humor.
20.00 Sportavond. Met o.a. Europees

voetbal en Hugo Camps die op zoek
gaat naar Jan Ceulemans.

21.30-22.00 Journaal en sport.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Ontbijttv
met früh dran, sport. 08.30 Neighbours.
Australische serie. 09.00 Nieuws.
09.05 DROPS! Quiz. 09.30 Hallo Hei-
nol 10.20 Vibes Amerikaanse speel-
film. 12.00 Glücksrad. 12.45 Tele Bör-
se. Met Nieuws. 13.35 Sport live.
Tennis: Grand Slam Cup voor heren.
Aansl. Nieuws. 17.05 Geh aufs Ganze!
17.45 Regionale programma's. 18.15
Bingo. 18.45 Nieuws. 19.00 dran.
Sportmagazine. 19.20 Glücksrad. 1.
20.15 Heimweh nach dir, mem grünes
Tal. Oostenrijkse heimatfilm uit 1960
van Hermann Leitner. 21.55 Akut. Ma-
gazine. Presentatie: Christiane Feist.
22.25 Schreinemakers live. Met Marga-
rethe Schreinemakers. 23.30 Nieuws
en sport. 23.35 Chinatown. Amerikaan-
se misdaadfilm uit 1974 van Roman
Polanski. Met: Jack Nicholson, Faye
Dunaway, John Huston e.a. 01.50 Pro-
gramma-overzicht. 01.55 Teletext.

" Jack Nicholson in 'Chi-
natown'. (SAT 1 - 23.35 uur)

Radio 1 radio.Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 Nieuws. 7.07
VARA Radio I woensdageditie.
12.07 AVRO Radiojournaal. 17.05
NCRV's Hier en nu. Elk heel uur en
om 18.30 en 6.30 Nieuws. 19.04
NCRV's Hier en nu/Praatradio.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.04 Voor wie nietslapen kan.
1.02 Zingen in de nacht. 2.02 De
verandering. 3.02 Gospels van
toen. 4.02 De ochtendmix.
5.02-7.00 Wakker op weg. ,
Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het is
maar een spelletje. 14.04Terug in
de tijd. 15.04 Nederland muziek-
land. 17.04 Alle mensen. 18.04
Ekkel horizontaal. 19.04 Country
trail. 20.04 Samen zingen in....
20.30 Nederland zingt: Licht op
jongerenkoren. 21.04 Gospelpo-
dium. 22.04 Praise op woensdag.
23.04-24.00 Take it easy.

Radio 3
AKN: 6.02 Breakfast-club. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 11.04 Baas van de
dag. 12.04 Denk aan Henk. 14.04
Carola. AKN: 15.04 Popsjop. 17.04
Rinkeldekinkel. 18.04 Avondspits.
19.04 Spoor 7. AKN: 20.04 Pa-

perclip magazine. 21.04 Villa 65.
0.04 TROS Nachtwacht. 2.02 Papa
is wakker. AKN: 4.02-6.00 Pyjama-
FM.

Radio 4
7.00, 8.00 en 13.00 Nieuws. 7.02

Preludium. 8.04 Musicasacra. 9.00
Muziek voor miljoenen. 11.00Och-
tendconcert: Honeggger, Milhaud
en de Groupe des Six. 13.04Stem-
men. 14.00 Het middagconcert,
pianomuz. 16.00 De Nederlanden.
17.00 Jacco's keus. 18.00 en
20.00 Nieuws. 18.04 Kleine zaal:
VViener Schubert Trio. 19.00 Opera
magazine. 20.02 Avondconcert:
Nieuw Sinfonietta Amsterdam met
tenor en hoorn. 23.00-24.00 Jazz-
spectrum.

Radio 5
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02
Vrouw-zijn. 10.02 Gezondheid, eenzorg. 10.55 Column. 11.02 M/V.
12.02 Onder tafel. 13.10 Damo-
kles. 14.02 Glas in lood. 15.02
Camera Obscura. RVU: 16.02 De
schatkamer. 17.10 Badio UIT. PP:
17.50 Groen Links. 18.00 Nieuws.
18.02 De fascinatie. 18.30 Ik zal er
zijn. 18.50 Boekenwijsheid. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Kwaliteitsma-
nagement. 21.30 Frans voor bedrijf
en beroep. 22.00 Schoner produ-
cren. 22.30 Ziekteverzuim. 22.45
Praktijkdiploma Informatica I.
23.00-24.00 Heb ik iets gemist?

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 Rosie. Reportage. 10.30 "Shadow of the thin man. Amer. speel"
film. 12.05Seven women. Amer. speen
film. 13.30 Culinaire tips. 13.40 Docu-
mentaire serie over treintrajecten
14.20 Greenclaws. 14.35 Another war.
another peace. 15.00 nws. 15.3»
Country file. 16.00 nws. 16.50 n«*
17.00 Catchword. 17.30 Behind the
headlines. 18.00 Documentaire ove'
dodelijke gevolgenvan het snuiven vaj
schoonmaak- en oplosmiddelen. 18.3"
The history man. 18.35 Landscapes o'
England. 19.00 Star Trek. 19.50 0&
II: Rough guide to the world's islands-
-20.40 Open space. Documentaire se-
rie. 21.10 Bookmark. 22.00 M.A.S-H-
-22.25 Prisoners of conscience. 22.3"
Unnatural pursuits. Tv-film. 23.30 Uit-
zending pol. partijen: Labour Party
23.35 Newsnight. 00.20 Prisoners °'conscience. 00.25 Edvard Munch, p°r'
tret. 01.15 Behind the headlines.

België/RTBF 1
12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs (pour la vie). Serie. 13.00
Nieuws. 13.20Geronimo. Amer. speel-
film uit 1962. 15.00 Verkeerstips.
Aansl. Tekenfilms. 15.10 Nouba ciné-
ma. 17.10 Jeu des dictionnaires. 17.35
Tropical heat, serie. 18.30 Ce soir.
18.55 Le bon numero. 19.30 Journ.
20.05 Faits divers. Vandaag: over de
zelfmoord van een echtpaar. 21.15 Les
copains d'alors de Julos Beaucarne.
22.20 Grand écran. 23.10 Laatste
nieuws. 23.25 24 H sur les marchés.
23.30-23.45 Filosofisch magazine.

België/Télé 21
14.50 Art 21: Les maux de Tart. 15.40
Concert 21: Tina Turner. 16.40 Nouba
cinéma. 18.30Radio 21.19.00La pen-
see et les hommes. 19.30 Journ. 20.00
Le jeu des dictionnaires. 20.30 Chal-
lenge. Sportprogr.. met voetbal uit de
Champion League: Olympic Marseille -
ClubBrugge, live. Na afloop samenvat-
tingen van PSV - AC Milan, Göteborg -
Porto en CSKA Moskou - Glasgow
Rangers. 23.00-00.00 Beursberichten.
23.05 Hans Hartung. Portret van deze
Duitse kunstenaar in Frankrijk.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws en weerbericht. 19.00 Le jeu
des dictionnaires. 19.20 Clin d'oeil.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Temps
présent. Actualiteitenmagazine. Van-
daag: Asie centrale: le réveil du tigre.
21.00 Nieuws en Europees weerbe-
richt. 21.30 N'écoutez pas, mesdames.
Komedie van Sacha Guitry. 23.00
Laatste nieuws. 23.20 Bas les mas-
ques. Maatschappelijk magazine.
00.25-01.15 Hotel. Literair magazine.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Servizio a
domicilio. Met om 12.30 Nieuwsflits.
13.30Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti di.
14.00 Prove e provini a scommettiamo
che...?. 14.30 Cronache Italiane. 14.45
Speelfilm. Aansl. Big!. 17.55 Oggi al
parlamento. 18.00 Nieuws. 18.10 Italia.
Istruzioni per lüso. 18.40 Ci siamo.
20.00 Nieuws. 20.40 Speelfilm. 23.00
TG 1 linea notte. 23.15 Mercoledi
sport. 00.00 Laatste nieuws. 00.30 Og-
gi al parlamento. 00.40 Mezzanotte e
dintomi. Aansl. Nachtprogrammering.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.45 Ross King.
11.00 nws. 11.05 Playdays. 11.30 Ge-
varieerd magazine. Met om 12.00 en
13.00 nws. 13.15 Pebble mill. 13.55
Regionaal nws. 14.00 nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Eldorado. 15.20
Going for gold. 15.45 The Hogan Fami-
ly. 16.10 Primetime. 16.50 Doobie
Duck's Euro tour. 16.55 Radio Roo.
17.10 The new Yogi Bear show. 17.20
Watt on earth, sf-comedyserie. 17.35
Ipso facto. 18.00 Newsround. 18.10
Grange HUI. 18.35 Neighbours. 19.00
nws. 19.30 Regionaal nwsmagazine.
'20.00 Eldorado. 20.30 Wetensch. ma-
gazine. Vandaag o.a. reportage uit
Portugal over een nieuwe behandeling
om leverpatiënten te redden. 21.00
The two Ronnies. 21.50 Points of view.
21.55 Uitzending pol. partijen: Labour
Party. 22.00 nws. 22.30 Pole to pole.
Serie. 23.20 The Guardian, Amer.
speelfilm uit 1984. 03.15-04.15 BBC
Select. 05.00-05.50 BBC Select.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10-0"
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00'The report. 17.15At th«
movies. 17.30 News at ni ght. 17.45 £From 1. 18.00 The real world. 18-3"
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Mos'
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23-3"
News at night. 23.45 3 From 1. 00.0"
Post modern. 02.00 Kristiane Backen
03.00 Yo! Raps today. 03.30-07.0"
Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30BusinessMorning. 13.30 Business day. 15-°"
Larry King. 16.00 World day. 17-3UCrier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international ho^23.00 World business tonight. 23.3°
Showbiz today. 00.00 The world today'
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfir6'
02.00 Prime news. 03.00 Larry Kin--05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.03 Limburg Aktueel. 8.00 (Inter)

nationale actualiteiten. 8.30 Lim-
burg aktueel. 9.03 Tussen de be-
drijven door. 11.03 Postbus 94:
verzoekplaten. 12.03 Limburg ac-
tueel. 13.00 (Inter)nationaal
nieuws. 13.30 Provinciale zaken.
14.03 Licht Limburgs. 15.03 Lief-
del: tienerprogramma. 16.03 Festi-
val: cultureel magazine..
17.03-18.00 Limburg Aktueel.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het
Koekoeksnest. 12.00Radio 2 re-
gionaal. 13.00Nieuws. 13.10 Made
in Germany. Duitse amusements-
muziek voor luisteraars in de Bene-
lux. 14.00 Villa Musica, met de
elpee van de week, een spelletje
en een cursiefje. 17.00Radio 2 re-
gionaal. 18.00 Nieuws. 18.10 Rijs-
wijckfoon, ver zoekplaten. 20.00
Levensstijl met het accent op lifes-
tyle-onderwerpen. 22.00 Nieuws.
22.05 Evergreen , met onsterfelijke
melodieën en crooners.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer (6.15 Wort in denTag; 6.30
nieuws: 6.45 verzoekplaten; 7.15
agenda; 7.30 regionaal nieuws;

8.30 persoverzicht; 9.05 uit de re-
gio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips u"a
Themen am Vormittag. 12.05 M"*
sik a la carte (12.30 BRF Aktuell)-
-13.00 Presseschau. 13.05 Mus*'
box. 16.05 Popcorn. 18.00 Nieu^uit de regio. 18.05 BRF Aktue^Aktuelles vom Tage. 18.40Klass*-
-20.00-20.05 Nachrichten.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Revs. 09.0°
Football Europa. 10.00 Squash. B»-
-open. 11.00 Motorsport. 12.00 Euro-
bics. 12.30 Bowlen. PBA tour. 13.3"
NFL Amer. football. 15.30 Pro box-ga1*
vanuit Aken. 17.30 Paardesport. 18.3"
Bowlen. 19.30 Thai-boksen vanuit R"l'
terdam. 20.30 Worldcup ski. 21-3"
Wintertriathlon. 22.00 NBA basketbal'
00.00 Golf. Austr. tour.

Eurosport
09.00 Aerobics. 09.30 Kunstrijden op
de schaats. WK junioren. 11.00 EurO
fun. 11.30 Aerobics. 12.00 EurogoalS'
13.00 Biljarten. 14.00 Historisch voet-
bal. 15.00 Tennis. Davis Cup. 17.0"
Historisch voetbal. 18.00 Kickboksen
19.00 Ritmische gymn. DTB Cup, van-
uit Duitsland. 20.00 Kunstrijden op dfl
schaats. 21.30 Eurosport nieuws-
-22.00 Eurotop event. Voetbal: Europa-
cup. 00.00 Eurofun. 00.30-01.00 Euro-
sport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.0<>
Super shop. 06.30 Business tonight'
07.00 Business daily. 07.10 Media Eu-
rope. 07.30 News watch. 08.00 ITN
world news. 08.30 News watch. 09.0»
Channel E. 09.30 Super shop. 11.0°
Beyond tomorrow. 11.30 Business to-
night. 12.00 Business insider. 12.30
Business daily. 12.40 Media Europe
13.00 Japan business today. 13.3"
News watch. 14.00 Inside edition-
-14.30 Serie noire. 15.00 The mi"'
16.00 All mixed upl 17.00 On the air
18.30 Bonanza. Westernserie. 19.3"
Serie noire. 20.00 Cult tv: I spy. Detec
tiveserie. 21.00 Inside edition. 21.3°
Focus. 22.00 ITN world news. 22.3"
Business daily. 22.40 Report. 22.48 US
Market wrap. 23.00 The burning bed-
Amer. speelfilm uit 1984. 00.50 NeWs
watch. 01.20 Focus. 01.50 The mi*
02.00 China news Europe. Met om
2.00 Prime time news en 3.00 Econo-
misch nieuws in het Engels. 05.00 The
mix.

RTL4 Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 De start met Bart, Bart vfLeeuwen. 09.03 RTL Megahi's'
10.03 Koffiekringen, Jan de Hoop-

' 12.03 Goeiemiddag Nederland'
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarmer»'
Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-BM'
heid, Jan van de Putte. 19.00 S«*
ven o'clock rock. 22.00 RTL Me9a'
hits. 01.00RTL Nightshift.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk he«
uur; vanaf 10.00 steeds elke twfe
uur.
4.05 Radiowecker. 6.05 Morge^'
melodie (8.05 Zum Tage; 8-5=
Andacht). 9.05 MusikpaviH°n
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)-
-12.05 Zur Sache. 12.07Gut aufgf'
legt (13.00 Mitmenschen, -*°fStichwort Wirtschaft). 15.00 C&?
Konzert. 16.05 Heimatmelod'»'
17.00 Der Tag urn fünf. 17.07 Mu'

sik-Express (19.00 Auf ein Wo*1'
19.30 Ohrenbar). 20.05 Zwische"
Broadway und Kudamm. 2';^
Musik zum traurnen. 22.30-04-0"
ARD Nachtexpress (elk "*"nieuws).
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Radio Kerkrade
„Meer dan een jaar geleden heeft
Whntjes met mij al eens contact
opgenomen voor een interview
dat zou moeten plaatsvinden voor
Radio Omroep Kerkrade. Pas nu
is mij gebleken dat het helemaal
niet om een landelijke omroep,
zoals bijvoorbeeld die van Hilver-
sum, gaat. Wijntjes deed het voor-
komen alsof luj een interview met
me wilde maken zoals dat bijvoor-
beeld in Hilversum gebeurt. Ove-
rigens was vrhdag wel de radio
aanwezig voor interviews, maar
achteraf bleek dat de ziekenom-
roep te zijn. Opnieuw en bewust
een verkeerde voorstelling van za-
ken."
„Wijntjes is iemand die artiesten
duizend kilometer of meer, acht-
tien tot negentien uur laat rijden

en zichzelf dan vervolgens uit de
voeten maakt. Hij heeft duidelijk
contractbreuk gepleegd. Als ar-
tiesten kunnen we naar ons geld
fluiten. Behalve de aanklacht, die
we hebben ingediend bij deKerk-
raadse politie, blijft ons niets an-
ders over dan iedereen nog eens
nadrukkelijk te waarschuwen
voor dit soort louche praktijken.
Dergelijke mensen schuwen
niets. Vandaag zijn wij het slacht-
offer, morgen zijn het onze colle-
ga's."

Het bezoekertal was bijzonder

laag - rond de vierhonderd - en
volgens insiders bedroeg de recet-
te niet meer dan zevenhonderd
gulden. Toch werd de huur van
deRodahal betaald. Dat gebeurde
volgens Wyntjes bh' het sluiten
van het huurcontract.

De naam Austria-Swiss Alpenpa-
rade is Peter Hinnen evenmin
bekend. „Niemand heeft zon pa-
rade in Zwitserland of Oostenrijk
ooit op het scherm gezien. Door
daarmee te schermen, dacht
Wijntjes meer bezoekers te trek-
ken. En wat te denken van het

programmaboekje met adverten-
ties, dat de bezoekers te koop
werd aangeboden. Aan alles
moest worden verdiend. Kortom
een evenement waarmee de orga-
nisator zich ten koste van anderen
kon verrijken."

De artiesten zouden worden uit-
betaald na afloop van de voorstel-
ling. Dat zou moeten gebeuren
tijdens een feestelijke party in het
hotel waar de artiesten verbleven.
De enige die niet kwam opdagen
was de organisator. En de schuld
- niet betaalde artiesten, een voor
25 mille ingehuurde cameraploeg,
de bloemenman - liep op. Eten,
drinken en hotel moeten ook nog
worden betaald.

Organisator John Wijntjes ging
gistermiddag desgevraagd in op
de door Peter Hinnen gedane aan-
tijgingen. „Om tweemaal twee
liedjes te komen zingen vind ik
een bedrag van vijf- tot zesdui-
zend gulden toch redelijk. Dan
moetje niet vertellen dat ik arties-
ten heb weten te strikken vooi
een lager bedrag omdat ze op tv
zouden komen. Bovendien heb-
ben <ze gratis een overnachting
gekregen in het sjiekste hotel dat
Kerkrade heeft, kasteel Erenstein.
Zelfs daar had Hinnen kritiek op.
Ik heb hem al eerder willen ver-
tellen dat we tv-opnamen gingen
maken, maar hij was nooit bereik-
baar. En de groep Heimatlande-
cho wilde zelfs helemaal niet op
tv. Het wordt de hoogste tijd dat
alles eens tot zijn ware proporties
wordt teruggebracht."

" Peter Hinnen: ,J^ouche praktijken. Vandaag zijn wij het
slachtoffer, morgen zijn het onze collega's."

Radio nieuwe stijl trekt
geen extra luisteraars

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Het ver-
nieuwde publieke radiobestel
trekt nog geen extra luiste-
raars. Dat blijkt uit de jongste
cijfers van de afdeling kijk-
en luisteronderzoek van de
NOS. Midden oktober, ëén
week na wijziging van de
zendschema's, was het geza-
menlijke marktaandeel van
de vijf radiozenders 56 pro-
cent. In september haalde de
publieke radio een marktaan-
deel van 57 procent.

Uit het continu luisteronder-
zoek blykt dat tussen zeven
uur 's ochtends en zeven uur
's avonds het aandeel van Ra-
dio 2 in vergelijking met de
maand daarvoor met vier pro-
cent is gedaald naar 12 pro-
cent. Radio 3 steeg in vergelij-
king met september 3procent
naar 29 procent. Naar dag vande week daalde Radio 2 voor-

al op woensdag. Radio 3 steeg
op woensdag en in het week-
einde.

De totale luistertijd bedroeg
tussen zeven uur 's ochtends
en middernacht circa 162 mi-
nuten per dag. Het aandeel
van de publieke omcoep be-
droeg daarin ruim zeventig
procent. De regionale omroep

haalde een marktaandeel van
15 procent. De commerciële
zenders waren in oktober
goed voor een marktaandeel
van 23 procent.

Volgens de NOS geven de uit-
komsten slechts een indicatie
van de ontwikkeling in luis-
tergedrag na de invoering van
de nieuwe zenderindeling.

De gewenningsperiode aan de
zendschema's duurde slechts
één week. Dit was bovendien
de week die overschaduwd
werd door de vliegramp in de
Bijlmermeer.

Tv-stations
Volgens Wijntjes is er veel gekra-
keel om niets en komt alles weer
op zijn pootjes terecht. Alleen
heeft hij nu even de tyd nodig.
„Hinnen hebbenze niet voor niets
bij de zender Sat 1 weggeschopt.
Hy is eigenlijke de enige van de
artiesten die zoveel heisa maakt.
Kapfenburg Sextett, Hetzendor-
fer & Sylvia en Nussbacher Musi-
kanten staan allemaal aan mijn
kant. Eigenlijk had ik de voorstel-
ling donderdagmiddag al willen
afblazen omdat er zon geringe
belangstelling voor was. Maar ik
heb hem laten doorgaan om de
liefhebbers van de volksmuziek,
die al kaartjes hadden, niet teleur
te stellen," aldus John Wijntjes,
die daar aan toevoegt dat veel tv-
stations interesse hebbenvoor de
gemaakte videoband van de Au-
stria Swiss Alpenparade in Kerk-
rade. „Ze zitten gewoon aan me te
trekken, die stations. Als ze een
besluit hebben genomen hoor ik
het wel." Over de lopende reke-
ningenzwijgt hij voorlopig bever.

show

Peter Hinnen vraagt justitie om in te grijpen

'Organisator Alpenparade
een fantast en oplichter'

Von onze rtv-redactie

KERKRADE - De affaire
rond de Austria Swiss Al-
penparade, waarbij organisa-
tor John Wijntjes achterafniemand kon of wilde uitbe-
talen, krijgt nog een staartje.
Een van de gedupeerde ar-
tiesten, Peter Hinnen (51) uit
Zwitserland, heeft de Kerk-
raadse politie gisteren ver-
zocht nadere stappen te
ondernemen bij de officier
van justitiein Maastricht. Hij
wil dat Wijntjes wordt ver-
volgd wegens bedrog en op-
lichting. De politie gaat nu
na in hoeverre hier sprake
van kan zijn.

Peter Hinnen (grootste hit '7000Rinder' oftewel: '7000 koeien,hoor die krengen loeien'): „Wijnt-
jes heeft de artiesten misleid door
te vertellen dat we op tv komen.
Daarom was de overeengekomen
gage voor de meeste artiesten zeer
laag. Weliswaar was er in de Ro-
dahal een door Wijntjes ingehuur-
de cameraploeg, maar hij kon
niemand van ons vertellen wan-neer en door welk station dezeAlpenparade zou worden uitge-
zonden. Toen ik Wijntjes hierover
aansprak liet hh weten dat de ge-
maakte videoband zou worden
aangeboden aan meerdere sta-
tions. Bij uitzending zou hij ons
als artiesten de boeken laten in-
zien en kregen wij alsnog tv-rech-
ten betaald. Een kwalijke en mis-
leidende voorstelling van zaken
om zodoende de gebruikelijke
pms, die artiesten vragen, te ont-
duiken. Voor my is dat oplichting
en bedrog." Boe-geroep voor

Pavarotti in de
Scala van Milaan

MILAAN - Voor de ster van de
Italiaanse opera Luciano Pava-
rotti kwam het ogenblik van de
waarheid aan het slot van de
tweede acte. Een lichte onzeker-
heid in de stem, mogelijk een
valse toon, en de reactie uit het
publiek was meedogenloos. Ter-
wijl de meeste toeschouwers in
de zaal 'Big Luciano' welwillend
nog de hand boven het hoofd
hielden, maakten de opera-fana-
tici op net schellinkje hun onge-
noegen met schril gefluit en
boe-geroep kenbaar.

Na afloop van de seizoenpremiè-
re van Verdi's 'Don Carlos'
klonk een tien minuten durende
ovatie, waarin echter ook afkeu-
rend gefluit en boe-geroep uit de
zaal in doorklonken. De kriti-
sche geluiden golden evenzeer
regisseur Franco Zeffirelli en di-
rigent Riccardo Muti, wie 'schan-
de' werd toegeroepen, als de
sopraan Daniela Dessi, die werd
beschuldigd 'Verdi te hebben
doen huilen.

Met Pavarqjti in de titelrol leek

een sensationele opera-gebeurte-
nis de Scala te wachten staan.
Maar de critici bleken dinsdag-
ochtend eerder teleurgesteld.
'Een succes, hoewel niet punt-
gaaf, oordeelde de Corriere della
Sera nog welwillend. Maar La
Stampa sprak van een 'geruï-
neerd feest' en de criticus van II
Giornale had een 'lijdende Don
Carlos" gezien. De Republica
had het over een 'heel gewone
Verdi'.

# Luciano Pavarotti

Deelnemers
De deelnemende orkesten zijn de All South Jazzband, Barrelhouse
Jazzband, BloodyLimit Jazzband, Circus Square Jazz Band, Louisia-
na Rhythm Kings, N'Awlins Brass Band, N.O. Dusty Duds, Odeon
Jazzband en O Smog.

De oude stijl jazzmuziek kan zich in Limburg verheugen in een
groeiende belangstelling. In Limburg werd het eerste jazzorkest op-
gericht in 1968, thans zijn veertien van dergelijke formaties in Lim-
burg actief. Om de jazz verder te promoten is de entree voor de
marathon van aanstaande zondagbijzonder laag: twee gulden vijftig.

Mike Oldfïeld
naar ons land

HEERLEN - Mike Oldfïeld, die de
muziek componeerde van het
album Tubular Bells', geeft op 1
april een concert in de Haagse Sta-
tenhal. Van de Engelse zanger en
multi-instrumentalist verscheen
eerder dit jaar een vervolg op zijn
voornoemde album, waarmee hij
veel succes oogstte. De kaartver-
koop start aanstaande zaterdag bij
alle VW-bespreekbureaus.

# De Ritmic
Group geeft
binnenkort drie
kerstconcerten:
één in
Kerkrade
en twee
in Sittard.

Foto: GERDA, Oirsbeek

Ritmic Group in kerstsfeer
SITTARD - De succesvolle Limburgse formatie
Ritmic Group geeft op zaterdag 26 december voor
de achttiende keer een kerstconcert in de stads-
schouwburg te Sittard. Omdat de organisatie een
grote toeloop verwacht heeft zij op voorhand al be-
sloten om op deze tweede kerstdag niet een maar
twee optredens te verzorgen, om 12.00 en 16.00 uur.
Om de vele fans in de Oostelijke Mijnstreek niet
teleur te stellen is ook een concert gepland in het

Kerkraadse Wijngrachttheater en wel op zaterdag
19 december. De 'try-out' voor deze drie kerstses-
sies vindtkomende zaterdag om 20.30 uur plaats in
het Grand Theater te Waubach.
Het repertoire van de, 40 leden tellende Ritmic
Group onder leiding van John Hendrikx valt op
door zijn brede songkeuze. Ballads worden afge-
wisseld met moderne popmuziek en eigen compo-
sities met melodieuze kerstliedjes.

Gefluit
Een fout van Luciano, die aan
het slot van de tweede acte naar
lucht hapte en een noot inslikte
leidde tot het eerste gefluit. De
enscenering van het helse tafe-
reel, met honderd figuranten,
versterkte nog de kritiek en iro-
nische opmerkingen. Alleen
Samuel Ramey als Philips de
Tweede kon unaniem de goed-
keuring wegdragen. Hij speelde
volgens de Corriere Pavarotti
'naar het tweede plan.

Ondanks de nog steeds glanzen-
de avondtoiletten en schitteren-
de juwelen was onder het pu-
bliek ook de wil zichtbaar sober-
heid in acht te nemen. Een
commentator zei zelfs herinne-
ringen te hebben aan de eerste
Scala-opvoering na de oorlog.
Maar de stad heeft zich nog lang
niet hersteld van de schok van
de schandalen. Geliefd gezel-
schapsspel tijdens de pauzes was
de vraag wie van de bekende
premièregangers in plaats van in
de loge nu wegens steekpennin-
gen in de gevangenis zit.

Zondag in Brunssum met twaalforkesten

Limburgse
Jazz-Marathon

Van onze rtv-redactie

BRUNSSUM - Nagenoeg alle Limburgse jazzorkesten zijn zondag
vertegenwoordigd op de Limburgse Jazz-Marathon in Brunssum.
Het is voor de eerste maal dat een evenement van een dergelijke
omvang wordt gehouden. Tussen 11.00 en 20.00 zullen in het casino
aan het Treebeekplein 133 in Brunssum twaalf orkesten optreden.

Het initiatief voor deze marathon gaat uit van de 'Oude stijl'-jazzclub
Zuid-Limburg. Die wil hiermee tevens Casino Brunssum in het zon-
netje zetten in verband met zijn 25-jarig bestaan.
De marathon begint met een dolle jazzparade door de King Zulu's
Brass Band en eindigt - al dan niet met een jamsession door de
N'Awlins Brass Band uit Elsloo. Op drie podia spelen in totaal zon
73 muzikanten.

mm

" Zes van de twaalf orkesten die deelnemen aan de Lim-
burgse Jazz-Marathon in het Casino van Treebeek.
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CAD-artsen mogen drugsverslaafden volgend jaar zelfbehandelen

Ziekenfonds betaalt hulp junksHEERLEN - De politie van Heer-
len heeft dinsdagmorgen vier man-
nen achtervolgd, die rond half vijf
voor 65.000 'gulden aan kleding had-
den gestolen uit de etalage van een
modezaak aan de Geleenstraat in
Heerlen. Via de autoweg vluchtte
het viertal naar België. In de buurt
van Lanaken raakte hun vluchtauto
in een slip en botste tegen de ach-
tervolgende Nederlandse politiewa-
gen. De etalagekrakers renden via
de weilanden alle richtingen uit.
Naderhand kon één van hen, een
22-jarigePool aan de grensovergang
Smeermaas aangehouden worden,
de andere drie zijn spoorloos.

Etalagekrakers
tot in België
achtervolgd

De dieven stalen voordat ze de eta-
lage kraakten in de Heerlense Ha-
merstraat een één dag oude VW-
Golf. Daarmee gingen ze er haastig
vandoor toen de kraak gepleegd
was. Maar de Heerlensepolitie bleef
hen hardnekkig achtervolgen tot
over de Belgische grens. Daar ver-
loor de chauffeur van de vluchtwa-
gen in een flauwe boch de controle
over het stuur en ontstond er een
botsing met de politiewagen. Beide
voertuigen raakten daarbij licht be-
schadigd.

Uitnodiging aan
Toon Hermans
'pijnlijk' zoek

De man die naderhand in Smeer-
maas aangehouden werd, zal zo
spoedig mogelijk aan Nederland
uitgeleverd worden.

De politie had inmiddels de Belgi-
sche collega's op de hoogte gesteld
van de actie. Ondanks hun hulp
wisten de dieven na de botsing toch
te ontkomen.

SITTARD - Toon Hermans heeft
vermoedelijk nooit een verzoek ge-
zien om deel te nemen aan het
750-jarig bestaansfeest van Sittard.
De brief waarin hij werd verzocht
op enigerlei wijze mee te doen aan
dat feest in 1993 is op zyn secreta-
riaat kwijt geraakt. „Een uiterst ver-
velende en pijnlijke zaak," zo moest
Hermans' secretaresse bekennen.

De briefkwam echter binnen op het
moment dat de secretaresse ziek
was. Zij verklaarde deze week van
het verzoek gehoord te hebben,
maar de bewuste brief nooit te heb-
ben gezien. Het is dan ook onwaar-
schijnlijk dat Toon Hermans de
brief gezien heeft, aldus de secreta-
resse.

Op 25 april van dit jaar stuurden
burgemeester J. Tonnaer van Sit-
tard en F. Heuts, voorzitter van het
comité 750 jaar Sittard, een brief
naar Toon Hermans. Zij willen
graag dat de cabaretier acte de pre-
sence geeft als Sittard in volgend
jaar op grootste wijze het 750-jarig
bestaan viert.

Dat verklaart wellicht waarom het
comité nooit een antwoord heeft ge-
had op het uit april daterende ver-
zoek. Toen de organisatie van de
Sittardse feesten daar gisteren van
op de hoogte werd gesteld, is
prompt een nieuw verzoek de deur
uit gegaan.

ROERMOND - Een groot aantal vrij-
willigers van het Nederlandse Rode
Kruis is verbolgen over de wijze waar-
op het Tijdelijk Opvangcentrum
(TOC) voor ontheemde ex-Joegosla-
ven in Roermond wordt beheerd. Vol-
gens de boze vrijwilligers, circa twin-
tig, springt directeur J. de Ruiter van
het TOC onfatsoenlijk en onverant-
woord om met zowel vrijwilligers als
ontheemden.

Vrijwilligers TOC
boos op directie

MAASTRICHT - Bij vijf huiszoekin-
gen in Maastricht heeft de politie on-
der andere drie personenauto's, dure
tv's, audio- en video-apparatuur en
een grote hoeveelheid gereedschap-
pen in beslag genomen. Vijf perso-
nen, vier mannen en een vrouw,
werden bij de invallen aangehouden.
De herkomst van de goederen moet
nog worden nagetrokken, maar vol-
gens de politie staat al wel vast dat
een gedeelte van de goederen af-
komstig is uit recent gepleegde inbra-
ken in Maastricht en de omliggende
gemeenten. Voor de actie werden 40
politiemensen ingezet. Ook in een
woning in Bunde en in een woning in
Lanaken vonden huiszoekingen
plaats. De politie van Lanaken vond
enkele van diefstal afkomstige goede-
ren.

Vijf arrestaties
bij huiszoekingen

KERKRADE - De bezoekers van het
concert dat het Symphonischer Un-
terhaltungsorchester uit het Duitse
Borna een aantal weken geleden in
Kerkrade heeft gegeven hebben een
tegoedbon aangeboden gekregen.
Zowel de muzikanten als de directie
van het Cultureel Centrum Kerkrade-

(CCK) waren het erover eens dat
het orkest een wanprestatie had gele-
verd. Dirigent Reiner Kluge en zijn
musici hebben na*het concert het po-
dium verlaten zonder het publiek.na
afloop te bedanken. Het orkest is ver-
volgens vertrokken zonder geld voor
de uitvoering te vragen. De directeur
van de Rodahal zegt dat niet het hele
programma is gespeeld, dat solisten
veel te laat waren gecontracteerd en
dat men niet op elkaar was inge-
speeld. De 150 bezoekers kunnen
met de aangeboden tegoedbon een
andere voorstelling in het Wijngracht-
theater bezoeken. Hoewel het CCX
geen extra kosten heeft gehad, is de
directie toch een juridische procedure
begonnen. Dit voor het geval het or-
kest alsnog een rekening zal sturen.

Tegoedbon na
slecht concert

Voor ton softdrugs
in beslag genomen
MAASTRICHT - De politie heeft
maandagavond bij een onderzoek in
een woning aan de Kattestraat in
Maastricht voor 100.000 gulden aan
softdrugs in beslag genomen. Twee
mannen, 41 en 44 jaar oud, werden
daarbij aangehouden. Na klachten uit
de buurt besloot de Projectgroep
Openbare Orde van de Maastrichtse
politie een onderzoek in te stellen en
trof in de woning 12,5 kilogram hasj
en een kilo marihuana aan. Behalve
de softdrugs nam de politie ook een
geldbedrag van 20.000 gulden in be-
slag.

fidspatiënten worden's zomers van volle ir
» boten afgehouden

zoals zij 's winters
\ Plotseling boottochten

krijgen aangeboden
punaise

Sokr de Promenade I (tussen
eehKk en V & D) heeft Ungers
Of a °mendek van zestig platanen
tiBp 2^atlsche gingko's met kelkach-
*o£ bladeren in gedachten. In de
t</£,er dlent dit rechthoekig geknip-

otaderendak als regen- en zonne-
,
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MAASTRICHT - Het Maastrichtse
gemeentebestuur wil nog even de kat
uit de boom kijken wat de invoering
van de gemeentelijke identiteitskaart
naar het model van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG)
betreft. Als reden voert zij hiervoor
aan dat door de centrale ligging in het
Euregio-gebied de meeste Maas-
trichtenaren al over een paspoort
beschikken. Zoals bekend wil ook
Binnenlandse Zaken een eigen model
voor een identiteitskaart gaan uitge-
ven. Voordat Maastricht een beslis-
sing neemt moeten eerst de huidige
onduidelijkheden uit de weg zijn ge-
ruimd

Maastricht wacht
met identiteitskaart

Vlaggen politie
halfstok
MAASTRICHT - Vandaag hangen
alle vlaggen bij de politiebureaus in
Nederland halfstok. Reden is de ge-
welddadige dood van opperwacht-
meester I. Klaassen afgelopen maan-
dag. Klaassen kwam bij een bank-
overval in Utrecht om het leven

Vierhonderd man
NedCar naar Japan
BORN - Vierhonderd medewerkers
van NedCar gaan vanaf november
volgend jaar een aantal maanden
naar Japan. Het is de bedoeling dat
zij zich daar bekwamen in de produk- -tic van nieuwe Mitsubushi-modellen.
In 1995 gaat, NedCar naast Volvo's in
Bom ook Mitsubishi's produceren. In
totaal gaat het om 180.000 stuks.

De laatste jaren is het aantal
peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven sterk toegeno-

Handboek
De GGD begint nu met hygië-
nebegeleiding op peuterspeel-
zalen en kinderdagverblijven.
Er is een handboek samenge-
steld onder de titel 'Kind-
opvang-gezondheid' dat bij de
GGD besteld kan worden.

„Niet alle centra voldoen aan
de minimale eisen met betrek-
king tot hygiëne en veilig-
heid," aldus de GGD in een
persbericht waarin een voor-
lichtingsmethode wordt aange-
kondigd.

HEERLEN - De hygiëne en
veiligheid op peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven laat va-
ker te wensen over. De GGD in
Oostelijk Zuid-Limburg heeft
dat geconstateerd. De GGD
krijgt de laatste tijd veel vra-
gen over hygiëne en veiligheid
op de plekken waar kleine kin-
deren worden opgevangen.

men. De leidsters die er wer-
ken zijn niet optimaal geïnfor-
meerd over hygiënische
maatregelen en veiligheids-
kwesties. „Er blijkt namelijk
een grote behoefte te bestaan
aan praktische informatie om-
trent de gezondheidvan het te
verzorgen kind," aldus de
GGD.

woordvoerder van het bisdom
Roermond.
Morgen is het de Dag van de Men-
senrechten. In verschillende plaat-
sen (onder andere Maastricht en
Heerlen) worden fakkeloptochten
gehouden. De Raad van Kerken
heeft opgeroepen vanaf zeven uur 's
avonds tien minuten lang de klok-
ken te luiden.

Van onze verslaggever
- De Reformatori-che kerken in Limburg geven ge-oor aan de oproep van de Raadan Kerken in Nederland om mor-

°en de klokken te luiden. Daarmee. iderstrepen de kerken de noodsi-tuatie in het vroegere Joegoslavië.
|-e klokken van de Rooms-Katho-
Jpe kerken zwijgen. „We hebben
**ie respect voor de actie, maar we

die niet," aldus een-

- De beide Promena-es pius de Bongerd in Heerlen
g_!"den tot Pleinen gemaakt. Dat

beurt door aan de uiteinden klei-
jg gebouwen neer te zetten.
*n deel van de Promenade krijgt

s3, glazen overkapping, het andere
uk moet overkapt worden met bo-

Qd* de Bongerd blijft onoverdekt.deze manierkrijgen de drieplei-n elk een eigen karakter.

Heerlen maakt
pleinen van
Promenades

„De aardse machten zijn niet in
staat de problemen in Bosnië op te
lossen. Ik denk dat het gebed het
nu moet doen. In die zin stelt het
gebed meervoor dan het luiden van
de klokken, hoewel dat op zich een
goede actie is," aldus de voorlichter
van het bisdom.

Gebed

De Reformatorische kerken doen
dat. „Op deze manier geven we
uiting aan onze verontrusting over
de grove schendingen van de men-
senrechten in Bosnië, waar vele
ondervoede mensen worden vastge-
houden in concentratiekampen. Ze
worden gemarteld, verkracht of ge-
dood. Tienduizenden mensen leven
in voortdurende angst en de vraag
is of zij de winter zullen overleven."
De protestants-christelijke kerken
houden verder morgenavond om 19
uur een gebedsdienst in de Gerefor-
meerde kerk in Treebeek (Bruns-
sum).

# Priesters uit acht verschillende bisdommen in
Nederland en Vlaanderen hebben gisteren deelge-
nomen een aan reünie te Rolduc in Kerkrade. De
priesters hebben daar allemaal hun opleiding ge-
had. De pauselijke nuntius in Nederland mgr. H.
Lemaitre droeg in de ochtenduren een pontificale
hoogmis op in concelebratie met alle aanwezige
priesters, ongeveer zestig in getal.
Het is de bedoeling dat er in het vervolg elk jaarop "8 december, de dies natalis van het groot-seminarie
Rolduc, een reünie van priesters wordt gehouden.

Foto: KLAUS TUMMERS

staat in een plan dat deKeulse
iJ-hitect O. Ungers heeft gemaakt
je °Pdracht van de gemeente Heer-
tje etl de Private partners.
(Je e')ouwen aan het eind van bei-
dip r°menades worden twee ver-eplngen hoog Ze bieden plaats
§e afés of restaurantjes, vervan-
gen er en der verspreide kios-
t>ee Cn zorgen voor een duidelijke
ga°rer,zing van de pleinen. De toe-
Vor tot de Bongerd wordt ge-
10 md door een poortgebouw. Daar
s PJe onderdoor naar de kermis-
etl en markten.

r^gers ziet de Promenade II bij de
trafrStraat als de poort tot het een"

sonn winkelgebied. De voetganger-
Hrdoorgang verdwiJnt- Ungers

promenade met glas over-
dij:pcn>. maar zo dat aan beide zij-
°Ve kr

n afstand van zeven meter
4a rbMJft tot aan de bebouwing.
C de zijkanten blijft de twaalf
öa e^ hoge overkapping open.
ïir-Kt behouden de bewoners

Lnt op de Promenade.

„Op die manier geven wij uiting aan
onze verontrusting. Er wordt in de
weekeinden ook gecollecteerd voor
de landelijke actie voor beide lan-
den," aldus deken Wiertz, die niet
uitsluit dat donderdagavond toch
ook de klokken geluid worden.

In de Pancratiuskerk in Heerlen
wordt volgende week woensdag om
half zeven 's avonds een eucharis-
tieviering gehoudenvoor de situatie
in Bosnië en in Somnalië en vervol-
gens om 19 uur een oecumensche
dienst die mede door de Raad van
Kerken georganiseerd wordt.

Kindereentra vaak
niet hygiënisch en
onveilig voor kind

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Geef met kerstmis 'ns wat . _IM'IJTj%-*' I
héél anders: geef 't 4i^____.S^*^___*ll£l '

Limburgs Dagblad l|_S^£
cadeau! Is dat geen goed |\i_!_^^fS;^i__|^____i^B_|

- Vul meteen de bon in! Dan ontvangt u tijdig
(uiterlijk 21 decembera.s.) een feestelijke

-i krantencadeaubon die u dan
ftcWRAH* aan iemand kunt schenken. <-

Limburgs Dagblad
Ik wil metKerstmis een krantencadeaubon geven.
Bezorg het Limburgs Dagblad van 28 december 1992 tot
6 februari 1993. Voor maar ’ 25.-. , i

Naam ontvanger:
Bezorgadres: : " . n
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: - , \
Naam gever:
Betaaladres: . "I
Postcode: Woonplaats: , I

I s|
'■ Ik wacht metbetalen op uw acceptgirokaart, t

Bon opsturen in eenopen envelop „onder, postzegel
naar Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, ,

" 6400 VB Heerlen'of bel GRATIS 06-022991A., tfx

Op onze gehele
dames- en heren-

wintercollectie
KORTINGEN
vanaf __*0 /C en meer

Profeteert nu
Akerstraat 47 Niersprinkstraat 9

Kerkrade-West Kerkrade-Centrum
045-413324 045-452893 'Donderdag koopavond

- Medicijnen en behandelingen die het CAD
°orschrijft aan verslaafden zullen vanaf volgend jaar ver-

§oed worden door het ziekenfonds. Verder kunnen Lim-, urgse drugsverslaafden vanaf 1 januari onderzocht en
ehandeld worden door artsen van het Consultatiebureauvoor Alcohol en Andere Drugs (CAD). CAD's uit de rest van||et land hebben reeds belangstelling getoond voor deze
teuwe constructie tussen de Limburgse huisartsen, de zie-

kenfondsen Liass en VGZ en het CAD-Limburg.

voor wie de nieuwe regeling is be-
doeld zijn overwegend methadon;
gebruikers. Het gaat in heel Lim-
burg om ongeveer zevenhonderd
personen ofwel tien procent van de
drugsverslaafden.

P ditmoment hebben CAD-artsen
sjei) bevoegdheid om drugsver-
ha Ii n te onderzoeken en te he-
ndelen. Verslaafden kunnen al-en terecht bij hun huisarts. „Om

slafnl°pende redenen hebben ver-, afden echter problemen naar de
vatarts te §aan-Daarom blijven zij
1p„ r°ndlopen met allerlei kwa-
v. ' , zegt Fred Gillissen, directeur«« het CAD-Limburg. Het gaat in

heeste gevallen om infecties.
Ti
Li k

aassen' voorzitter van de■ttburgse huisartsenvereniging,
n en^ de nieuwe constructie eenodverband om levensgevaarlijke
«Uaties te voorkomen.

Ve I?eerlen en Maastricht werden
, Slaafden informeel al behandeld
j£or CAD-artsen. Voor Sittard,
°errnond en Venlo is de regeling
«trekt nieuw. De verslaafden

De meeste drugsverslaafden zijn
verplicht verzekerd bij het zieken-
fonds via de Sociale Dienst. Vanaf
volgend jaar kunnen verslaafden
ook medicijnen en ziekenhuisbe-
handelingen op voorschrift van het
CAD vergoed krijgen. Dit was tot
nog toe onmogelijk, omdat de zie-
kenfondsen officieel geen zaken
kunnen doen met het CAD. Dit ob-
stakel is omzeild door de CAD-art-
sen te- beschouwen alsvoorpost van
de huisarts. De CAD-arts handelt
dan formeel namens de huisarts.
Dit heeft tot gevolg dat de verant-
woordelijkheid voor de CAD-artsen
toeneemt.

Bisdom Roermond ondersteunt actie niet

Niet alle klokken
luiden voor Bosnië

HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR. RON BROWN.
CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37. TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5. TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE.
MARKT 42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363;
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t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onverwacht voorgoed af-
scheid nemen van onze lieve vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom, neef en vriend

Hans Thomassen j
drager van het oorlogsherdenkingskruis met de gesp

en het ereteken van orde en vrede
Hy overleed op de leeftijd van 67 jaar.

Heerlen: Hans Thomassen Jr. t.Karoline Thomassen
Jos Thomassen

Nicaragua: Lilliamen Martin Thomassen
enkinderen

Duiven: Theo Thomassen
Eindhoven: Nick en Marta Molloy

Yasmin
KarolienKnoppersen
Familie Thomassen

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 11 decem-
ber 1992 om 16.00 uur in het crematorium te Imstenrade Heerlen.
Bijeenkomst aldaar, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 19.30 tot 20.00 uur.
Zrj die geen kennisgeving ontvingen gelieven deze advertentie als
zodanig te willen beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de hartelijke manier waarop u met ons heeft
meegeleefd tijdens de ziekte, het overlijdenen de uit-
vaart van mijn dierbare man en onze vader

Huub Feijts
zijn wij u bijzonder dankbaar.
Het is voor ons een grote troost te weten dathij ook
voor anderen veel betekend heeft.

Alice Feijts-Vanderhoeven
Bart, Frank

Amstenrade, december 1992
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst, welke gehouden zal wor-
den op zaterdag 12 december om 18.30 uur in de parochiekerk St.
Laurentius te Voerendaal.
"—__—"aMiiMaß—■—■—■—^——^—i___.___ m~m~

Dankbetuiging
Hierbij willen wij allen hartelijk danken voor de vele blijken van
medeleven en belangstelling bij het overlijden en de uitvaart van on-
ze dierbare vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Peter van Wanrooij
De oprechte belangstelling vervult ons met dankbaarheid en geeft
ons veel troost.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen, december 1992
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de plechtige zeswekendienst
op zondag 13 december om 11.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heer-
lerheide.

t
Wij delenu mede, dat thuis, in haar eigen omgeving, naeen ongelijke
strijd, is overleden mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Maria Johanna
Rosa Habets

echtgenote van

Frans JozefAugenbroe
Na een werkzaam leven en voorzien van de sacramenten der zieken,
overleed zij in de leeftijd van 67 jaar.

Landgraaf: F.J. Augenbroe
Heerlen: Francme Wiermans-Augenbroe

Sjef Wiermans
Maastricht: Gertrud Augenbroe

Jaap van derLinden
Clem

Landgraaf: Wim Augenbroe
Amsterdam: Aggie Augenbroe

Willem Hooyman
Familie Habets
Familie Augenbroe

6372 BL Landgraaf, 7 december 1992
Monnetstraat 21
De eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 12 december a.s.
om 10.00 uur in de dekenale kerk H.H. Petrus en Paulus te Land-
graaf-Schaesberg, waarna aansluitend crematie in het crematorium
te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium v.v. is gezorgd.
Vrijdag 11 december zal de overledene bijzonder worden herdacht
tijdens het rozenkransgebed om 18.40 uur, vóór de avondmis van
19.00 uur.
Afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur in het morturium
Schifferheide, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
annonce als zodanig beschouwen.

Met grote droefheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van de zeereerwaarde

Zr. Lidwina
In een moeilijke periode heeft zij als wijkver-
pleegster bijna 30 jaar lang haar beste krach-
ten gegeven aan de mensen van Geulle en
Waalsen.
Wij zullen haar in grote dankbaarheidblijven
gedenken.

Het bestuur van de Afdeling
Geulle van hetLimburgse
Groene Kruis

Geulle, 9 december 1992

Brunssum, december 1992.

Het 50-jarig huwelijksfeest was voor ons een
onvergetelijke dag.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor de
belangstelling,bloemen, cadeaus en de
gelukwensen.

Fam. H.Ph. Bloebaum-Vromen
kinderen en kleinkinderen

t
Met grote droefheid geven wij kennis, dat ge-
heel onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, in de leeftijd van 59 jaarmijn lieve man en
onze lieve papa

Bert Scholtes
echtgenoot van

Marietta Beljon
Terwinselen: Marietta Scholtes-Bel jon

Werner
Bert jr.
Familie Scholtes
Familie Beljon

6467 GM Kerkrade, 6 december 1992
Caumerstraat 70
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 12 december om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Antonius van Padua te Kerkrade-
Bleijerheide, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van vrijdag a.s. om 19.00
uur zal Bert bijzonder worden herdacht in voor-
noemde kerk.
Bert is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen aan de Schifferheiderstraat 7 teKerkrade-
West.
Gelegenheid tot afscheidnemen vam 18.00 tot
19.30 uur. "
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Tijdens een mooie zondagmiddag werd plotse-
ling uit ons midden genomen

Bert Scholtes
(Bertje)

Het verlies van een goede vriend, fijne reismak-
ker en mijn steun tot in de dood, heeft mij in-
tens geschokt. Bert ik zal je missen.

Jo Sommer

Geschokt vernamen wij het plotseling overlij-
den van onze collega en vriend

Bert Scholtes
Wij wensen echtgenote, kinderen en familie
veel sterkte toe en wij zullen hem missen.

Directie en personeel
Straeten Distribution BV

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, zoon, broer, zwager, oom en
neef

Henk Piereij
echtgenoot van

Mia Voss
op de leeftijd van 57 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Mia Piereij-Voss

Landgraaf: Eric en Truus
Mandy, Roxanne

Hoensbroek: Olaf
Familie Piereij
Familie Voss

7 december 1992
Wolfhoofdsplein 11, 6431 BB Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 12 december om 11.00 uur in de H.
Hartkerk te Hoensbroek-Mariarade, gevolgd
door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 19.00
tot 20.00 uur.
Zn die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons lid en luitenant

Henk Piereij
Hij zal steeds in onze gedachten blijven voortle-
ven.

Beschermvrouwe, bestuur,
leden en damescomité
Schutter St. Martinus
Vaesrade

Met droefheid geven wij kennis van het overlij-
den van onze voorzitter

H. Piereij
Kaartclub Ouwd Gebrook

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van ons lid

H. Piereij
Spaarclub De Leeuw, Hoensbroek

Vervolg
familieberichten

zie pagina 18

t
Zijn stoel is leeg:
zijn stem is stil-
Wij zeggen Heer,
het was Uw WH-

Wij namen afscheid van mijn dierbare ma"1
mijn vader, onze opa

Leo Verbrugge
echtgenootvan

Frida Zweiphennig
Hy overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Heerlen: F. Verbrugge-Zweiphennit»
Amstenrade: Frida

Tanya en Henry
Monique en Ger

6415 SE Heerlen, 8 december 1992
Meezenbroekerweg 79
De crematieplechtigheid zal gehouden worde 11
op vrijdag 11 december om 14.30 uur in het cr^
matorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst voor vertrek om 13.55 uur aan he
sterfhuis.
De dierbare overledene is opgebaard in het uil'
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweë
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, woensdag en do*1'

derdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wy vergeten zyn u een kennisê^
ving te zenden deze annonce als zodanig °e'
schouwen.

Rectificatie
De plechtige eucharistieviering van

Marco Gillissen
zal plaatsvinden op vrijdag 11 december o&
10.00 uur in de parochiekerk De Blijde Boo»'
schap te Kerkrade-Chèvremont, waarna aa*V
sluitend begrafenis is op de algemene begraal'
plaats Schifferheide.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Breistudio
W. Heuts-Schrijnemakers

Dorpstraat 130, Maastricht
a.s. vrijdag 11 december
de gehele dag gesloten.

De grote belangstelling, devele troostryke btie
ven, bloemen en h. missen by het heengaan va
myn lieve vrouw, moeder en schoonmoeder

Ellie
Garritzen-Langohr

hebben ons getroffen.
Al deze blyken van medeleven en de wete* 1

schap dat zy door zovelen werd geacht, hebbe
ons gesterkt dit verlies te dragen.

K. Garritzen
Mark en Marion

Heerlen, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt
op zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur in■ ° ',
parochiekerk van St. Jozef te Heerlen-Heen*3

baan. j

f
Gij, Heer mijn God,
zijt barmhartig en goed,
geduldig, mild en betrouwbaar.

Psalm 86
Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen zij voor
ons betekende, delen wij u mede dat geheel on-
verwacht uit ons midden is weggenomen, op
deleeftijdvan 74 jaar, voorzien van het h. oliesel

zuster Leonie
(A.O.J.M. Rutten)

Zij was lid van de congregatie Zusters Francis-
canessen van Heythuysen, gedurende 55 jaar.

Ransdaal: pater Vitalis-Keulaerds O.F.M.
Heythuysen: zusters Franciscanessen

Familie Rutten
Ransdaal, 8 december 1992
Corr.-adres: Kampstraat 3
6311 AT Ransdaal
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 12 december a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk H. Theresia teRansdaal,
waarna aansluitend debegrafenis op de algeme-
ne begraafplaats te Brunssum.
Er is gelegenheid tot schriftelijke condoleance
achter in de kerk vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed met aansluitend avondwake,
vrydagavond om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Zuster Leonie is opgebaard in een der rouwka-
mers van de begrafenis- en crematievereniging
Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar
gelegenheid tot afscheidnemen, dagehjks van
18.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemenekennisgeving
Na een intens en welbesteed leven van zorg en
liefde is heden van ons heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Katharina
Bressers-Russ

weduwe van

Adrianus Bressers
op de leeftyd van 85 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen
Familie Russ
Familie Bressers

Brunssum, 8 december 1992
Corr.-adres: Mgr. Nolensstraat 32
6431 JP Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
vrijdag 11 december om 13.30 uur, in de aula
van het crematorium Heerlen. Bijeenkomst in
voornoemd crematorium.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 19.00-20.00
uur.
Langs deze weg willen wy het verzorgend per-
soneel van het verzorgingshuis Schuttershof
afd. de Eik te Brunssum hartelijk bedanken
voor hun goede verzorging.

. t
Tot ons groot verdriet moesten wij heden, ge-
heel onverwacht, afscheid nemen van onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Joep Krichelberg
weduwnaarvan

Lily Aleven
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: HenkKrichelberg:
Angelina
Krichelberg-Spaubeck
Bram en Laura

Kerkrade: Karel Krichelberg
Familie Krichelberg
familieAleven

7 december 1992
Krichelstraat 20, 6466 AS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 12 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van St. Jozef te Kerkrade-
Kaalheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene is op vrijdag 11 december a.s. om 18.00 uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Met droefheid geven wij u kennis dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, in de leef-
tijd van 73 jaar, onze zorgzame moeder en oma

Mia Tullemans
weduwe van

Sjaak Timmermans
Zevenaar: Cor en Nettie

Timmermans-Gordebeke
Margret en Harold,Robert

Hoensbroek: Ad en Annie
Timmermans-Langen
Rogier

Hoensbroek: Leo en Gonny
Timmermans-Corstjens
René, Mirjam
Familie Tullemans
Familie Timmermans

6432 JA Hoensbroek, 7 december 1992
Leeuwerikstraat 37
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
donderdag 10 december a.s. om 12.00 uur in de
kerk Maria Gewanden te Hoensbroek, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade.
Samenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven is er geen condoleren.
Heden woensdag om 18.30 uur avondwake in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h Crom-
bach, Oliemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar van
17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat voorzien van de h. sacra-
menten, na een rijk leven in Gods vrede is over-
leden, in de leeftijd van 81 jaar, myn lieve echt-
genote, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Elisabeth Antonia
Maria Rinkens-Dirks

echtgenote van

Willem Rinkens
Kerkrade: W.Rinkens
Kerkrade: Corrie en WielKohlen-Rinkens

Dieren: Anny en Herman Stins-Rinkens
Geleen: Mia en JoWijckmans-Rinkens

Hengelo: Agnes en Etienne
Richardson-Rinkens

Purmerend: Mien en Jack Habets-Rinkens
Kerkrade: Loek en Sophie Rinkens-Frohn
Kerkrade: JohnRinkens

Zwitserland: Frans en Marie-Thérèse
Rinkens-Steiner
Klein- en achterkleinkinderen
Familie Dirks "
Familie Rinkens

6461 BM Kerkrade, 6 december 1992
O.L. Vrouwestraat 27
De eucharistieviering zal plaatsvinden op vry-
dag 11 december a.s. om 11:00 uur in de paro-
chiekerk St. Catharina te Kerkrade-Holz, waar-
na aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats te Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf
gelegenheid is tot schriftelyk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats
v.v. is gezorgd.
Donderdag 10 december zal de overledene by-
zonder worden herdacht tijdens, de avondwake
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kennisge-
ving te zenden, deze als zodanig beschouwen.

t
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele blijken van medeleven
by het overlijden van onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, lieve oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Jacqueline Baaten
Familie Baaten
Familie Nijsten
kinderen en kleinkinderen

Geleen, december 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 12 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altyddurende
Bijstand te Lindenheuvel-Geleen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den geheel onverwacht van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Jan Martens
echtgenoot van

Tiny van der Linden
op de leeftijd van 60 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Tiny Martens-van derLinden
Hoensbroek: Mia en William

Smits-Martens
Nancy, Sharon

Hoensbroek: Jolanda en Theo
deRade-Martens
Kim

Hoensbroek: Mario en Renate
Martens-Niesing

Hoensbroek: SilviaMartens
René Rummens

8 december 1992
Lothariusstraat 5
6432 HP Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 11 december om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maagd der Armen te Hoens-
broek-Mariagewanden, gevolgd door de crema-
tie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100. Bezoekge-
legenheid dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Met diepeverslagenheid maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten be-
leven, geven wij kennis, dat na een langdurige
ziekte is overleden mijn lieve man, onze broer,
zwager, oom en neef

Sjaak Lambrichts
echtgenootvan

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

Haanrade: A.B.
Lambrichts-Sturtz
FamilieLambrichts
Familie Sturtz
Familie Weelen

6464 EJ Kerkrade, 7 december 1992
Kloosterbosvoetpad 11
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 11 december a.s. om 11.00 uur in
de paruchiekerk van het H. Hart van Jezus te
Kerkrade-Haanrade, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Chèvremont.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene is op donderdag 10 december a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voorvervoer kerk/begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.
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Voorlopig geeft Meijs voorrang aan
de verkoop van de Primosa-pirami-
de en de inboedel. Tot nu toe heb-
ben zich zeven gegadigdenvoor het
gebouw gemeld. Voor het eind van
het jaar wil de curator het gebouw
gunnen aan de hoogste bieder.

Curator Meijs: „Om claims te kun-
nen indienen heb ik meer feiten en
namen nodig dan ik in het rapport
van Twijnstra Gudde lees. De on-
derzoekers hebben het weliswaar
over de politieke besluitvorming
maar zeggen niets concreets over
het functioneren van de directeur
en de commissarissen. Daaruit
blijkt niet of zij hun taak nu wel of
niet naar behoren hebben vervuld.''
Meijs zal de opstellers van het rap-
port vragen of ze meer weten danze
op papier hebben gezet.

Vergankelijkheid

Sluiting dreigt
voor EBC

Van onze verslaggever

OIRSBEEK - Het aan de Pro-
vinciale weg Zuid in Oirsbeek
gevestigde bedrijf Eef Borger
Copyrights (EBC) bv hangt slui-
ting boven het hoofd.

De Raad van State heeft gisteren
het schorsingsverzoek, dat de direc-
tie indiende tegen de weigering van
de gemeente Schinnen om een hin-
derwetvergunning af te geven, afge-
wezen. EBC heeft diverse vestigin-
gen. In Oirsbeek zouden 20 mensen
op de loonlijst staan.

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1

totaal gaat het daarbij om investe-
ringen van circa 210 miljoen gulden,
die nog vóór de eeuwwisseling ge-
realiseerd zullen worden. De projec-
ten komen voor het overgrote deel
voor rekening van investerings-
maatschappij Aqua Terra, eigenaar
van de Maasplassen.

at werd gisteravond,kort nadat de
le betrokken partijen volledige

hadden bereikt,
j„ *j* enJk tijdens een inderhaast be-
hif bÜ^nkomst op het provincie-
hu^" ■^>aar onthulde verantwoorde-1* gedeputeerde Jan Tindemans, Je details van de zogenoemde
v PV?rall deal. De uiterst moeizaameriopen onderhandelingenhebbeneer dan een jaar in beslag geno-

Pelangrijkste onderdeelvan het ak-'
*°ord vormt, behalve de voortgang

St? fronding van de grindwinning.
J 1het zogenoemde Structuurvisie-'jsebied, de uitwerking van het (ge-
lM Juigde) scenario voor de herin-j 'chting van de Maasplassen. In

Zware kritiek op
regelgeving 'Beek'

DOOR ERIC VAN DORST

"De eerste grafsteen wordt vakkundig geplaatst voor de pastorie van de St.-Matthiaskerk. Foto: frits widdershoven

Het bedrijf ontwerpt en fabriceert
decoren van sculpturen en beschikt
volgens de gemeente niet over een
geldige hinderwetvergunning. Op
24 juni van dit jaarom 9 uur 's mor-
gens deden de FIOD, bedrijfsver-
eniging, sociale recherche en rijks-
politie invallen bij de EBC-vestigin-
gen in Beek, Landgraaf en Oirs-
beek.

- De Centrale Raad voor!
Milieuhygiëne, een adviesorgaanan de regering, heeft zware kritiek

P de wijziging van de Luchtvaart-
r et en daarbij behorende nieuwe.
egelgeving voor vliegtuiglawaai

? le minister Maij-Weggen van Ver-deer en Waterstaat bij de Tweede
panier heeft ingediend. Daarmeeu ze onder meer een aparte geluid-
J^n voor nachtvluchten op vlieg-eid Beek wettelijk vaststellen.

Op de tekentafel liggen onder meer
een groot hotel annex appartemen-
tencomplex bij het evenementen-
terrein Noordpias en een bungalow-
park inclusief haven voor de ple-
ziervaart in Thorn. Verder kan de
gemeente Heel komend jaar einde-
lijk beginnen met de bouw van 400
woningen in het gebied Sleydal (64
miljoen). Om laatstgenoemd project
volgens de wettelijke voorschriften
gerealiseerd te krijgen, voorziet het
akkoord ook in de aanvoer van een
half miljoen kuub grond door de
grindproducenten.

Planning

Vier toeristisch-recreatieve en wo-
ningbouwprojecten (camping Ha-
tenboer, Maaswaarderplas, Panheel
Fase B en de Paerdsplas), met een
totale waarde van 21 miljoen, zijn
als gevolg van de deal nu 'spijker-
hard'. De overige investeringen (sa-
men 125 miljoen) door Aqua Terra
hebben die status nog niet, maar
zijn inmiddels wél al serieus in
voorbereiding. Mocht een gepland
project als gevolg van onvoorziene
'externe' omstandigheden econo-
misch onverantwoord blijken, dan
heeft Aqua Terra zich bovendien
verplicht om gelijkwaardige alter-
natieven te realiseren.

Historische grafstenen
naar voortuin pastorie

Pastoor Hover redt 'monumenten' van ondergang
Onverantwoord
Hierbij werd de hele boekhouding
in beslag genomen. De gemeente
was bij de inval in Oirsbeek ook
aanwezig en constateerde onder an-
dere dat EBC in een afbraakpand
tegenover het bedrijf op onverant-
woorde wijze afvalstoffen dumpte.

dig was. Op de vraag of de pas-
toor voortaan geplaagd zal wor-
den door de gedachte op een
kerkhof te wonen, antwoordt hij
dat de hele wereld in feite één
grote begraafplaats is en dat de
dagelijkse herinnering aan de
vergankelijkheid voor niemand
kwaad kan. Daarbij hebben de
stenen een historische waarde en
herinnerenze aan de band die de
'St.-Matthijs' door de eeuwen
heeft gehad met handelslieden
en notabelen van de stad Maas-
tricht.

n een advies aan minister Aldersan Milieu stelt de raad dat de voor-
lig- op gesPannen voet staan met
g*tionale beleidsdoelstellingen.
ft.en toetsing daaraan heeft niet
:; aatsgevonden en de voorstellenuilen deze ook niet kunnen door-

ij Jaan.voorspelt de raad.

Io^ raad vindt dat in de toelichting
I dtn concept-besluit essentiële
|latpSen Duiten beschouwing zijn ge-
\^n en dat het onduidelijk is waar-
in bepaalde keuzes gemaakt zijn.

raad is niet gelukkigmet het feit
laoK* aParte geluidnorm voor
onn uchten °P vliegveld Beek
b overzienbare gevolgen kan heb-
Voo Voor andere luchthavens en
t}0 r. de nationale nachtnorm die
ty =, ln voorbereiding is. Precedent-
enting wordt gevreesd.

Het eerder genoemde woningbouw-
project in Panheel (Fase B) kan
overigens alleen worden uitgevoerd
als de voorgenomen grindwinning
in Daelzicht-Zuid wordt afgeblazen.
Ter compensatie mogen de grind-
producenten vijf hectare extra ont-
gronden in het bestaande winge-
bied Panheel Fase O De PvdA-
deputé benadrukte gisteravond nog
dat nu ook de 'vrijheid-blijheid-
gedachte' voor de grindboeren
voorgoed tot het verleden behoort.
„Want ook de afbouwregeling voor
de baggerwerkzaamheden is heel
hard geformuleerd."

De directievan EBC trachtte nog de
door de gemeente opgelegde slui-
ting via een spoedprocedure bij de
Raad van State in Den Haag af té
wenden, maar dat is mislukt. Rech;
ter mevrouw J. Leyten weigerde
gisteren het sluitingsbevel te schort
sen.

De directie wilde gisteravond geen
commentaar geen op de onheilstij-
ding uit Den Haag. Maar volgens
haar raadsman mr. H. Kalsbeek is
er geen sprake van dat het bedrijf
mensen moet ontslaan.

Een aantal van de 21 grafstenen
van de Sint Matthiaskerk wordt
vermeld en beschreven in de pu-
blicatie van dr. J. Belonje uit
1961. Een van die grafstenen is
het monumentvoor de luitenant-
generaal Graaf de Maillebois die
in 1791 in de St.-Catharjnakerk
werd begraven maar wiens mo-
nument na de sloop van deze
kerk werd overgebracht naar de
St.-Matthiaskerk.

kele jaren geleden werd de vloer
van de kerk verlaagd en daarmee
teruggebracht tot het oorspron-
kelijke peil van weleer. De vloer
werd ooit met meer dan een hal-
ve meter verhoogd om te voor-
komen dat er water de kerk
binnenstroomde als de Maas bui-
ten zijn oevers ging en een ge-
deelte van de binnenstad blank
zette. Om de vloer te verlagen
moesten ook de talrijke grafste-
nen worden verwijderd maar die
werden niet teruggeplaatst.
Er waren plannen om de stenen
te herplaatsen in een soort kruis-
gang die naar een eveneens

Wat Hover nu doet kost slechts
een fractie van het bedrag dat
voor de schatkamerplannen no-

nieuw te bouwen schatkamer
zou lopen door de tuin van de
pastorie. „Op zich een prachtig
plan," aldus Hover, „maar volsla-
gen irreëel. Want zoiets kost al
gauw een miljoen en waar moet
dat geld vandaan komen. We
hebben aan de kerkrestauratie al
een hypotheek van een miljoen
overgehouden en er zit dus geen
cent meer in de kas. Met de in-
komsten van de parochie kun-
nen we het schip amper drijven-
de houden."

MAASTRICHT - Pastoor Ge-
rard Hover van de Maastrichtse
St.-Matthiasparochie heeft een
groot aantal monumentale graf-
stenen afkomstig uit zijn kerk
tijdens de restauratie, voor de
ondergang weten te behoeden.
Het zijn een veertigtal hardste-
nen grafplaten, waarvan sommi-
ge stammen uit de 13de en 14de
eeuw. Een aantal daarvan wordt
momenteel door de aannemer,
op wiens terrein de stenen wer-
den opgeslagen, momenteel ge-
plaatst vóór de pastorie in de
Maastrichter Pastoorsstraat. En-
kele horizontaal als plaveisel,
andere verticaal tegen de zij-
muur. 'Onbegrijpelijk' noemt
Hover het dat die monumenten
als 'oud vuil' werden afgevoerd
naar het stort van de aannemer,
waarbij vernielingen niet kon-
den worden voorkomen.
Tijdens de grote restauratie en-

icje f
an de raad zich verenigen met

|ba „- mulering van een algemene
LheffS"geluidsnorm. die met een ont-fei g per vliegveld op punten"ingepast kan worden.

Het laatste en dus beslissende
woord over het grindakkoord is aan
Provinciale Staten. Zij zullen zich
nog deze maand over het totaalpak-
ket moeten uitspreken. In een eer-
ste, voorlopige reactie hebben vrij-
wel alle Statenfracties de deal posi-
tief ontvangen.

Uitstel aan andere scholen
om reglement aan te passen

van inzicht tussen Gijsen en de an-
dere bisschoppen.

voor het godsdienstonderwijs, al-
dus Gijsen.

ROERMOND - In de laatste jaren
«ch v,o„lgens Gijsen deze scholen
sch meer en meer gaan be"ouwen als hun eigen opdracht-
en) ?" "Met als gevolë dat de ka-"Stoivf sch°ol niet meer kan
*aal " beschouwd als een pasto-
Veti lnstituut en daarmee als een
dhftie*gntUk Van de rk Kerk- Haaroeistellmg heeft dan ook geen be-
het ,g op het verkondigen van
Var, ?eloof> maar op het verzorgen
cito goed onderwijs," zo
enia- Gljsen de B°nd KBO, de ver-,
kattT^ 8 van schoolbesturen voor«j-nouek basis- en speciaal onder-

Maar ook scholen dieniet het predi-
kaat katholiek mogen voeren, kun-
nen volgens mgr. Gijsen dienstbaar
zijn aan de katholieke - of minstens
de christelijke - opvoeding en vor-
ming van de leerlingen. Dit geldt
vooral voor een betrekkelijk groot
aantal basisscholen, waarin de paro-
chiepriesters een duidelijkerol ver-
vullen.

Van dC blljft volgens de bisschop
sch iioerm°nd nog slechts een
ov '°°' °P christelijke grondslag
Van + -ar ledere bisschop moet
am zy'n onvervreemdbare ver-nuvoordelijkheid erop toezien dat--nolen diekatholiek heten, ook in-derdaad de katholieke godsdiensti-
diLonderrichting en opvoedingalenen. Dit geldt in het bijzonder

De onenigheid tussen de bisschop-
pen leidde ertoe dat Gysen beide
reglementen ter beoordeling voor-
legde aan het Vaticaan. Dat sprak
uit dat geen van beide reglementen
in strijd is met de bepalingen van
het kerkelijk wetboek.

Gijsen het direkt na afloop van de
bewuste bisschoppenvergadering
weten dat op grond van het kerke-
lijk recht de verantwoordelijkheid
voor de katholiciteit van het katho-
liek onderwijs „onvervreemdbaar
en onoverdraagbaar" bij de plaatse-
lijke bisschop berust. Deze katholi-
citeit moet vanuit het kerkelijk
recht duidelijk in de statuten van
iedere school worden vastgelegd,
aldus Gijsen, die in oktober 1987
zijn eigen reglement presenteerde.
Daarin heeft de bisschoppelijk ge-
delegeerde in het schoolbestuureen
vetorecht. Verder hebben de bestu-
ren zelf geen zeggenschap over het
benoemen of ontslaan van gods-
dienstleraren, wier levenswandel in
overeenstemming met de bepalin-
gen van hetreglement moet zijn.

Deze scholen kunnen van de bis-
schop uitstel krijgen voor het aan-
passen van hun statuten. Intussen
behouden zij het predikaat katho-
liek. Andere scholen, zo schrijft de

De Nederlandse bisschoppen wer-:
den het in juni 1987 niet eens over
een nieuw algemeen reglement
voor het katholiek onderwijs. Bis-
schop Gijsen ging niet akkoord met
het ontwerprreglement, dat op 1 ja-
nuari 1988 van kracht zou worden.
Volgens dit reglement ligt de ver-.

Het nieuwe reglement gaat uit van
het begrip 'dynamische katholici-
teit. Niet alle katholieke scholen
zijn in dezelfde mate katholiek, zo
erkende kardinaal Simonis bij de
presentatie. Daarop kan op twee
manieren worden gereageerd. Als
een school zich katholiek noemt,
moet deze in alle opzichten katho-
liek zijn. „Maar je kunt ook zeggen
wat katholiek zijn is en daaraan toe-
voegen dat je ernaar op weg bent."
Dat is volgens Simonis het verschil

bisschop, hebben geprobeerd
„langs oneigenlijke wegen" binnen
het katholieke onderwijsbestel te
blijven. Zij blijven zich katholiek
noemen zonder de erkenning daar-
toe te bezitten. Hiermee duidt Gij-
sen op het reglement van de Neder-
landse Katholieke Schoolraad, dat
door de overige bisschoppen wel is
aanvaard.

antwoordelijkheid voor het katho-
liek onderwijs bij de bisschoppen,
maar wordt de uitvoering ervan,
zoals voörheen,aan de NKSR gede-
legeerd.

Curator Primosa zoekt
verder naar schuldigen
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CDA roept Dales op
matje over aardbeving

Kamer geïrriteerd over trage afhandeling

CDA steunen

stuur van het toenmalige geweste-
lijk samenwerkingsverband tegen
de adviezen van deskundigen in het
besluit om het bezoekerscentrum in
de nabijheid van het nog te renove-
ren zwembad van de gemeente Gul-
pen te bouwen. Een betere lokatie,
aldus de deskundigen, zou geweest
zijn aan de ANWB-Mergellandrou-
te.

sa en by de renovatie van het ge-
meentelijk zwembad betrokken
zouden worden.

De aangetrokken directeur breidde
de expositie uit en ook daarmöe
was weer meer geld gemoeid. De
toegangsprijs moest omhoog van
3,50 naar 7,50 gulden waardoor veel
bezoekers wegbleven. Bovendien
waren de belangstellenden die h£t
centrum wel bezochten zwaar te-
leurgesteld over het gebodene. .

DEN HAAG - Minister
ten Dales van Binnen-landse Zaken moet zich
2og voor de kerst in dei
Tweede Kamer verant-
woorden over de trage
wijze waarop zij de gevol-gen van de aardbeving
van 13 april bij Roer-
mond afhandelt. DeCDA-fractie is zeer geïrri-teerd over het feit dat de
minister hierover on-,danks twee nadrukkelij-
ke verzoeken daartoe
sinds 12 november nog
steeds geen informatie,
heeft verschaft.

In junivan dit jaar steun-
de de gehele Kamer een
motie van het CDA waar-
in het kabinet werd opge-
roepen een forse finan-
ciële bijdrage te leveren
aan het herstel van de
heeft uit overleg met het
ministerie van WVC be-
grepen dat dit departe-.

Mede omdat in Limburg
ongerustheid is ontstaan*over de bereidheid van

het kabinet mee te beta-
len aan het herstel van de.
schade aan kerken en
monumenten - het 'cul-
tureel erfgoed' - moet
Dales zich hierover in
een mondeling overleg
tekst en uitleg komen ge-
ven. Volgens het Lim-
burgse WD-Kamerlid
schade aan het cultureel
erfgoed, zeker enige tien-

tallen miljoenen guldens.
Totnutoe heeft Dales
echter pas 2,5 miljoen
gulden overgemaakt
voor de eerste noodvoor-
zieningen, dit bovenop
een rijksbijdrage van 7,5
miljoen gulden voor hulp
aan particuliere woning-
bezitters. De provincie
Jos van Rey zal zijn frac-
tie het verzoek van het

De 2,5 miljoen gulden
aan noodhulp is voor een
Kamermeerderheid ech-
ter veel te weinig. „Ik
ben vastbesloten om de
minister in het monde-
ling overleg nog eens
nadrukkelijk de bedoe-
ling van de Kamer voor
te leggen", zegt CDA-
woordvoerder Gert Kof-
feman. Hij ergert er zich
mateloos aan dat Dales
ondanks twee nadrukke-
lijke verzoeken daartoe
nog steeds taal noch te-
ken heeft laten horen.

HEERLEN - De curator van
het failliete bezoekerscen-
trum Primosa, mr. Meijs,
gaat zelf onderzoeken of hij
de directie en de commissa-
rissen van Primosa'persoon-
lijk aansprakelijk kan stellen
voor het faillissement.

Onderzoekers
Volgens Twijnstra Gudde is het fa-
len van de onderneming te wijten
aan tal van feiten. De selectieproce-
dure van de aannemers zou ni£t
correct zijn verlopen, de informatie
aan de vergaderingvan aandeelhou-
ders zou te gebrekkig zijn geweest
en zou de raad van commissarissen
de vele financiële risico's niet heb-
ben onderkend.

Miljoenen
Een jaar later, in '89, werd afgewe-
ken van de oorspronkelijke opzet
om een bescheiden informatieceru-
trum op te richten. Het bestuur
koos voor een imposant gebouw in
piramidevorm waarvan architecto-
nische uitstraling moest uitgaan.
Het uiterlijk werd belangrijker ge-
acht dan het innerlijk. Daardoor
werden de stichtingskostenveel ho-
ger dan aanvankelijk voorzien. De
rekening kwam uiteindelijk uit op
tien miljoen gulden.

Volgens Meijs is de vorige week
verschenen rapportage van Twijn-
stra Gudde een extra stimulans om
verder te speuren. Meijs betreurt
het dat de conclusies van Twijnstra
Gudde niet erg concreet zijn. Daar-
door heeft hij uit het rapport niet
onomstotelijk kunnen concluderen
dat er sprake is geweestvan wanbe-
leid of onbehoorlijk bestuur.

De eerste moeilijkheden ontston-
den al bij de voorbereiding van het
project in 1988. Toen nam het be-

Uit het onderzoek blijkt vooral dat
bestuurders onvoldoende kennis in
huis hebben om een bedrijfsmatig
project op te zetten. Ze laten zich
teveel leiden door politieke motie-
ven.

De onderzoekers vatten hun kritiek
samen in de conclusie dat de Pri-
mosa-bestuurders teveel aandacht
hadden voor uiterlijk vertoon en
zich teveel lieten leiden door poli-
tieke motieven.

Reden waarom particuliere onder-
nemers werden benaderd om finan-
ciële bijdragen te leveren. Vier
bedrijven waren daartoe bereid. Zij
investeerden een miljoen gulden en
kregen in ruil daarvoor de toezeg-
ging dat zij bij de bouw van Primo-

Grindakkoord geeft harde investeringscijfers prijs

Bijna kwart miljard voor
inrichting Maasplassen

(ADVERTENTIE)

Woensdag9 december. Xrr*^

Slavinken ± 100gr D voor J.UU
Tartaartjes ± 100gr t-voor 3.UU
Saucijzen ± 110gj ü voor D.UU
Gehaktballen ±100 gr Jvoor J.UU
\ \ Hamschijven 1kg J.UU\ alleen op \ '
\ decenieM] in alle slagerijen van

janlinders
't Allerbeste voor 'nvriendelijke prijs.

Von onze Haagseredacteur ment en ook Binnenland-
se Zaken verder geen
geld heeft.

Van onze redactie economie

„Dat past niet in een par-
lementaire democratie."

Van onze verslaggever

Limburglimburgs dagblad

IJ^AASTRICHT - Het akkoord tussen provincie, Aqua Ter-,a en de grindproducenten over de verdere ontgronding en
van de Middenlimburgse Maasplassen heeft

ccl grotere economische gevolgen voor deze regio dan tot
<P°g toe steeds naar buiten is gebracht. Alles bij elkaar

er de komende jaren voor zon 210 miljoen gulden
Geïnvesteerd in de bouw van grootschalige toeristisch-
ecreatieve voorzieningen en woningbouw.



'Ontheemden nemen leiding
opvangcentrum straks over'

Ex-vrijwilliger Wim Reiners over de toestand in het TOC:

KERKRADE
Wijngrachttheater: Trust, wo 201
uur. Babar, het olifantje, wo 14(
j

MAASTRICHT
Mabi: Single white female, dag j
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. A]
fish called Wanda, ma t/m woj21.15 uur. Housesitter, dag. 21.15]
uur, wo ook 14.30 uur. Patriot!
Games, dag. beh. Wo 21.15 uur.j
Beethoven, wo 14.30 uur. Unfor-j
given, dag. 21.15, wo ook 14.30'uur. 18.30 uur. Ciné-K: Howards
end, dag. 20.30 uur. Cinema-!
Palace: Belle en het beest, dag-j
14.15 19 en 21.30 uur, wo ook!
16.45 uur. Boomerang, dag. 14.301
en 21.30 uur. A leage of theirj
own, dag. 14.15en 21.15 uur. Ba-|
sic Instinct, dag. 18 uur. 1492,'
dag. 18 uur. Lumière: Sweet|
Emma, dear Böbe, dag. 20 uur.ij
Boven de bergen, dag. 20.30 uur.;]
Five girls and a rope, dag. 22;juur.

GELEEN
Roxy: Boomerang, dag. 20.301
uur. The silence of the lambs,!
dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Belle en het beest, dag-j,
20.30 uur,wo ook 14uur. Califor-jji
nia Man, dag. 20.30 uur, wo ookil
14 uur. Filmhuis Sittard: Sha-iji
iows and fog, wo 20.30 uur. |

1
ECHT

Ooyal-Microßoyal: Belle en hetf
aeest, wo 14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Belle en het beest, dag|
19 uur, wo ook 14.30 uur. Myf
3irl, dag. 21 uur. Royaline: 800-p
nerang, dag. 20.30 uur.

bioscopen
HEERLEN

:Royal: Single white female, ma
jt/m wo 18.15 en 20.30 uur. Rivo-ili: Unforgiven, ma t/m wo 20.3C;uur. Maxim: Memoirs ofan mvi;-;sible man, ma t/m wo 18.15 er; 20.30 uur. H5: Sleepwalkers;dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Boo-;merang, dag. 14.15 18.45 en 21.15
I uur. Belle en het beest, dag. U
j18.30 en 21 uur. A leage of theü
| own, dag. 14 18.30 en 21 uur. Ca-; lifornia man, dag. 14 18.30 en 21
; uur.

Wim Reiners heeft meteen na
het onverwachte vertrek van
Meiti Ullrich en Jos Doesborgh
een handtekeningenactie in het
TOC op touw gezet om het Rode
Kruis in Den Haag ervan te over-
tuigen dat J. de Ruiter niet juist
heeft gehandeld.„De ontheemden in Roermond

worden door het Rode Kruis al-
leen maar gebruikt om zelf meer
aanzien te krijgen. Een prestige-
kwestie. Dat is het hele eieren
eten."

„Door de directie worden norma-
le regels niet nageleefd. De ont-
heemden nemen de leiding in
het TOC straks gewoon over",
meent vrijwilliger Wim Reiners.,
De ex-TOC medewerker heeft
dertien jaar als vrijwilliger voor
het Rode Kruis gewerkt, maar
heeft daar nu definitiefeen punt
achter gezet.

„We hebben Den Haag laten we-
ten dat de doelstelling van het
TOC ernstig is geschaad door het
vertrek van de stafleden. Een
antwoord heb ik nooit gekre-
gen."

" De vrijwilligers Joke Dijkhuizen, Meiti Ullrich en Wim Reiners (vlnr) zijn verbolgen over de handelwijze van de TOC-
directie. Foto: JAN-PAULKUIT

Aanklacht
Professioneel vluchtelingen-
werkster Meiti Ullrich heeft bij
de politie zelfs een aanklacht te-
gen het Nederlandse Kruis wil-
len indienen wegens smaad.

heemden nog steeds naar me
vragen. Het Rode Kruis heeft
mijn werk besmeurd. En dat pik
ik niet."

- wo. 9/12: muziek: theaterconcert
van Harry Sacksioni and Band
WEERT:- wo. 9/12: cabaret: Jan Rot

ROERMOND:

MAASTRICHT:- wo. 9/12: muziek: lunchpauzecon-
cert met het Simeoni Strijktrio (re-
doutezaal Stadsschouwburg, 12.30
uur)

in de theaters

„De hele sfeer in het TOC is ka-
pot sinds de komst van De Rui-
ter. Het is niet netjes hoe hy met
mensen omgaat. Bovendien
voelde ik de laatste dagen een
vorm van bedreiging vanuit de
bewoners. Ze waren onrustig; er
broeide van alles. En niemand
onderneemt iets. De bewoners
voelen natuurlyk feilloos aan
wanneer er iets mis is."

Bedreiging
Vrijwilligster JokeDijkhuizen is
kort na het vertrek van Wim Rei-
ners ook opgestapt.

'slechts zeer ten dele' bewezen
kunnen worden. Bovendien zou
het Rode Kruis haar schriftelijk
'van alle blaam gezuiverd' heb-
ben. Meiti: „Als dat werkelyk zo
is, dan wil ik ook weer aan het
werk. Dan ben ik pas echt van
blaam gezuiverd."

Bovendien heeft ze een jurist in-
geschakeld nadat ze eind okto-
ber op een volgens haar schan-
dalige manier door directeur J.
de Ruiter op non-actief is gezet.

maar weggestuurd, terwijl ik me
drie maanden lang kapot heb ge-
werkt voor de organisatie. Het
Rode Kruis heeft me beschul-
digd van het intimideren van
ontheemden en vrijwilligers en
ik zou de ontheemden angst heb-
ben aangejaagd door met een
boksbeugel als wapen door het
TOC te lopen. Dat is belachehjk.
Dë ontheemden en de vrywilli-
gers dragen me op handen. Dat
blijkt wel uit de handtekeninge-
nactie en het feit dat de ont-

exposities

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uut.

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19. Werk
van Jurgen Partenheimer. T/m 24/1-
Open ma t/m vr 9-17 uur. ABP, Oude
Lindestraat 70. Werk vanRieke Jans-
sen, Ans Lemmens, Jules DriessenSi
Nico Houben en Wim Mestriner. Ope"
20/12 14-17 uur.

Directeur J. de Ruiter wilde niet
zeggen waar de beschuldigingen
in de richting van de stafleden
Meiti Ullrich en Jos Doesborgh
vandaan komen. „Geen com-
mentaar."

Wonder
Meiti Ullrich heeft van de perso-
neelschef van de professionele
Nederlandse vluchtelingenorga-
nisatie Isoa/Poa te horen gekre-
gen dat 'eerst een wonder moet
geschieden, voordat ze nog aan
de bak komt in het Nederlandse
vluchtelingenwerk.

Het Rode Kruis heeft Meiti Ull-
rich overigens laten weten dat de
beschuldigingen in haar richting

Blaam

„Door het vuilspuienvan het Ro-
de Kruis kan ik nu een loopbaan
in het vluchtelingenwerk verder
wel vergeten. Ik heb gesollici-
teerd naar twee functies en ik
ben al afgewezen nog voordat de
procedures zyn opgestart. Mijn
naam is kennelyk te zeer be-
smet."

Joke Dykhuizen werkt net als
Wim Reiners al enige tijd voor
het Rode Kruis. Ze twijfelt nog
of ze er in de toekomst mee door-
gaat. „Hier is in elk geval nog

Meiti Ullrich fungeerde van au-
gustus tot eind oktober op vrij-
willige basis als stafmedewerks-
ter van het Roermondse opvang-
centrum.
~Het Rode Kruis heeft me zo-

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. WerK
van Qing Hui Zhang. T/m 10/1. Ope*>
vr 17-20, za en zo 14-17 uur. Galeri'
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Kari-
Heinz Laufs. T/m 10/1. Open vr 16-2<>
uur, za en zo 13-17uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Alledaags maar bijzonder,
volkskunst uit Limburg. Open di t/i»
vr 13-17 uur, za en zo 14-17uur.

EYS-TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. Een vrolij-
ke, feestelijke tafel. Tot 21/12. T/ff*
21/12, open do t/m zo 14-17 uur.

" In de zaal van de Botanische
Tuin Terwinselen houdt het Na-
tuurhistorisch Genootschap
maandag om 20 uur een film-
voorstelling over 'Ecuador en de
Galapagos eilanden.

" Het Origami Activiteiten Cen-
trum Heerlen houdt zondag van
11 tot 17 uur een origami-kerst-
inn in de speel-o-theek aan de Cl.
Meulemanstraat 8 te Heerler-
baan. Men kan er zelfaan de slag
gaan. Entree een gulden.

NUTH-VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Wer"
van Han Ronken en Marie-Louise va"
Zenst. T/m 14/1, open do 15-18 uur, z°
14-17 uur.

KERKRADE
" Het jongerenwerk buurtcen-
trum Sjek Eygelshoven heeft op
zaterdag 19 december een excur-
sie naar Amsterdam. Om 7.35
uur vertrekt de trein aan het sta-
tion in Eygelshoven. In Amster-
dam wordt het NINT technolo-
gie-museum bezocht en 's mid-
dags is er tijd om te winkelen.
Rond 21 uur is iedereen terug in
Eygelshoven. Deelname kost
A2O,- per persoon. Inschryven
kan tot vrydag 11 december bij
Helma, Heidi of Nico, ®351931.

OENSEL-SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat 5
Werk van Jef Wishaupt en Paul Bec-
kers. T/m 17/12, open do t/m zo 14-1"
uur.

kort LANDGRAAF
." In de middenzaalvan het Ora
in Lauradorp wordt zaterdag een
houseparty gehouden. In de en-
treeprijs van fl 7,50 zijn twee con-
sumptiebonnen inbegrepen.-

HEERLEN
"In de Sionskerk aan de
Kampstraat in Heerlerheide
wordt vrydag van 14 tot 16.30
uur een kerstmarkt met kleding-
beurs gehouden.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grotestraat Centrurt1
31. Schilderijen van Henk Habets-
T/m 13/12, open dagelyks behalve
maandag 10-17uur.

" C. Custers ontvangt uit handen van deken Wiertz de
pauselijke onderscheiding. Foto: CHRISTAhalbesma" Het gouden paar

Janssen-van Hooff.

De expositie is tot en met 2 fe-
bruari te bezoeken in het Ge-
meentelijk Informatiecentrum,
gebouw Openbare Bibliotheek,
aan hetRaadhuisplein in Heer-
len.

HEERLEN - In het Gemeen-
telijk Informatiecentrum in
Heerlen wordt woensdag 16
december de expositie over de
Heerlense centrumplannen ge-
opend. Wethouder van stads-
ontwikkeling Hub Savelsbergh
opent de expositie om 13.00
uur.

Expositie
Heerlense
centrumplannen

Op werkdagen is de expositie
geopend van 9.30 tot 17.15 uur.
De expositie is gesloten tussen
kerst en nieuwjaar, van 24 de-
cember tot en met 1 januari
1993.

Keerder Kunstkamer, Kerkstraat 10'
Schilderijen van Ton Mertens en bee'"
den van JanPraet. T/m 20/12. Open d°
t/m zo 13-17.30 uur.

CADIER EN KEER

"De openbare bibliotheek,
Kloosterraderplein 1, houdt don-
derdag vanaf 19.30 uur een avon-
drondleiding in kerstsfeer. Bij
een kop koffie of een glas glüh-
wein wordt ingegaan op de mo-
gelijkheden van de bibliotheek.
Ook wordt het gebruik van de
computercatalogus uitgelegd.

HOENSBROEK

" Vocaal Ensemble Concentus
verzorgt zondag om 19 uur een
kerstconcert in de St. Janskerk
aan de Markt in Hoensbroek.
Medewerking verlenen de so-
praan Jessica Ernst, gitariste
Carla Kerstjens- Eken en hoor-
nist Christiaan Moolenaars.perpersoon sterdam slaagde Dick Logister

uit Heerlen voor zyn artsexa-
men.

NOORBEEK
Galerie De Artifonie, Dorpstra»*
19-21. Werk van Theo Kley. T/m 27/»
Open wo t/m zo 11-17 uur.

BRUNSSUM

" Mannenkoor RMK 21 houdt
zaterdag van 10 tot 15 uur rom-
melmarkt in gemeenschapshuis
Concordia. Voor tafelhuur:
®274243.

" Toneelvereniging St.-Lauren-
tius voert zaterdag voor het
laatst het blijspel 'Drpap hat in-
ne bok gesjoate' op. De voorstel-
ling vindt om 20 uur plaats in
zaal Maas-Caselli, Kerkstraat 88
in Übachsberg. Kaarten zyn van-
af 18 uur aan de zaal verkrijgbaar
ofte bestellen via ®751959.

VOERENDAAL
GULPEN

De aw sjokelaatfabriek, Ringweg Si-
Schilderijen van Armand René «J1

beelden van Rien Arnauts. T/m 3/1,
Open do t/m zo 14-17.30 uur.

MARGRATEN
Galerie Groot Weisden, Groot Weis-
den48. Keramiek van Natascha Rieter
en Siegfried Gorinskat. Van 12712 t/r"
3/1, open di t/m zo 13-17 uur.

Jazz-marathon
BRUNSSUM - Twaalf jazzor-'
kesten nemen op zondag 13 de-!
cember deel aan de Zuid-Lim-
burgse jazz-marathon in Bruns-j
sum. De dag begint rond elf uur!
in het Casino Brunssum enj
duurt tot acht uur in de avond, j
Er wordt gespeeld op drie po-;
diums waar de King Zulu's;
Brass Band de spits mag afbyten!
met een jazz-parade.

Gouden paar
" Het echtpaar Charles en Enny
Janssen-van Hoof, Tooropstraat
3 in Meezenbroek, is vandaag
precies vyftig jaar getrouwd. Het
gouden paar is zeer actief in het
verenigingsleven. Zaterdag vie-'
ren de jubilarissen samen met de
driekinderen en zes kleinkinde-
ren feest in het zaaltje onder de
kerk aan de Mesdagstraat. Daar
is van 19 tot 21 uur ook de recep-
tie.

Jubilarissen
" Wandelsportvereniging Voor-
waarts Heerlen huldigt vrydag
drie zilveren jubilarissen. Het
'zyn Joep Jonckers en Math en
Marion Jonckers-Meulenberg.
De feestavond wordt om 20 uur
gehouden in het parochiehuis
onder de kerk aan de Mesdag-
straat. Mastreechter

Staar in
Spekholzerheide Museum De Kopermolen, von Ce ~montplein 11. Keramisch werk vaJ!Vicky Mantz, Alain Hurlet, Lode v»**

Houtte en Irene Leister. T/m 3/1, opep

di t/m zo 14-17 uur.

VAALS

" De Christelyke Zangvereni-
gingBrunssum geeft vrydag om
20.15 uur een adventsconcert in
dr Brikke-oave. Bij deze gele-
genheid wordt de nieuwe elec-
tronische piano in gebruik geno-
men. De entree is voor volwasse-
nen fl 5,-, voor jeugdigen tot 18
jaarfl 3,50 en voor kinderen gra-
tis." Tydens het St.-Caeciliafeest

huldigde het kerkelijk zangkoor
Heksenberg Sien Vromen in ver-
band met haar 40 jarig lidmaat-
schap. Corrie Hopmans vierde-
haar zilveren jubileum bij het
koor. Beide dames kregen de
speld van de St.-Gregoriusver-
eniging.

" In het Unitasgebouw wordt
zaterdag van 9 tot 14 uur rom-
melmarkt gehouden. Voor infor-
matie: ®252127.

" Vvo Graus uit Heerlen promo-
veert vrydag 18 december aan de
Ryksuniversiteit Limburg tot
doctor in de medische biologie.
Zyn proefschrift heeft als titel:
'Experimental Autoimmune
Myasthenia Gravis; Target Or-
gan Resistance and Immunoge-
netics'. Momenteel is Graus
werkzaam als wetenschappelyk
onderzoeker aan de RUL.

werk voor de Pastorale Werk-
groep Heerlen, De Zonnebloem,
de Zusters van de Gekruisigde
Jezus in Brunssum en de groep
Een Helpende Hand in Heerlen.

Promotie

Oud-pastoor
houdt lezing
in Simpelveld

Pro Ecclesia
" Mevrouw C. Custers uit Heer-
len heeft zondag de kerkelyke
onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice gekregen. Ze kreeg de
onderscheiding tydens de eucha-
ristieviering in de Pancratius-
kerk uit handen van deken F.
Wiertz. Mevrouw Custers dankt
de onderscheiding aan haar

Geslaagd

" Aan de Universiteit te Am-
ROERMOND

Gemeentemuseum Roermond,
dersonweg 4. Recente aankoop co"|o
tic hedendaagse kunst. T/m 17/1/9^'Werk van Marianne van der Heijden-
T/m 31/1. Open di t/m vr 11-17 uur, «a
en zo 14-17 uur. Galerie Wansi«"V
Neerstraat 76. Werk van Arjen V3'
den Berg. T/m 10/1, open wo t/m *"11-17 uur, za 14-17uur.

" By gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaanvan het Casino houdt
de Oude Styl Jazzclubzondag
vanaf 12 uur een open jazzdag.
Er nemen tien Limburgse orkes-
ten aan deel.

SPEKHOLZERHEIDE - De ko-
ninklyke zangvereniging Mas-
treechter Staar geeft op 20 de-
cember een concert in de St.-
Martinuskerk te Spekholzerhei-
de. Het concert wordt de paro-
chie aangeboden in verband met
de restauratie van de parochie-
kerk.Aan de hand van enkele voor-

beelden wordt aangetoond hoe
los het verband tussen de delen
van Limburg was. In 1859 was
71% van de Limburgse bevol-
king geboren in haar woon-
plaats. De lezing begint om 20
uur.

SIMPELVELD - Emeritus-pas-
toor Delissen houdt donderdag
10 december voor de heemkun-
devereniging 'De Bongard' in
zaal Dackus aan de Irmstraat in
Simpelveld een lezing met het
thema 'Groei naar een Limburgs
zelfbewustzy n.

De toegang is gratis. Wel moeten
bezoekers een toegangskaart
hebben. Die zijn te bestellen

Giften hiervoor kan men kwijt in
de zogenaamde kerstpotten die
in de winkelcentra staan opge-
steld.

Kerstactiviteiten
Leger des Heils

voor het feest in Geleen op
®046-749644 en voor Heerlen
©045-223814.

Het Leger des Heils houdt zich

HEERLEN - Het Leger des
Heils afdeling Treebeek houdt
weer bejaardenkerstfeesten in
Geleen en Heerlen, op respectie-
velyk maandag 21 en woensdag
23 december.

nog met andere kerstactiviteiten
bezig. Voorbeelden daarvan zijn
het bezorgen van kerstpakket-
ten, kerstvieringen voor thuislo-
zen, jeugdkerstfeesten en activi-
teiten in huizen van bewaring. " De afdeling Brunssum van de

Industriebond FNV houdt vrij-
dag om 19.30 uur de jaarvergade-
ring in De Burcht. Om 20.30 uur
begint de feestavond voor jubila-
rissen.

Kaarten è 15 gulden zyn onder
meer verkrygbaar by de pastorie
in Spekholzerheide en het ver-
enigingsgebouw Heidsjer Tref.
De entreeprys aan de kerk zal
f 17,50 zyn.

OOL
Galerie Ruelle, Kleine Kemp 3. Wer»
van Arme Barneveld, Cor de Ree e
Wijnand Thönissen. T/m 13/12, oPe'
za en zo 14-17 uur.
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Een diepgaand meningsverschil over het beleid
in de opvang van ontheemden ligt volgens
directeur J. de Ruiter ten grondslag aan de

onvrede van de vrijwilligers, van wie een aantal
een professionele achtergrond hebben en

ervaring metvluchtelingenwerk in
asielzoekerscentra.

I

„Onze bewoners zijn gasten van de Nederlandse
regering en zijn dus absoluut niet te vergelijken
met debewoners van een asielzoekerscentrum",

aldus De Ruiter.

DOORJACKYSTROUCKEN lang niet het laatste woord over
gezegd."

De vrijwilligers zijn vooral te-
leurgesteld over de wyze waarop
J. de Ruiter de stafleden Meiti
Ullrich en Jos Doesborgh op
non-actiefheeft gezet tijdens zijn
eerste werkdag in het TOC.

ROERMOND - De vrijwilligers
verwijten het Rode Kruis een
idealisme, waarby elke zin voor
realiteit en een professionele
aanpakvan de opvang volkomen
verloren gaat. Enkele vrijwilli-
gers hebben middels een brief
aan het hoofdkantoor van het
Rode Kruis in Den Haag ver-
klaard niet langer in te staan
voor de veiligheid in het opvang-
centrum.

„Degenen die verstand van
vluchtelingenhulp hebben, wor-
den gewoon weggewuifd. Jos en
Meiti kennen het klappen van de
zweep door hun AZC-ervaring.
Kennelijk wordt dat door het
Rode Kruis niet op prys gesteld.
Dat vind ik vreemd."

in het nieuws

streeksgewijs
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Van onze verslaggever

" Zo ziet architect Ungers de overkapping van de Promenade 11, die tot een levendig ontmoe-
tingscentrum moet worden.

Van onze verslaggever

I i..|.IHJ.H.MJimW

Aan rand schouwburgplein woontoren van 54 meter

Promenade Heerlen als
levendig trefcentrum

oostelijke mijnstreek
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Rijk berispt Landgraaf
over steun aan minima

Groen gekapt en vervangen
HEERLEN - De gemeente Heerlen werkt de komende weken aan
het onderhoud van het groen in de stad. Op verschillende plaatsen
worden bomen gekapt en geplant.
Op de hoek van de Groene Boord en de Oliemolenstraat worden vijf-
entwintig populieren gekapt. Het formaat van de bomen belemmert
de groei van gemengde beplanting in de direkte omgeving. Aan de
Corisbergweg worden elf populieren verwijderd. Deze bomen vor-
men een gevaar doordater takken en toppen uitwaaien.

Langs de Weltertuinstraat worden 34 sierperen en vijf platanen ge-
plant. De.bewoners hebben de gemente gevraagd groen te planten
omdat de' meidoornbomen allemaal verdwenen zijn. Met de nieuwe
bomen moet de Weltertuinstraat haar groene aanzicht herwinnen.

" Het gezin Ghirlanda uit
Hoensbroek legde contacten in
Polen met het spastisch gehan-
dicapte jongetje Marian. Hij
heeft grote behoefte aan een rol-
stoel. Terug in Nederland na-
men de Ghirlanda's contact op
met Piraten Koentje uit Tuin-
dorp. Deze radiopiraat had
juist een actie afgesloten en
was bereid om een rolstoel te
schenken voor het Poolse jonge-
tje. Binnenkort wordt de rol-
stoel per bus vanuit Aken naar
Polen gestuurd. Mooi zo!

Kaarsen
" De Bond Zonder Naam
(BZN) voert een kaarsenactie
voor mensen in nood. Vrolijk
gekleurde kaarsen voorzien
van teksten worden verkocht
om het Fonds Mensen In Nood
financieel te steunen. Het
Fonds helpt mensen die nergens
naar toe kunnen, echte noodge-
vallen die steeds verder weg
dreigen te zakken in de ellende.
Bestellen van kaarsen kan op
telefoonnummer 045-253152.
Een duidelijkevorm van nood-
verlichting!

Toen Landgraaf het schoolzwem-
men vorig jaar onder veel protest
wegbezuinigde, gaven detegenstan-
ders hun verzet pas op nadat de
gemeente die mogelijkheid had ge-
creëerd. De verwachting was dat
zon honderd schoolkinderen een
beroep op het Minimafonds zouden
doenom het zwemdiploma te halen.

Opvallend in de Voortgangsrappor-
tage Minimabeleid is verder dat dit
jaar nog maar 25 keer een beroep is
gedaan op het Minimafonds om
schoolkinderen in de gelegenheid
te stellen het zwemdiploma-A te ha-
len.

P^gers vreest niet, zoals de omwo-
nenden, dat het een schuilplaats
jpprdt voor daklozen. „Als je daar
|oor veel activiteiten zorgt, trekkenSpe mensen naar donkerdere plek-ten."

|Lngers wil het Van Grunsvenplein
LOor de schouwburg omringen metg6 stalen pergola met glas, dit me-ye ter beschutting van de busreizi-
KTs- Het plein is volgens Ungers
ideaal voor kleine circussen en de
|*rstmarkt. Aan de rand ervan is
■B n"^ meter hoge woontoren ge-
projecteerd. In het achttien verdie-
jrjngenhoog gebouwkomen 68 luxe
!*PPartementen. Op de begane
»F°nd is plaats voor cafés of restau-

IftEERLEN - In de visie van
O. Ungers moet de|let glas overkapte Promena-

*-H een trefpunt worden, met
|èel straatverkoop en -muziek.Wet wordt een taak van del^nkeliers en de gemeente om

f^ar voor leven in de brouwe-rij te zorgen. Wie door de
beerstraat rijdt, moet door de

! lêzelligheid aangetrokken
j lorden," vindt hij.

Kroatië
De daders, die nog voortvluchtig
zijn, hadden zich een toegang tot de
juwelen verschaft door een vitrine-
ruit te forceren. De inbraak werd
pas in de ochtenduren door het per-
soneel ontdekt.

MAASTRICHT - In een bijouterie-
winkel in de Grote Staat in Maas-
tricht werd maandagnacht voor
enige tienduizenden guldens aan
sieraden ontvreemd.

Inbraak in
bijouteriewinkel

Kockelkoren betreurt dat het rijk
gemeenten verbiedt om inkomens-
politiek te bedrijven. Hij zegde ech-
ter toe 'creatief met de nog bestaan-
de mogelijkheden om te gaan.

Daarnaast blijft Landgraaf bejaar-
den die in tehuizen wonen, een te-
gemoetkoming geven in de omroep-
bydrage. Op verzoek van de raad
wil wethouder SjirKockelkoren die
regeling uitbreiden met zelfstandig
wonende bejaarden, die anders in
een sociaal isolement terecht drei-
gen te komen.

De raadscommissie Welzyn be-
treurt unaniem de door het rijk
opgelegde beperkingen. B en W
willen nu, met steun van de raad, de
laagste inkomens deels de contribu-
tie van maatschappelijke, sportieve
en culturele verenigingen vergoe-
den.

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf mag mensen met een mi-
nimuminkomen niet langer finan-
cieel tegemoet komen in de kosten
van omroepbijdrage, telefoon en
krant. Uit de Voortgangsrapportage
Minimabeleid '92/93 blijkt evenwel
dat de Landgraafse minima juist
daarvoor de meeste belangstelling
hebben.

" Het is wat laat om nu nog
Sinterklaas te spelen, al schijnt
de maan nog door de bomen en
hebben de makkers hun wild
geraas nog niet gestaakt. Maar
ook de Kerstman is volgens de
overlevering al eeuwen een gul-
le man. Als die eens al zijn ca-
deaus in landen als Bangla-
desj, Somalië, Bhutan, Ethio-
pië, Guatemala, of het voorma-
lige Joegoslavië zou kunnen
afgeven! Zouden wij er dan
wat gelukkiger op worden? De
Kroatische Culturele Vereni-
ging Limburg doet in ieder ge-
val een poging het goede voor-
beeld te geven. En goed voor-
beeld, juist ja, doet goed volgen

uitstapjes of uitwisselingsavon
den.
Daarnaast willen wy ons distan-
tiëren van mensen buiten de re-
gio, die met de verkoop van
(soft)drugs in korte tijd veel geld
denken te verdienen en zich niet
veel aantrekken van de sfeer in
het dorp. Dit mondt uit in drugs-
toerisme en overlast. Hierdoor
kan veel kapot gemaakt'worden,
inclusief de broodwinning van
dorpsbewoners met een eigen
zaak die hun leven en werk in
Eygelshoven gestalte proberen
te geven. Hiertoe rekent zich ook
café deKachel.

Actie

~e winkelstraten Saroleastraat,
franje Nassaustraat en Honing-
Jiïanstraat krijgen nieuwe verlich-

en bestrating. Ungers wil zo-, e.el mogelyk gebruik maken van«linkers De architect bekijkt, nav^n suggestie van raadslid Theivr°lings, of ook de kop van de Sa-j^leastraat opgesierd kan worden.Hat zou de entree van het winkelge-
bied vanaf het station aantrekkelij-
ker maken.

,an de achterkant van de schouw-u/"g kan dg nieuwe muziekschoolsebouwd worden. Met een glazen
Passage is die verbonden met de
Schouwburg.
I

e Homerusstraat - tussen 't
Mton en de schouwburg - krijgt,en mooie rij bomen. Deze straat

doorgetrokken worden naar de
alkenburgerweg. Voorwaarde is

~,el dat op de plaats van garage
anton Reiss de geplande wonin-gen komen.

Muziekschool

EYGELSHOVEN, J. Tervoort,
D. Bürki, W. Willems

Crescendo

" De vereniging gaat proberen
om nog voor de kerst een
vrachtauto met hulpgoederen
naar Zagreb te sturen. Erg veel
tijd rest er niet, dat weten ze bij
die vereniging ook wel. Daar-
om noemen ze het een bliksem-
actie. Om de poging tot succes
te maken zijn tal van scholen
benaderd. Blikken met eten,
pakken suikerklontjes, zeep.
tandpasta, knuffelbeesten en
speelgoed, snoep, koekjes en
chips moeten de feestdagen
voor de kinderen aangenamer
maken. Ze mogen niet in de
steek gelaten worden, vindt de
stichting. De goederen moeten
in dozen worden verpakt en
kunnen worden afgegeven aan
de Tulpenstraat 13 of het Ko-
ningsplein 1098 in Maastricht.
Bovendien is de vereniging op
zoek naar opslagruimte en een
vrachtbusje voor het ophalen
van spullen. Mensen die deze
wensen willen vervullen, kun-
nen bellen met het secretariaat
van de vereniging
0f479270.

f*et Emmaplein wordt via trappen
Dereikbaar. De begrenzing wordt
Ook gevormd door een begroeidePcrgola, waaronder 's zomers terras-en kunnen komen.

Wethouder Wiekken vreest echter
het ergste voor de basisschool in
Vaesrade. „Voor 1 januari 1996 moe-
ten er twee toetsingen hebben
plaatsgevonden. Het is dus een mis-
verstand dat de school nog driejaar
de tijd heeft om het benodigde aan-
tal leerlingen van 96 te halen. Gelet
op die korte termijn en het feit dat
de gefaseerde woningbouw in Vaes-
rade pas rond de eeuwwisseling is
voltooid, zie ik behoud op eigen
kracht niet zitten."

Ebekken wijst er met klem op dat
et idee om een reisvergoeding te

verlenen niet van het college is.
„Wij zijn pas aan de slag gegaan na
een verzoek van de ouders om een
gemeentelijke bijdrage in de reis-
kosten."

NUTH - B en W van Nuth hebben
het voorstel ingetrokken om een
tiental ouders, die hun kinderen
vanuit Vaesrade naar een Nuther
basisschool brengen, een reiskos-
tenvergoeding te geven.
Het collegevoorstel stuitte op verzet
van meerdereraadsleden, dievrees-
den voor precedentwerking. Boven-
dien kregen B en W meerdere boze
brieven van ouders uit Vaesrade,
die blijven vechten voor behoud
van de met sluiting bedreigde basis-
school in die kern. De school moet
volgens de nieuwe richtlijnen 96
leerlingen hebben om te blijven be-
staan. Op dit moment telt de Serva-
tius-school slechts 51 scholieren.

De oudervereniging van de Serva-
tius-school in Vaesrade is blij met
de terugtrekking van het reiskos-
tenvoorstel. Voorzitter Harrie Lou-
venberg: „Op die manier krijgen
weglopers tenminste geen premie.
Wethouder Wiekken zei gister-
avond: „Als het college de ouders
uit Vaesrade een gemeentelijke bij-
drage van 112 gulden per kind op

Weglopers

Bestuur, leerkrachten en ouders ge-
ven de moed niet op. Zij blijven
vechten voor behoud van de basis-
school. Indien de fusieplannen met
een school in Nuth niet slagen, is
het wellicht te overwegen om een
aantal kinderen die nu in veel te
grote klassen op Nuther basisscho-
len zitten met de bus naar Vaesrade
te brengen."

jaarbasis gaat geven, schep je pro-
blemen. Het hek is dan van de dam.
in andere woonkernen. Misschien
hebben wij ons dat te laat gereali-
seerd."Geen vergoeding voor

vervoer schoolkinderen

College B en W Nulh trekt voorstel in

Brunssum ruilt
met gokbedrijf

Van onze verslaggeverWEB wordt
gesplitst

°**UNSSUM - De organisatie Wel-
-^nswerk en Educatie Brunssum

&B) bestaat per 1 januari niet
6(fer' Het welzijnswerk en debasis-

ucatie worden dan gesplitst.
e stichting Basis- en Volwassene-
catie Brunssum/Onderbanken,

'e onderdeel is van het WEB, fu-
tnert met net Advies- en Studieeen-"m Oostelijk Zuid Limburg. De

Uwe naam van de fusiepartners
rdt Advies- en Studiecentrum.

Door de grondruil berei-
ken B en W dat de auto-

BRUNSSUM - De ge-
meente Brunssum gaat
grond ruilen met het
Kerkraadse gokautoma-'
tenbedrijf Fair Play. In
de commisie Financiën
schaarden de coalitiepar-
tyen zich gisteravond in
een speciale vergadering
achter het collegevoor-
stel. De oppositie blijft
ernstige bedenkingen
houden.

In verband met de toeloop van
het aantal koffieshops in Eygels-
hoven en de stormachtige ont-
wikkeling van het horeca- en
softdrugsbeleid van de gemeente
Kerkrade, willen wij van café de
Kachel in Eygelshoven onze me-
ning ook eens laten horen. We
willen erop wyzen dat Eygelsho-
ven wat jongerencultuur betreft
in de Euregionale grensstreek
een aparte plaats inneemt. Om-
dat in de loop der jaren ook veel
mensen van over de grens deze
plaatsen bezochten, kon er een
platform ontstaan waardoor bij-
voorbeeld bekende popgroepen
ook deze uithoeken van het land
bereikten. Bovendien kwamen
Nederlandse, Duitse en naar
Duitsland geëmigreerde mensen
er op een positieve manier met
elkaar in contact. In Eygelsho-
ven zijn Saje, Gimme Shelter, de
Vrije Bocht en Sjek op het ge-
bied van de jongerencultuur ac-
tief geweest of hebben er hun
sporen achtergelaten. De Kachel
heeft deze lijn voortgezet. Be-
gonnen als new-wavecafé ont-
wikkelde de Kachel zich van
dorpscafé tot ontmoetingsplaats
voor muzikanten, beeldend kun-
stenaars, kleine ondernemers,
dorpsmensen, enzovoort. Er is
dus sprake van een voortzetting
van de jongerencultuur zoals
ontstaan begin jaren zeventig
waarin muziek(optredens) cen-
traal stond en waar het normaal
was dat er bier gedronken of hasj
gerookt werd. In de Kachel uit
zich deze jongerencultuur onder
andere in live-muziek, steeds
wisselende exposities van kun-
stenaars uit de regio, culturele

Koffieshops

Naar aanleiding van het bericht
'Crescendo Schimmert kan niet
echt boeien' in uw dagblad van 2
december wil ik als toneellief-
hebster en ex-amateurspeelster
een paar woordjes kwijt.
Crescendo heeft op zondag een
december ongeveer vijftig toe-
schouwers een leuke avond be-
zorgd. Om voor zon gering aan-
tal gemotiveerd te spelen, is een
hele klus. Ze hebben het toch
klaargespeeld en hoe: een dave-
rend applaus was hun welver-
diende loon.
Te negatieve kritiek is voor de
spelers en speelsters niet leuk.
Er waren er meer die goed spel
leverden en dit alles zonder souf-
fleur.
Ik hoop dat de toneelliefhebbers
zich niet laten afschrikken en de
nog te geven voorstellingen in
grote getalen zullen bezoeken.
WIJNANDSRADE, Cl. Kicken

matenhal van Fair Play
verhuist van het Linde-
plein naar deKerkstraat,
achter het voormalige
gemeentehuis. Bruns-
sum verwerft door de
ruil zon twaalfhonderd
vierkante meter grond,
tegen ruim zeshonderd

vierkante meter plus
530.000 gulden.
„Met deze grondruil ge-
ven we een'goede invul-
ling aan het stuk grond
achter het oude raad-
huis," motiveerde wet-
houder Hennie de Boen
het voorstel. Wat de ge-

meente met het vrijko-
mende Fair-Playpand
aan het Lindeplein gaat
doen, weet het college
nog niet. „Dat houden
we voorlopig in porte-
feuille," aldus De Boer.
Servië I'Espoir (fractie
Horselenberg) vond de
door het college gevolg-
de constructie veel te
ingewikkeld en daardoor
ondoorzichtig. „Het kost
de gemeente een half
miljoen en we weten niet
eens wat we met het aan-
geworven pand willen
doen." Fietsen

DOORJOOSPHILIPPENS

Ummer d'r Neaver
koldert erop los

Wpc.Weede stichting die onder het
Haa Valt gaat verder onder degam Stichting Welzynswerk

'Unssum. Het Advies- en Studie-
We vm en de Stichting Welzijns-
aan h Brunssum blyven gehuisvestn de Heugerstraat in Brunssum.

LampenKerkrade
schijnen vaak niet
I^RKRADE - De BBK-fractie uit
tin rade vindt dat de straatverlich-
laaf de stad vee* te wensen over
dn ¥et name in het voetgangers-
Ie 11 in het centrum zyn er enke-lampen die al weken geen licht«even. Dit heeft fractievoorzitter
cq Zeeuwen gisteren tijdens de
g mmissievergadering Algemene
(Ae^tuuriyke Aangelegenheden
W laten weten. De lantaarnpa-
’« worden beheerd en onderhov-en door Mega-Limburg. De ge-
beenteKerkrade gaat op Zeeuwens
erzoek contact opnemen met Me-

"We willen het toch alvast
even gezegd hebben. Niet dat
wij nu altijd en overal de
waarschuwende vinger willen
heffen, maar zorgen baart het
ons wel. We hebben het over de
wijze waarop verkeersdeelne-
mers inderdaad ook deelnemen
aan het verkeer. Constateerden
we vorige week tijdens deeerste
sneeuwbui al dat tientallen
auto's het op zon moment niet
nodig vinden om de verlichting
te ontsteken, gisteren schrokken
we eigenlijk nog méér. Wierond
de klok van acht uur in de dan
toch nog schemerige ochtend op
pad gaat, bijvoorbeeld van
Voerendaal naar Heerlen, kijkt
natuurlijk niet vreemd op wan-
neer hij op die route kinderen
naar schoolzietfietsen. Wat wél
vreemd is, dat is het feit dat
veel van die fietsende school-
kinderen géén verlichting voe-
ren.recensie l

nogal precaire vader-zoon-relatie
wordt belicht. Echt leuk wordt
het met Limburgs beer een hom-
mage aan alle Limburgse pilse-
ners, waarbij Ummer dr Neaver
zelfs in de Gulp duikt om pas bij
de Ridderbrouwerij in de Maas-
trichtse Maas weer op te duiken.
Dan nu het absolute hoogtepunt:
Allemaal 't zelfde petje op. Een
verhaal over de 'Hollandse' wiel-
renners die 's zomers massaal
bezit nemen van het Heuvelland.

Fietsen 2
" In een groepje van zes is het
'normaal' dat er twee geen licht
op hun fiets hebben. Nóg ge-
vaarlijker is het voor de leer-
ling die in zijn eentje - al-
weer zonder licht -op de weg
zit. Natuurlijk wordt nu met-
een verwezen naar de fielsre-
flectoren, maar juist in het
schemerlichtvallen diebepaald
niet altijd even goed op. Geen
licht, dat lijkt vragen om onge-
lukken, 't Is maar een paar
weken, want na de kerstvakan-
tie is er al weer licht genoeg
buiten. Dus nu even die lamp
aan, jongens en meisjes!

Ummer dr Neaver is in Kerkra-
de, en niet alleen daar, een be-
grip. De formatie toert in de
wintermaanden door heel Zuid-
Limburg met hun carnavals-
show, een combinatie van mu-
ziek en buut. Nu zijn hun weder-
waardigheden voor het eerst
opgetekend op een compact
disc. Het moet gezegd dat deze
'Made .in Limburg' een goed
beeld geeft van waar Ummer dr
Neaver zich mee bezighoudt. De
cd opent met veel gekreun en
wat blijkt: ze krijgen het cd-
doosje niet open. Precies de kol-
der van Ummer dr Neaver. De
cd bevat veel carnavalsdeuntjes
en tja, dat isvoer voor de liefheb-
ber. Tekstueel is het allemaal
wel grappig, alleen: ik vind de
onderwerpen niet altijd oor-
spronkelijk. De Sweiermam gaat
over een kannibaal die alleen
van schoonmoedervlees houdt.
Voor de drieduizendzevenhon-
derdste keer dat het fenomeen
schoonmoeder onder handen
wordt genomen. Op jiddes potje
(op elk potje) is ook zon voor de
hand liggend carnavalsthema,
evenals ich han inne ek aaf (ik
ben een beetje gek). Leuker is
Dr pap van drprins waarin deze

Typisch weer zon Limburgs on-
derwerp waarvan je zegt: moet
dat nou? Maar de uitwerking
maakt dat meer dan goed. De
jongens van Ummer dr Neaver
laten eindelijk horen wat ze mu-
zikaal in hun mars hebben, dat
ze met de carnavalsdeuntjes
voortdurend op de rem trappen.
Allemaal 't zelfde petje op is pit-
tig, poppy en dreunt nog weken
onophoudelijk na in je hersenen.
Even een boude bewering: dit
nummer heeft hitparadepoten-
tie. Wil iemand even een de-
rnootje sturen naar Frits Spits?
Ummer dr Neaver houdt het
voor het overige echter vooral op
carnaval. 'Made in Limburg' is
ongetwijfeld vooral tekoop in de
Klankstad." Ummer dr Neaver tussen de baby's Foto: FRANCO GORI

ONDERBANKEN - Chel Goossens1
raan ,met Zl-Jn werkzaamheden als
zh c■

ld ln °nderbanken. Goossens
de r

S 1986 namens het CDA in
niet ' maar kan het "dmaatschap
dnii,Jnter c°mbineren met zijnuKke baan in het bedrijfsleven.

is door het CDA Zefgooren uit Merkelbeek aangewe-
te H ,00ren (42) werkt b» het CBS
■Mhg als sPecialist automatise-

Chel Goossens
verlaat raad

in gesprek



Zijn stem is stil,
zijn stoel is leeg,
al wat hij zei en deed,
blijft herinnering,
die je nooit vergeet.
De belangstelling en liefde die hij bood,
zijn niet te scheiden door de dood.

Heel veel dank voor de overweldigende belang-
stelling, het medeleven, de vele bloemen en
condoleances welke wij mochten ontvangen bij
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Piet Hondong
Het heeft ons warmte, steun en troost gegeven.

Annie Hondong-Bloem
kinderen en kleinkind

Heerlen, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur in de
St. Barbarakerk te Landgraaf-Kakert.

Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven
die ik mocht ontvangen bij het overlijden en de
crematie van mijn lieve vrouw, onze moeder en
oma

De Marlisa
echtgenotevan

Frits Jacksteit
betuig ik via deze weg aan allen myn erkente-
lijkheid.

F. Jacksteit
kinderen en kleinkinderen

Schinveld, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben
op zaterdag 12 december 1992 om 19.00 uur in
de Eligiuskerk te Schinveld.

tMaria Veugelers, 68 jaar. Corr.adres: Bisschop
van Hoensbroeckstraat 10, 6041 XP Roermond.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden rieden,
woensdag 9 december om 15.30uur in het cremato-
rium Venlo.

tNicolaas Man, 79 jaar, echtgenoot van Suzanna
van Rumph, Kapittellaan 11, 6077 BK St. Odi-

liënberg. De dienst van afscheid zal worden gehou-
den donderdag 10 december om 12.30 uur in de
aula van het crematorium Nedermaas te Geleen.

tHerman Hermans, 83 jaar, echtgenoot van
Maria Verkoelen, Irenestraat 3, 6096 BE Grat-

hem. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden donderdag 10 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Severinus te Grathem.

Mede namens kinderen en kleinkinderen wil ik
iedereen hartelijk bedanken voor uw talrijke
aanwezigheid in de kerk bij de uitvaartdienst
van mijn dierbare echtgenoot, vader, pleegva-
der, schoonvader en lieve opa

Joep Aretz
Een bijzonder woord van dank aan de z.e.h. pas-
toor Borghans, kerkelijk zangkoor en bestuur
en leden van de voetbalclub Laura.
Ook onze hartelijke dank voor de vele söhrifte-
lyke condoleances, bloemen en h. missen.

Mevrouw L. Aretz-Ummels
Eygelshoven, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper
te Eygelshoven.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de steun en attentie in welke
vorm dan ook, bij het jarenlang ziekzijn, en de
aanwezigheid van zovelen, de vele condolean-
ces en bloemen bij het overlijden en de crema-
tie van mijn lieve vrouw, onze dochter en zus

Marleen
Renierkens-Lambi

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Frans Renierkens
Familie Lambi
Familie Renierkens

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 13 december a.s. om 11.30 uur in de
H. Antonius van Paduakerk te Kerkrade-Bley-
erheide.

Een jaar geleden is hij van ons heengegaan;
veel te vroeg want wij hadden samen nog zo
veel willen beleven.
Wij missen hem heel erg, maarzijn dankbaar
voor de dierbare herinnering die ons blijft.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Hub Essers
zal plaatsvinden op zaterdag 12 december a.s.
om 19.00 uur in de H. Maria Gorettikerk te Nul-
land-Kerkrade.

Maria Essers-Wijnen
kinderen en kleinkinderen
Familie Essers
Familie Wijnen

Kerkrade, december 1992
Kipstraat 26a, 6461 GW Kerkrade

Van onze verslaggever vroeg mr. Eland vier jaar. Tegen zijn
vriend Fred V. (25) die zijn vriend in de
zaak betrok 2,5 jaar.De twee Venlona-
ren werkten niet alleen volledig aan
het onderzoek mee, maar zorgden ook
dat 900.000 DM van de buit is opge-
spoord.

king op deze medewerkster. Toen k,
daarna overvallerWolfgang T. ten o|'
viel aan de enorme veiligheidsmaa*
gelen rond de Olympische Spelen^.
Barcelona kreeg de Kripo in Düs5

dorf inzicht in de zaak. De verklap.
gen van een bang geworden me"
plichtige deden daarna de rest.

jiIn Venlo en omgeving werden in tov
zeven verdachten aan gehouden,
op de een of andere manier betrofwaren bij de voorbereiding. S. &
ook gisteren ontkennen ondanks ~verklaringen dat hij bij collega's’kandidaat-overvaller had geronseld-

Tegen Twan M. (27) uit Venlo, die sa-
men met de met 750.000 DM in Spanje
aangehouden Wolfgang T. uit Mönc-
hengladbach, de overval uitvoerde,

Al snel na de overval, waarbij de perso-
neelsleden en de medeplichtige vrien-
din zodanig geboeid werden dat de
brandweer er aan te pas moest komen
om hen te bevrijden, viel de verden-

ROERMOND/DÜSSELDORF -
Het brein achter de miljoenen-
roof op 20 juli bij eén geldtrans-
portbedrijf in Düsseldorf, Hans
Sijbers (27) uit Stèyl, zijn Duitse
vriendin Gerda Tesin en een
groot deel van de buit, drie mil-
joen Mark, zijn sinds die dag
spoorloos verdwenen.

Eenvoudig
Uitvoerig verdiepte de rechtbank zich
gisteren, onder grote belangstelling
van de Duitse politie, in de spectacu-
laire en ogenschijnlijk kinderlijk een-
voudige geldroof. Het was de vriendin
van de gezochte Hans Sijbers, Gerda
Tesin, die als werkneemster van het
geldtransportbedrijf Nimrod alle infor-
matie verstrekte. De beveiliging van
het gebouw waar dagelijks deontvang-
sten van de 200 filialen van het levens-
middelenconcern Lidl worden afgele-
verd, bleek achteraf een lachertje. De
vervanging van eén hangslotje bleek
voldoende om M. en T. moeiteloos toe-
gang te geven tot de ruimte waar onder
andere Gerda Tesin bezig was miljoe-
nen te tellen.

Zorgen
Mr. Eland maakte zich duidelijk e*^,
zorgen over het gemak waarmee an1,
teurs deze miljoenenroof ('het was e*
echte klapper') succesvol hadden u,
gevoerd. „Zoiets kan aanstekelijk
ken", verantwoordde hij zijri stra»■sen. De officier schetste in dit verba'
ook de gevolgen voor de ontkenner*-^verdachte S., waarvan de politie de*}
dat hij 300.000 gulden voor zijn. °moeienissen heeft gekregen. „HÓ :■weinig plezier van zijn ontkenn1 ■hebben, want de verzekeringsm3*^schappij zal zolang de buit spooi'10. j,
blijft, beslag op zijn bezittingen bltivl
leggen. Ik heb daar geen moeite tfj*E
want op misdaad mag geen preï^
staan", aldus mr. Eland.

Van onze Haagseredacteur

Oberkommissaris Witt, de leider v
het onderzoek bij de politie van P
seldorf zei gisteren na afloop van
behandeling van de strafzaak in R°j
mond dat voor de opsporing van H
Sijbers en de verdwenen miljoen n j
beloningen zijn uitgeloofd. Ook h^de verzekeringsmaatschappij tien Pji
cent van het deel van debuit dat vv"o
teruggevonden, in het vooruitzicht ê>
steld.

De rechtbank in Roermond doet ov
december uitspraak.

officiële mededeling

Gemeente Simpelveld
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelvel
brengt ter openbare kennis dat d
raad dier gemeente in zijn openbar .
vergadering van 26 november l9y
een voorbereidingsbesluit heeft ge

{nomen voor een gedeelte van he^
perceel kadastraal bekend gemeel}
te Simpelveld, sectie D nr. 31***';
plaatselijk gelegen aan de Henne'.
bergweg. g,Het besluit treedt in werking op l ;
december 1992 en ligt vanaf die <i£'
turn voor een ieder ter inzage op d ;
afdeling Grondgebiedzaken (secto ,
administratie).
Simpelveld, 1 december 1992

De burgemeester voornoemd',
A.J.M.G. Teheux.

Drie wel gearresteerde Nederlandse
'helpers en uitvoerders' hoorden offi-
cier van justitie J. Eland voor de recht-
bank in Roermond gisteren hoge straf-
fen eisen. „Ik heb de indruk dat ik
moet opdraaien voor het feit dat justi-
tie het brein van de operatie niet kan
vinden," pruilde Anojkumar S. (28) uit
Belfeld, die als 'chef van de organisatie
in Limburg' in de ogen van Eland vijf
jaar moet zitten. De officier ziet in hem
de man die aan Nederlandse kant per-
soneel ronselde voor de overval zonder
er zelf actief aan deel te nemen overi-
gens.

Geen btw-heffing over
muziekonderwijs jeugd

BERGMANS „utstfO 35"»"
& WIJNEN &^- spv,nr Hierover bestaat onder de mu-

ziekscholen in Zuid-Limburg
grote bezorgdheid, omdat de les-
gelden hierdoor fors omhoog
moeten. Daardoor zullen, zo vre-

Als gevolg van de besluitvor-
ming in de EG moeten de so-
ciaal-culturele instellingen in
ons land volgend jaar al btw
(17,5 procent) gaan heffen over
de door hun verrichte diensten.

DEN HAAG - Staatssecretaris
Marius van Amelsvoort van Fi-
nancien gaat muziekscholen
vrijstellen van de verplichting
btw te heffen over de lesgelden
voor onderwijs aan jeugdigen
(jonger dan 21 jaar). Die opmer-
king van het Limburgse Kamer-
lid Léon Frissen (CDA) tijdens
het debat over de begroting Wel-
zijn en Cultuur werd gisteren
bevestigd door een woordvoer-
der van Financien. De woord-
voerder wilde echter verder
geen mededelingen doen omdat
de Tweede Kamer vandaag een
briefkrijgt over deze kwestie.

zen de muziekscholen, veel ou-
ders geen geld meer hebben om
hun kinderen muziekonderwijs
te laten volgen.
De muziekschool in Brunssum
(maar ook andereLimburgse in-
stellingen) schreef hierover in
november nog een brandbrief
aan de Tweede Kamer. De
school vreesde leerkrachten op
straat te moeten zetten door een
teruglopend aantal cursisten.
Maar Van Amelsvoort wil nu ge-
bruikmaken van een vrijstel-
lingsregeling; over de kosten
van muziekonderwijs voor jeug-
digen hoeft geen btw te worden
geheven.
De CDA-fractie in de Tweede
Kamer wil bovendien dat de
door andere sociaal-culturelein-
stellingen (bij voorbeeld de bi-
bliotheken) te berekenen btw
uiteindelijk via het rijk weer bij
de gemeenten belandt. Zo zou-
den de negatieve gevolgen van
de maatregel kunnen worden
ondervangen. Minister Hedy
dAncona van WVC antwoordt
vandaag op de opmerkingen
vanuit de Kamer.

Hoge eisen legen 'helpers' van overval in Düsseldorf
Brein achter geldroof en
miljoenenbuit spoorloos

Gezelligekerst kado's
van Philips bij

Bergmans & Wijnen

1 |/*f"*"" LED-indikatie geeft oan /# y—JO —>^W^—~-—-f Wr\ /
"^-^^^mmmfÊfW^mK vvanneer dePhilïshavevolledig is ' mj^'^^iTmC^3t.^^/^:^\ //^^^-»^ _^/

m\ SwWG^^B opgeladen en wanneer dereserve wordt >^t^ *-JX^j-—(_ """-/'"j
aangesproken. Ook op lichtnette rA ~J

Philips elektrische waterkoker gebruiken Automatische vodage-aan- %CA am\Jg^ mmmfi^tö ~A ==::^--*Xrn

r^PGowmet H^5560 islÉsF!/^^ metdigitaleuitlezing en 30 voorkeur phHJps compgctdisc interactiet-speler CD-I 220
inhnnn^nßi,nnn« Hmp „tota «■.^Sïk l\ zenders.Klok meiwekfunklie. Verster- CD-I is een nieuwavontuur waarbij ei op uwscherm een scholaan informatie,innoua oa o «oppen, noaewnertem- \S^s**^X \f\ j ker 2x20W met automatische educatie, cultuur en wetenswaardigheden verschijnt. Op een geheel nieuweperaruurinreservoir^^ -^ \^# bronkeuze. 5-Bands equalizer. Dubbel manier, waarbij ude regisseur bent, bepaalt uwal uwilt zien. Met dePhilipslotca.yb'v m_ammmmmji\ Philips luxe beautv-set cassefledeck. Bitstream CD-speler. CD-I speleren de grote keuze in CD-I plaatjes gaoter een nieuwe j/\_ k-«iiedoor- j£-g H*£ IHP 2620A Met 3-weg luidsprekerboxen wereld voor u open. Ookkunt utoto's opeen speciale CD laten L~Ja\Astroming. Na los- ir *J SFR ladyshave. Scheerhoofd met N-* en afstandsbediening zetten en via de CD-I spelerop uweigen l^mmÊÊWfÊWmwimTma.oppenngvan net y^«-^| rechte trimmer, superdun scheer- I^M,*«**irv^V^B^lH TVbekijken. Uiteraard is uw CD-I speler ■ L f'^Tmf- l^flitsnoer.Dipoe , m mi b|ad en ro ndetrimmer 8Verwissel- ook geschiktals gewoneCD-speler *^V / jTf if J^Bkornenogismm.M & bare hulpstukken: 4voor pedicuren *-^M^# lJ>sf^3 f*****^s«üZ I ■l^iyl?P emper° ur: l^rn en manicuren, 3 voor massage en l^l^^f*l^^t^^r^ ■rt»Ai3£§>'*Sï ÜbÜ

7'yf/J E 9 V^/Of^ 770 Pl'^j'LTl dlsc/radïörecorder AZ 8214
mm-miS mmmmmmm^ <fj § §*if#" Llü^UU Programmeerbare CD-speler. Digitale ***«*ir^f***B *^/
■^**/ W £_ ■ 1 radio merFM-stereo, KG, LG en MG en PiÜJJPS compact dlsc/radlo

il mmmmmm*: -'mmmtmm I 24 voorkeurzenders. 2x4 Wen recorder AZ 8012
Philips oplaad- IJi «i^rffi^i^yb'V aBHBaHP 1x 8 W piekvermogenvia 3 luidspre- Programmeerbare CD-speler. LCDdis-
bare, elektrische *'\Jv fc^V Phii m kers Dynamic bass boostvia aparte play Music scan. Radio metFM-stereo,
tandenborstel M fc^h sitere KI MII versterker en speciSle luidsprekerin LGenMG.2x6Wpiekvermogen.

Verwijdertplak en J| TO 2^t-8-sts^o-5? cassefledeck Digitale 24-uursklok. \^-t Js^Net en batterijvoeding

volgens de Wl'llgjt|i'np |\^S voor een verbeterdekleurweergave en \li^2mmmmmmmmmmmm\^mlaK\^M^»^Jm^^a\^m\bekende 'BASS'- mW**HaWmm. tQ 9^^ een hogerkontrast, zelfs bij veel dag- wÊP^tiï^^^^^^^ÊI Li, W
poetsmettiode licht. Digitaal geheugenvoor het opslaan W!kmmmY J' /* I' I l( mmmmmmmafm\
perminuut Soft \m sjeengrlll met gourmet/ Geen beeldflakkering. Omschakelbaar ' _JMn*-«M_
pressure methode rgcjetle-set HD 4395 naar 16:9 beeldformaat. Voorzienvon Phjlips Turbo drive ffffTfl KI
voorkomt bescha- vWtitlmmr Probleemloos steengrillen, racletten, peeld-in-beeld, menu voor het instellen HQ VHS- videorecorderl'll\\aiVkl n
digingenaande löiliyjP^^ gourmetten, bakken en warmhouden. en bedienen, on screen display, stereo- met autostore VR 231 lrU*«*feS|
weefsels door te hord poetsen door Regelbare thermostaat. versterkervan 2x25 W, teletekst en Automatisch koppenreinigingssysteem.Wi M
middel van de uniekeveiligheids-klik. Met 8 anti-aanbaklaag pannetjes jAy >y afstandsbediening Volledigautomatisch zoeken en opslaan miin'r"
4 Verwisselbare, kleine muilituftedbor- -Ay N-» en houten spatels )^fo'mWmmmWmMI van helzender-aanbod. 'Easy timer' &^ÊTmmmmmumWmmmm\stettjes.Automatische voltage-aanpas- p^AVm^é^-*^ H J»7# f# 1 I afstandsbediening Voorprogrammering l^Ê^mmmwfê Tê ■

K sing tussen 100/240V. m*^Êr'4mr*r'*A*a\ van 6 programma's lot 31 dagen vooruit lyl Ti-T /<fY^"X 'M Mafm amm^afmtw/ Today Praarammerin9 Perfektebeeldkwoli-lr**tJ|^|^^^^CVj|V*4/\V* MMTMmmM I __jË rejt Supersnelle Turbo Drive recorderdeck meiABS^^*^^^| \jP*^L\
l/^N " ** J cmscfmjvtfigaienprijzen vaxteröJden A

t Maria Verhoeven, weduwe van Pierre Leen- I
ders. Corr.adres: Oranjeplein 226, Maastricht. I

De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis I
vindt plaats op vrijdag 11 december om 11.00 uur I
in de parochiekerk H. Jozef, Belfort-Maastricht.

t Maria Badjou, weduwe van Heinz Möhring.
Corr.adres: Schepenenplein 11, Maastricht. De

uitvaartdienst, gevolgd door de crematie, vindt
plaats op donderdag 10 december om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara
te Valkenburg.

nT* Stuntprijs!
m tf\ mm met armleggers

P^-% ICaO *, " mcl. Btw f 175'"
I Van Dooren KantoormeubelenI !">!!■!■ Koop niet voordat u bij
II II Van Dooren bent geweest!
I %M B Sittard, Handelsstraat 23 *ff 046-514Ö67

(Handelscentrum Bergerweg) ,

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effect, rente Mnd. bedrag Effect, rente
in handen betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis
15.000,- 72 mnd. 308,84 14.9% 317,27 16.1%
25.000,- 60 mnd. 581,31 14.9% 600,74 16.6%
30.000,- 72 mnd. 613,45 14.6% 614,77 14.7%
50.000,- 72 mnd. 1005,97 13.9% 1024,61 14.7%

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effect, rente op Theor.
limiet per mnd effect, rente op jaarbasis looplijd jaarbasis max. tar. looptijd

11.000,- 220,- 1.143% 14.6% 75 mnd. 17.6% 85
18.000,- 360,- 1.143% 14.6% 75 mnd. 17.3% 83
25.100,- 502,- 1.113% 14.2% 75 mnd. 16.9% 82
35 000,- 700,- 1.113% 14.2% 75 mnd. 16.5% 80

fcv! ifci I ■

IS9BBS9Hv?nF^ï
MÉHMniIM

■ Beëdigd makelaar ■
■ onroerende goederenworden! ■
■ (SVM diploma, het enig landelijk erkend diploma waardoor ■
m deze beschermde titel kan worden verkregen). m

m Examen april 1994of 1995 a
B AVONDOPLEIDING, aanvang eind januari 1993 ■
m. DAGOPLEIDING (30 lesuren per week), aanvang Hbegin september 1993,(Uitsluitend te Groningen en Utrecht)

Cursusplaatsen: Leeuwarden, Heerenveen, Groningen, Assen, Zwolle,_ Utrecht, Den Haag, Sittard en Amsterdam. «_ Opleidingsinstituut H
m A.D. Buitenwerf/ADB College .

Nieuweweg 28, 9301 GS Roden■ Telefoon 05908-18090* "a B.g.g. 05908-13377 (dir. A.D. Buitenwerf)/ 05908-12499 (Mej. G.Lezwijn) |
Fax 05908-16300. Ook 's avonds en zaterdags bereikbaar.

Vaclav Maly
Ik ben het IKV dankbaard

de beweging zich in he
verleden heeft bezig geho»*' X

met de schendingvan #,
mensenrechten in mijn Utt*
Die ondersteuning heeft

zeer geholpen. Ik hoop dat
ook in de toekomstkuru*
samenwerken. Ik wens n*

IKV daarvoor veel kracht"
moed.

Vaclav Maly
priester, Praag

xi kv
interkerkelijk N.

vredesberaad jr

nmui'l3 rf-
re

Cclebesslraal 60 &
Postbus KSKM3
2508 CN Den HaaS* g(
Telefoon 070-350’ , T
Telefax 070-354 W Kl

Gironummer 78 9&r ''fc..S Mv
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Roda JC, Fortuna, MVV
bundelen krachten

Samenwerking op commercieel terrein als redmiddel Belgen buigen
voor Fransen

zich de betere ploeg getoond te-
gen deBelgische lijstaanvoerder.
Anderlechts trainer Peruzovic
erkende dit ruiterlijk.

PARIJS/BRUSSEL - Frankrijk-
België 2-0. In de vooruitgespeel-
de Uefacupronde toonden de
Franse ploegen zich sterker dan
de Belgische. Anderlecht en
Standard Luik werden uitge-
schakeld door respectievelijk
Paris St Germain en Auxerre. De
grootste verrassing in de vijf
Uefa-bekerwedstrijden kwam
uit Brussel. Anderlecht werd -weliswaar ongeslagen - uitge-
schakeld door Paris SG. Op de
0-0 van Parijs volgde een 1-1 in
het Astrid Park.

Standard Luik had zich twee we-
ken geleden thuis reeds verslikt
in Auxerre: 2-2. Dat betekende
voor de formatie van Arie Haan
ook aanvallen in de uitwedstrijd.
Dat heeft de ploeg ook gedaan.
Maar zonder succes. Het bleef
lang 0-0, daarna 0-1 en 0-2. Pas in
de laatste minuut scoorde Stan-
dard door Wilmots.

Bosman, invaller voor de ge-
schorste Degryse, zette Ander-
lecht zeven minuten na de rust
op voorsprong met een kopbal.
Uit een dood-spelsituatie maakte
Kombouare gelijk. De gelijke
stand en de kwalificatie voor
PSG was verdiend. Over 180 mi-
nuten had de Franse koploper

DOOR IVO OPDEN CAMP

OngeschondenHEERLEN - Roda JC, Fortuna Sittard en MW hebben giste-
reri plannen besproken om al in de nabije toekomst tot nauwe-
e samenwerking te komen. Het is voor het eerst dat de drie

clubs met serieuze ideeën op de proppen zijn
j&komen om te kijken in hoeverre de krachten gebundeldgunnen worden. Met binnen afzienbare tijd de komst van een

,/opiiga m Nederland - een klasse van een beperkt aantal clubs
fttet ruim voldoende financiële armslag - is het de drie clubs
lüuidelijk geworden dat elk van de verenigingen afzonderlijk
l^aarschijnlijk geen bestaansrecht meer heeft.

Bergkamp slaat
Ritter in gezicht
KAISERSLAUTERN - Dennis
Bergkamp was het meer dan zat.
Na de zoveelste schop van zijn
Duitse bewaker Thomas Ritter
nam de schaduwschutter van
Ajax het recht in eigen hand.
Voor de ogen van trainer Rainer
Zobel ('die man had bestraft
moeten worden') sloeg Berg-
kamp zijn Duitse tegenstander
vol in het gezicht. ~Ik zal hier
aan moeten wennen", mokte de
Ajacied later. „Voetballers die al-
leen het veld opkomen met de
bedoeling jou te schoppen. Het
is in ieder geval goed voor mijn
ontwikkeling."

Veertig arrestaties
in Kaiserslautern
KAISERSLAUTERN - De poli-
tie van Kaiserslautern heeft vóór
Kaiserslautern-Ajax veertig
Duitse en Nederlandse relschop-
pers gearresteerd. De 'fans' van
de clubs raakten slaags met el-
kaar nadat een Duitser met losse
flodders uit een pistool in de
lucht had geschoten. Daarna
werd een kerstmarkt vernield.
De knokpartijen werden voort-
gezet in restaurants en cafés
rond de markt.

DOORYPEMINKEMA

eerst is er op hoog niveau van ge-
dachten gewisseld over deze mate-
rie.

E*°t dusverre reikten gesprekken
flPyer een fusie, of in elk geval eenffjSUwere samenwerking, tussen Ro-Ef* JC, Fortuna Sittard en MVV niet
i. erder dan de bar. Gisteren werd

S*?e impasse doorbroken. Voor het
Het onderhoud tussen de managers
Serve Kuijer (Roda JC), Ron Weij-
zen (MVV) en Jacq Opgenoord (For-
tuna) spitste zich in eerste instantie
toe op een verregaande commercië-
le samenwerking tussen de drie
clubs. In een volgend gesprek, dat
waarschijnlijk al volgende maand
zal plaatsvinden, zullen ook andere
aspecten de revue passeren.

Komario haalt
fel uit in

Italiaanse pers
EINDHOVEN - Aan de voor-
avond van PSV-AC Milan.heeft La Gazzetta dello Sport
"een interview metRomario ge-
publiceerd waarin de Brazi-
haanse sterspeler een paar pit-
"ge uitspraken doet en de
wens uit om volgend seizoenvoor Inter Milan te spelen.

De op dit moment bestaande drem-
pelvrees van bedrijven om een van
de drie clubs financieel te onder-
steunen en daarbij de andere twee
clubs, en de daaraan verbonden
achterban in de betreffende regio,
voor het hoofd te stoten wordt op
deze wijze voorkomen. Zelfs de
zoekactie naar 'een gezamenlijke
shirt- cq. hoofdsponsor valt niet uit
te sluiten.

Nog niet helemaal duidelijk is op
welke wijze de drie verenigingen
commercieel munt willen slaan, uit
hun samenwerking. Meest voor de
hand liggend is dat er gezamenlijk
contact wordt gezocht met potentië-
le sponsors.

Ajax viert feest. V.l.n.r. Wim Jonk, Rob Alflen (de maker van het doelpunt), Marciano Vink en Stefan Petterson.
Foto: ANP

Deelpakket
Omdat het om drie clubs gaat en
dus ook drie keer zoveel duels te-
gen toppers als PSV, Ajax en Feye-
noord, is het bovendien mogelijk
geïnteresseerde geldschieters "deel-
pakketten" aan te bieden.

Naast Erik Meijer kregen Hans
Visser en Maurice Hofman een
nieuwe aanbieding voorgescho-
teld met een looptijd van drie
jaar. Beiden overleggen nog met
hun zaakwaarnemer, Peter Ge-
rards.

beter het contract van de spits
tussentijds open te breken.

MAASTRICHT - MVV heeft
Erik Meijer een aanbieding ge-
daan die hem voor nog vijfjaar
aan de Maastrichtse club zal bin-
den. Hoewel de Meerssenaar nog
een doorlopende verbintenis
heeft, achtte het management
van MW het - vanwege de inte-
resse van met name Feyenoord -

MVV wil Meijer
nog vijf jaar

Kaiserslautern - Ajax 0-1 (0-1). 42. Al-
flen 0-1. Scheidsrechter: Monteiro
Roado (Por). Toeschouwers: 28.000
(uitverkocht). Gele kaart: Roos, Hotic,
Ritter (Kaiserslautern) en Vink (Ajax).
Kaiserslautern: Serr; Schafer, Ritter,
Kadlec en Witeczek; Roos, Goldbeak
(46. Lelie), Eriksson (67. Zayer) en Ho-
tic; Vogel en Marin.
Ajax: Menzo; Silooy, Blind en De
Boer; Alflen, Vink, Jonk en Davids;
Overmars, Bergkamp en Pettersson.

Klasse en ervaring beslissen duel op Betzenberg

Ajax ijskoud de beste
Het idee om gedrieën aan tafel te
gaan zitten is ontsproten uit het ge-
geven datzowel Roda JC als Fortu-
na Sittard en MVV op zoek moet
naar een shirtsponsor voor volgend
seizoen. De contracten met Beaphar
(Roda JC), SIF (Fortuna Sittard) en
Sphinx (MW), de hoofdsponsors
van dit moment, lopen aan het ein-
de van de huidige voetbaljaargang
af. Louis van Gaal wéér gelijk. 'Ajax is

Barcelona niet', liet hij zich twee
weken geleden ontvallen op de
vraag of de 2-0 wel genoeg was. De
ploegvan Johan Cruijff was immers
een paar jaar daarvoor met dezelfde
marge op de Betzenberg tot een ver-
regaande staat van krankzinnigheid
gedreven.

Bergkamp schoof door naar de
spits,Pettersson week uit naar links
en Davids moest het middenveld
versterken. Dat was hard nodig,
want juist daar dreigdeAjax te wor-
den overlopen. Pettersson en Da-
vids joegen dan ook vergeefs achter
doorgebroken Duitsers aan. Ajax
kwam heel even in moeilijkheden.
Stanley Menzo hield aanvaller Vo-
gel twee keer tegen.

KAISERSLAUTERN - De Betzen-
berg beefde en schudde. Ajax ver-
blikte of verbloosde niet. Een or-
kaan van lawaai, een zee van licht.
Het deed Ajax niets. De Betzen-
berg, kerkhof voor Europese top-
clubs, kreeg de winnaar van de Ue-
facup er niet onder. De Amsterdam-
mers bleven ijskoud in de hel van
Kaiserslautern (0-1), in de weten-
schap dat nog nooit een toeschou-
wer, hoe fanatiek ook, een doelpunt
heeft gemaakt. Op klasse en erva-
ring, dankbaar meegenomen uit het
succesjaar '92, haalde Ajax onge-
schonden de winter.

De Duitse storm oogde imposant,
de voetballers stortten zich op alles
wat ook maar bewoog. Maar veel
voetbalintelligentie bracht de IFCK
niet mee. „Ze pompten alle ballen
gewoon blind naar voren", lachte
Wim Jonk later. De ongebreidelde
aanvalsdrift vrat daarom energie.

Alflen kreeg van Van Gaal de voor-
keur boven Kreek. „Omdat", zei de
technisch directeur, „Alflen al we-
ken goed speelt en Kreek al weken
slecht. Dan houdt het krediet een
keer op." Alflen: „Ik ben vooral blij
dat ik speelde omdat nu iedereenfit
was. Tot dusverre mocht ik alleen
opdraven als er blessures of schor-
singen waren."

zijn al die verschillende speelstijlen
in achttien Europese duels de baas
gebleven. Dat zijn al zestienhon-
derd en twintig minuten.
„We hebben nu alles wel gehad",
genoot doelpuntenmaker Rob Al-
flen na. „Wie we in de volgenderon-
de zullen treffen, ach, het maakt me
niet meer uit. We hebben nu toch
wel bewezen tot de Europese top te
behoren."

Fortuna twee keer
zonder Samuel
SITTARD - Fortunees Randy
Samuel heeft afgelopen week-
einde met het Canadese nationa-
le elftal in en tegen Bermuda
met 0-0 gelijk gespeeld. Daarmee
is Canada samen met El Salva-
dor (2-1 tegen Jamaica) geplaatst
voor de finalegroep van de CON-
CACAF, waarin plaatsing voor
het WK 1994 afgedwongen kan
worden, mits men zich kwalifi-
ceert ten koste van Mexico en
Honduras, de winnaars van
groep A van de CONCACAF.
Dat houdt voor Fortuna in dat
men Randy Samuel in april of
mei - de wellicht beslissende fa-
se in de competitie - nog twee
duels moet missen.

-.Volgens de pers moet ik twin-
tig miljoen gulden kosten aan
het eind van het seizoen. Daar
°eb ik niets op tegen, als ze
tenminste ook Erwin Koemande mond snoeren. Die jongen
mag van alles zeggen en meest-
al is dat onzin. Hij staat al drie
Jaar onder contract bij PSV en
is meestal geblesseerd. Met
Westerhof heb ik ook geen
goed contact meer. Hij komt
net als Koeman van FC Gro-
ningen. Samen vormen ze een
clan, een soort maffia."
Volgens Romario, aldus La
pazzetta dello Sport, zijn de
twee de schuld dat er geen een-
heid is binnen de ploeg. „Ze
houden elkaar de handen bo-yen het hoofd. Ik vind ze zielig.ze zijn jaloers als ik een paar
doelpunten maak, ook al om-
dat ze weten dat ze niet in staat
"njn om hetzelfde te presteren

mij is gelukt. Ik als arme
«raziliaan heb me opgewerkt
t°t een bekende voetballer,
jpaarom maken ze het me tel-

kens moeilijk. Als ik een keer
niet scoor en PSV verliest is
het altijd mijn schuld. Terwijl
lr» werkelijkheid, PSV zonder
nuj zeker niet zo goed had ge-
resteerd zonder mij", zegt de
Braziliaan in de Italiaansekrant.>.Ik voel me nu rijp om de stap
te maken naar de Italiaanse
competitie. Een topspeler die
nooit in Italië heeft gespeeld
telt tegenwoordig niet mee. Iknoop op Tnter.»
Romario is overigens officieel
geselecteerd voor de vriend-
schappelijke voetbalinterlandvan Brazilië tegen Duitsland
°P 16 december in Porto Ale-gre.

Eigen hand
Ajax liet het inderdaad niet zo ver
komen. De winnaarvan de Uefacup
hield, in tegenstelling tot de Euro-
pacup 1-houdèr, het lot in eigen
hand. Ajax is inderdaad Barcelona
"niet: En passant schoten deAmster-
dammers nog een record aan digge-
len."Kaiserslautern was al sinds 22
oktober 1980 op de eigen Betzen-
berg Europees ongeslagen geble-
ven. Na vijftien wedstrijden kwam
aan die legende een einde. Niet toe-
vallig door Ajax.

Beleidsplan
Het initiatief van de drie Zuidlim-
burgse clubs kan niet los worden
gezien van het nieuwe beleidsplan
van de KNVB, zoals dat vorige
week gepresenteerd is. Daarin wor-
den plannen ontvouwd om binnen
enkele jaren tot een Topliga te ko-
men waarin voor clubs met een fi-
nanciële huishouding(zoals op dit
moment bij de drie Zuidlimburgse
clubs, geen plaats meer is.
In dat kader is het niet voor niets
dat de KNVB fusies met een extra
financiële bonus wil gaan onder-
steunen. Roda JC, Fortuna Sittard
en MW zijn zich alledrie bewust
van de noodzaak om op korte ter-
mijn over meer geldbronnen te be-
schikken. Vandaar net idee om sa-
men op zoek te gaan naar meer
steun vanuit het bedrijfsleven.

Ajax heeft ze nu bijna allemaal ge-
had. De technisch sterke Italianen,
de counterende Belgen, de Spaanse
hogeschool en de Duitse 'Sturm
und Drang. De Amsterdammers

Het wachten was op het moment
dat de samengebundelde (domme-)
krachten zouden wegvloeien. Na
het doelpunt van Ajax was het ver-
zet van Kaiserslautern gebroken.De 'hel' van de Betzenberg duurde

een half uurtje. Het werden voor
Ajax de fysiek zwaarste minuten in
anderhalfjaar Europees voetbal. De
tactiek moest worden aangepast.

Beerens vervangt
De Jong bij PSV
OISTERWIJK - Raymond Bee-
rens speelt vanavond in plaats
van Jerry de Jong met PSV te-
gen AC Milan. Laatstgenoemde
is geblesseerd.

De goal was typerend voor de wed-
strijd. Rommelig, fysiek, genieperig
met een heel klein vleugje klasse.

Faam
Ajax maakte gisteravond op de Bet-
zenberg ook weer de faam in uit-
wedstrijden waar. Al bleef de eerste
treffer ditkeer ongebruikelijk lang -welgeteld 41 minuten - uit. Maar
vanaf dat moment was het pleit be-
slecht. En kreeg technisch directeurEUROPACUP

Derde ronde, uitslag eerste duels tussen
haakjes. Vetgedrukte clubs naar vierde
ronde.

1. FC Kaiserslautern -Ajax 0-1 (0-2)
Benfica - Dynamo Moskou 2-0 (2-2)
SC Anderlecht - Paris St. Germain 1-1 (0-0)
Real Zaragoza - Borussia D. 2-1 (1-3).
Auxerre - StandardLuik 2-1 (2-2)

VANDAAG
Galatasaray - AS Roma (1-3)

MORGEN
Real Madrid - Vitesse (1-fj)
Juventus- Sigma Olomouc (2-1)

Ruud Gullit: 'Ik wil
ook WK nog meemaken'

Volgende week terug in Oranje

Vandaag

POULEA
Olympique Marseille - Club Brugge
CSKA Moskou - Glasgow Rangers

Stand
1- Club Brugge 1-2 (1-0)

*" Marseille 1-1 (2-2)3- GlasgowRangers 1-1 (2-2)
4- CSKA Moskou 1-0 (0-1)

POULE B
PSV -AC Milan
IFK Göteborg -FC Porto
Stand
J- AC Milan 1-2 (4-0)
t FC Porto 1-1 (2-2)i LSV 1-1 (2-2)
*" IFK Göteborg 1-0 (0-4)

(ADVERTENTIE)

Levi's 501
De enige echte waar het gaatom blue jeans.Echte

originals winnen altijd. Als jij ook een echte
winner bent, zorg jedat jeer nu een koopt bij

I van Ravenstein. Daar hebben ze 'm in alle
l^k malen, verschillende wassingen en natturlijk ook in

jouwmaat. Jeweetde normale prijs, ’. 159/95
| | van Ravenstein decemberprijs

(zolang de voorraad strekt)

HH van ravenstein
| Kerkstraat 45 Brunssum

Anderlecht - Paris St. Germain 1-1(0-0). 52. Bosman 1-0, 74.Kombouare 1-1. Scheidsrechter: Röthlisberger (Zwi). Toe-schouwers: 19.000.

Real Zaragoza - Borussia Dortmund 2-1 (1-0). 27. Poyet 1-0,64. Chapuisat 1-1, 90. Brehme 2-1 (strafschop). Scheidsrechter:Forstinger (Oos). Toeschouwers: 39.000 (uitverkocht). Gele
kaart: Poyet en Higuera (Zaragoza), Kutowski, Zelic (Borussia
Dortmund).
Auxerre - Standard Luik 2-1 (0-0). 73. Baticle 1-0, 83. Dutuel2-0, 90. Wilmots 2-1. Scheidsrechter: Kelly (ler). Toeschou-
wers: 19.000.
Benfica - Dinamo Moskou 2-0 (0-0). 51. Isaias 1-0, 58. Yuran
2-0. Scheidsrechter: Craciunescu (Roe). Toeschouwers: 50.000.

Vermoedelijke opstelling AC Milan: Rossi;
Baresi; Tassotti, Costacurta, Maldini; Alber-
tini, Rijkaard, Simone; Gullit, Van Basten
Lentini.

Wat hij zoal gemist had? Gullit: „De
spelers. De gezelligheid. Het lachen
met de jongens. De entourage. Het
volkslied. Het gevoel van trots om
voor je land uit tekomen. Ja, jemag

Tegen PSV is Gullit vanavond
eveneens van de partij. Fabio Capel-
lo heeft hem al de verzekering van
een basisplaats gegeven.

ik hoop het WK in Amerika ook nog
mee te maken."

Volgende week woensdag maakt
Gullit zijn rentree in Oranje. Het
vlaggeschip van het Nederlandse
voetbal treedt dan in Istanboel aan
voor de cruciale WK-kwalificatie-
wedstrijd tegen Turkije. Gullit: „En

dat gerust vaderlandsliefde noe-
men, of nationalisme, of wat dan
ook. Als ik in het Nederlands elftal
speel, ben ik daar trots op. Dat is
toch normaal? Bovendien maakt
het Nederlands elftal een wezenlijk
deel uit van je carrière. Als je in
Oranje speelt, vind je dat eigenlijk
allemaal heel normaal en gaat dat
aspect aan je voorbij. Je staat daar
dan niet zo bij stil. Pas als je geen
deel meer uitmaakt van Oranje kom
je er achter dat het Nederlands elf-
tal heel belangrijk is."

EINDHOVEN - Een gevoel van va-
derlandsliefde en het weer „gezellig
samen willen lachen met de jon-
gens", hebben Ruud Gullit terug in
de armen van Dick Advocaat gedre-
ven. De bondscoach van het Neder-
lands elftal heeft de verloren zoon
inmiddels al weer innig omhelsd.

Limburgs Dagblad
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CURATELE:
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht de dato 3 de-
cember 1992 is onder cura-
tele gesteld Elisabeth The-
resia Maria Uijting, gebo-
ren te Hengelo op 10 mei
1939, wonende te Maas-
tricht aan de Maasvelder-
weg 1 (Huize Maasveld); tot
curator respectievelijk toe-
ziend curator zijn benoemd
W.T. Uijting, wonende te
Hengelo aan de Zwaverts-
weg no. 123 en T.H. Uijting,
wonende te Hardenberg
aan de Wielewaalstraat no.
26.
i mr. A.H. Odekerken-

Holtkamp
advocaat en procureur
Tongersestraat 2
6211 LN Maastricht

m
DRAAG EEN

STEENTJE BIJ!
een school in

het kinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen zal in
Joao Pessoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
Inde toekomst isdeschool
ook bestemd voor dekin-
deren uit de sloppen-
wijken indebuurtvan het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen isveel geldnodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen vraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVERTE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL.

r—^^" 1 " I '"' few

±jLLjLljL_r
U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-
dorpen. Tél.: 045-412736.
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Zondag 13 december is C&A open in Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amstelveen, Arnhem-centrum en -Kronenburg, Beverwijk, Breda, Bussurn Eindhoven-centrum en -Woensel, Geleen,
Hoorn, Lelystad, Oosterhout, Tilburg, Roosendaal, Rotterdam-Binnenwegplein/Coolsingel/Oosterhof/Zuidplein, Zaandam.

I .„ l Wfl 1 njToudetaxis l
mJJ m 1 veelgeld ||
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Oe XEROX 7024 is gew
perfecte fax-die gewoon papier gewoon. ■
gebruikt. Maar wel buitengewoon ingebouwd geheugen groeps- ■■ gebruiksvriendelijk, voordelig in wrzendw.enliefetBssnelkies- B

" gebruik en buitengewoon betrouw-
baar. En wanneer u gebruik maakt Toch kost deze fax maar ’ 4495,-
-van de bijzondere inruilactie is de ?n '<r|i9'u °^ m9y"Plden

XEROX 7024 ook nog buiten- ,eru9 voor uw ouJefay"
gewoon voordelig. Is dat geen aantrekkelijk aanbod?

Bel RANK XEROX - de DOCUMENT COMPANY: uw expert voor
apparatuur en speciale suppiies.

Bel nu 043-25 34 44 en maak een afspraak voor meer informatie.
(Of stuur ons een faxje - 043-253722)

RANK XEROX
g Kantoorcentrum Limburg g

~i' LimburgsDagblad «O

<ipiccolo's!
IIMJ_LIIMIJ_.. .. _ .. . _ ***f

SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in
ontwikkelingslanden. Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal.

SIMAVI werkt zonder overheidssteun. Uw hulp is dus écht noodzakelijk;
het is ter plekke vaak "uw geld voor hun leven".
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'EEN KRAAN IN ONS DORP DOET WONDEREN'

(fê^^b g^o 300100
X^ 1-OI IVil A\/| VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLAND^

S,,,*»'**««J '^^ | IwlAAw I Spruitcnbossiraal 6, 2012LX Haarlem

VERZEKERINGEN
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PENSIOENPOLISSEN OP MAAT Omdat alle keuzemogelijkheden
Hoewel de sociale voorzieningen in hierin open staan, levert deze polis
Nederland op een hoog pijl staan, is echt maatwerk,
dit nog geen garantie dat straks bij Bij de Sleutelpolis zijn uw mede-
pensionering ook uw inkomen op een werkers zowel verzekeringsnemer als
aanvaardbaar peil blijft. Om onder- verzekerde. Ze zijn in feite zelf
nemers in staat te stellen voor hun eigenaar van het pensioenvermogen en
medewerkers een goede pensioen- hebben dus een maximale keuze-
regeling te treffen, heeft Interpolis hier vrijheid.
een viertal pensioenprodukten voor Het Interpolis Surpluspensioen
ontwikkeld. tenslotte werd speciaal ontwikkeld om
Zo is er eerst het Schakelpensioen voor het bedrijfspensioen aan te vullen tot
jonge bedrijven. Deze polis stelt vin een maatschappelijk gangbaar niveau.
staat om geleidelijk een volwaardige Pensioenregelingen zijn zeer complexe
pensioenvoorziening voor uw mede- aangelegenheden.Wilt u serieus werk
werkers op te bouwen. maken van een goede pensioen-
De Selectpolis maakt het mogelijk de regeling voor uw medewerkers, laat de
pensioenregeling precies passend te LLTB assurantieadviseur dan eens
maken voor elk bedrijf, groot of klein. vrijblijvend met u meedenken.

mBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BIJ ONS



f~ edaalridders. Noël Truyers.voor België: uitgeverij CODA
■.495 francs). Voor Nederland:

Helmond (f. 27,50).

Meyer-Wölden heeft alle reden zich
tevreden op de borst te kloppen.
Vorig jaar kwamen 58.000 bezoe-
kers over zes dagen af op het evene-
ment met zes miljoen dollar prijzen-
geld (waarvan twee miljoen voor de
winnaar) en de partijen waren in
130 landen op de televisie te volgen.

w.v.

Gravelspecialist Emilio Sanchez,
die hoogstwaarschijnlijk in maart
niet voor het Spaanse team uitkomt
in de wedstrijd voor de Davis Cup
tegen Nederland en in München
100.000 dollar mocht ophalen als
vervanger van Boris Becker, zag
zich gedwongen zo nu en dan naar
het net te gaan om nog een paar bal-
len te raken.

Specialist
öehalve Bugno en Indurain pas-seren Maassen, Nijdam, Theunis-se, Breukink, Vanderaerden, Ca-Pot, Chioccioli, Cipollini, Fig-non, Delgado, Kelly, Le Mond,forensen, Abdoesjaparov, Fon-
uriest, enzovoort derevue.

daarna getolereerd, nu zijn we volle-
dig geaccepteerd", constateerde de
grote man achter de schermen Axel
Meyer-Wölden met voldoening in
de Olympiahalle, waar de nog nau-
welijks van een enkelblessure her-
stelde Fransman Hènri Leconte
zich als eerste voor de kwartfinales
plaatste door een zege op de Zuida-
frikaan Wayne Ferreira. Anderhalf
uur werk op het snelle suprème was
ook hier goed voor de lieve som van
300.000 dollar.

De partij, die als laatste van de vier
op de eerste dag was geprogram-
meerd, stelde niet al te veel voor.
Dat lieten de toeschouwers herhaal-
delijk met langzaam handgeklap
blijken.

Fortuna 2
Verrast PSV
ïWDHOVEN " De misstaP die
j^rtuna 2 enkele weken geleden in
sle Ktricht maakte> heeft geen
hari uitwerking op de ploeg ge-
***■ In de uitwedstrijd tegen PSV 2
0* Weliswaar in dereservedivisie C. P kop stond, maar een verliespunt
ö

eer had, achtte de ploeg van trai-
lo r y Ruys zien geenszins kans-as- Terecht, want hoewel de;■ Vers iets meer spelaandelen
v a°l zien opeisten, ging de winsteraiend naar Sittard: 1-2.

Bijzaken
„Ik denk niet teveel over bijzaken
na", aldus Krajicek, na afloop. „De
ballen, de baan, het geld. Ik laat dat
zoveel mogelijk rusten. Het gaat er
gewoon om je uiterste best te doen
om te winnen. Daar sta ik voor. Dat
is mijn werk. Natuurlijk is hier heel
veel geld te verdienen. Ongelofelijk
veel zelfs. Maar dat komt pas na af-
loop in me op. Niet tijdens het spel.
Want dat kan je opbreken."

McEnroe, die hoogstwaarschijnlijk
voor het laatst in zijn roemruchte
loopbaan in het enkelspel van een
toptoernooi actief is en zijn prijzen-
geld bij voorbaat aan een liefdadig
doel zal schenken, kreeg direct na
aankomst met deDuitse Boulevard-
pers te maken. „McEnroe gooit zijn
vrouw uit huis", schreeuwde Bild-
zeiting op de voorpagina. „Hij laat
niet met zich sollen". Dat waren
juist de reacties, waar McEnroe in
Texas zo bang voor was. Niet voor
niets liet hij de persconferenties
schieten.

Noël Truyers beperkt zich hierin
K*u* *°* ne; weel"geven van debehaalde successen of dramati-sche nederlagen. Hij karakteri-
seert, soms in sappig Vlaams,°ok de mens in de sportman. Bo-vendien laat hij de hedendaagse
kampioenen vertellen over huneerste jaren als renner, toen zij«s nieuweling of amateur alleenn°g maar konden dromen vanr°em en geld.

MÜNCHEN - Richard Krajicek deed tijdens het toernooi om
de Grand Slam Cup alvast een geslaagde greep in de grabbel-
ton met goud, die in de Olympiahallevan München klaar staat.
De Hagenaar, die zondag 21 jaar werd, wist zich na 69 minuten
zonder buitensporige inspanning tegen de Spaanse gravelspe-
cialist Emilio Sanchez (6-3 6-2) zeker van een bedrag van
300.000 gulden. Dat was meer dan Krajicek ooit tevoren in een
heel toernooi verdiende. Hij tilde zijn verdiensten over dit jaar
in één klap over de grens van een miljoen dollar.

Wereldkampioen Gianni Bugno,
iourwinnaar Miguel Indurain enmeer dan twintig andere cory-
reeën uit het pelotonzijn door deBelgische wielerjournalist NoëlJ-ruyers geportretteerd in eenDoek, dat hij de naam Pedaalrid-
ders heeft gegeven.

Woensdag 9 december 1992 "21
limburgs dagblad sport

Pedaalridders
Driehonderdduizend dollar voor amper een uur tennissen

Kassa rinkelt voor Krajicek
boek

Weerstand tegen golf op Spelen

trainerscarrousel

Gelijkspel
Roda-reserves
fERKRADE - De confrontatie tus-|e 0 Roda JC 2en Eindhoven 2 le-

ij. rde een 1-1 gelijkspel op. Een ver-
! rt!! erde terugspeelbal maakte Roda-

.°elman Marco Wijnen halverwege
I tri leTste nelft kansloos, want Pa-. B pk Hobbelen maakte dankbaar
'. Ta iUik van de blunder in deKerk-
'i kw defensie- Op slag van rust
1 tok*1 e thuisclub verdiend op ge-

Stak hoogte, toen de magnifieke
j lw aal van Raymond Cuijpers in,

t)l
l Eindhoven-doel plofte. Na de

2 cc^ golfde de wedstrijd op en neer
nder dat beide ploegen echt ge-

I y arlijk konden worden. Ook metILn man, Roger Camps kon een
ile er voor tijd na zijn tweede ge-
I 'tto^ 1"1: vervroegd douchen, kwam; niet meer in de problemen.

„Eerst werden we bekritiseerd,

overname is werkgelegenheid voor
zeventig personenen gegarandeerd,
aldus Mercedes.

" Richard Krajicek, moeiteloosnaar volgenderonde. Foto: EPA

De organisatoren van het poenige
eindejaarstoernooi om de Grand
Slam Cup, dat in München de ou-
verture van zijn derde editie beleef-
de, voelen zich ijzersterk.

Poenig

Garages
Overigens wordt Boris Becker eige-
naar van twee luxe garages van
Mercedes in de voormalige DDR in
de buurt van Rostock. Daartoe in-
vesteert de Duitse winnaar van de
ATP-Masters twintig miljoen gul-
den. Dat heeft de persdienst van het
Duitse autoconcern gisteren be-
kend gemaakt. De verbintenis gaat
in op 1 juli volgend jaar. Door de

rust zette PSV, met Van Tigge-

' £1 en Kalusha in de basis, de Sit-ï^dse ploeg onder druk. Slechts
\ i?rninger profiteerde van een enkela slippertje.

Behalve Becker ontbreken in Mün-
chen ook de nummer een van de
wereld Jim Courier en Ivan Lendl,
die last heeft van een liesblessure.
Courier was duidelijk in zijn afwij-
zing om de oversteek te wagen.
~Het is een exhibitietoernooi met
en hoog prijzengeld. Niets meer en
niets minder", zei hij.

Vrijdag stond Krajicek in Düssel-
dorf als invaller op de baan in een
demonstratiepartij tegen Edberg,
die in drie sets won. „Dat potje te-
gen een topper had ik na.die rustpe-
riode net weer even nodig. Wel spijt
had ik achteraf dat ik de volgende
ochtend naar dat tiebreaktoernooi
in Milaan ben gegaan. Ik had haast
geen nachtrust gehad, verloor in de
eerste ronde van Bruguera en raak-
te op weg naar München mijn kof-
fer ook nogkwijt. Maar die is geluk-
kig weer terug."

Ai
t tta elf minuten was het raak, toeneil ard Sneekes in de diepte werd
Bej.anceerd, waarna zijn lobje in hetet plofte: 0-1. Het geconcentreerd
Pelend Fortuna vergrootte in de
otfase van de eerste helft de voor-zong, toen Richard Custers de.

jOorzetvan Robert Loontjens in het
doel gleed: 0-2.

LAUSANNE - Bij de Olympische
bestuurders groeit de weerstand te-
gen Olympisch golf. Dit bleek tij-
dens de tweede dagvan de vergade-
ring van het „Executive Board" in
Lausanne. Volgens vice-voorzitter'
Kevan Gosper zijn de partijen nu
verdeeld na eerder enthousiasme.
Er bestaan drie bezwaren tegen golf
in 1996. De toelating is in strijd met
het Olympisch handvest, er bestaat
geen echte wereldorganisatie en er
dreigen politieke rellen. In het
handvest staat dat een sport pas
kan worden toegelaten als daar ze-
ven jaar eerder toestemming voor
wordt gegeven. De wereldgolforga-
nisatie WAGC is weliswaar door het
lOC erkend, maar dat organiseert
geen toernooien met 's werelds bes-

te spelers, alleen amateurs. Atlanta
wil de beste golfers en die staan on-
der gezag bij de continentale (prof)
associatie. Politieke rellen ontstaan
als de beroemde golfbaan Augusta
National als lokatie wordt gekozen.
De gemeenteraad van Atlanta, over-
wegend zwart, heeft al grote bezwa-
ren geuit tegen Augusta, omdat de
golfclub daar slechts één zwart lid
heeft en geen enkele vrouw.
De Olympische Spelen, zomer en
winter, zijn iri elk geval voortaan
'verboden terrein voor de „sporttoe-
risten". Wie geen sporter van we-
reldklasse is moet thuisblijven. De
strikte toelatingseisen gelden reeds
voor de Olympische Winterspelen
in Lillehammer van 1994, waar het
maximum aantal deelnemers is be-
paald op 2000.

Van der Poel in derde stelling
ROME - Adrie van der Poel is op de derde plaats geëindigd in een inter-
nationaleveldrit te Rome. Het betrof de vijfde wedstrijd in de reeks voor
de Super Prestige Trofee. Winnaar was de Zwitserse amateur Thomas
Frischknecht, op tien seconden gevolgd door de ItaliaanDaniele Pontoni,
eveneens amateur. Pontoni liep negen punten in op Henk Baars. De Bra-
bantse oud-wereldkampioen behield de leiding in het klassement, maar
in Rome kwam hij niet in de wedstrijd voor. Hij eindigde teleurstellend
als elfde. Het mini-parkoers in Rome, waar passeren haast onmogelijk
was, lag hem niet. 'Rome' is door de UCI ingedeeld in de tweede catego-
rie„maar telt welvoor de Super Prestige. Voor Van derPoel was de kron-
kelige omloop tussen gele lintjes ook niet zo geschikt, maar de riante
financiële vergoedingen waren wel interessant.

" Klimmerstrofee-winnares Lenie Dijkstra omringd door (v.1.n.r.) initiatiefnemer Michiel Prin-
cen, KNWU-voorzitter Piet Zevenbergen en de vroegere wereldkampioen en Tourtriomfator Jan
Janssen. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Lenie Dijkstra beloond
Klimmerstrofee voor laatste keer uitgereikt

sport in cijfers
WIELRENNEN
Rome. Vijfde Super Prestige-veldrit: 1.
Frischknecht 55.40, 2. Pontoni 0.10, 3.
Van der Poel 1.25, 4. Elsnic 1.40, 5. Ra-
dovan 1.46, 6. De Bic z.t., 7. Hendriks
2.00, 8. Pagnier 2.05, 9. Cailleau 2.10, 10.
Fontana z.t., 11. Baars, 16. Van Bakel,
24. Kools op 1 ronde.
Stand: 1. Baars 62 punten, 2. Pontoni
52, 3. De Bic 44, 4. Frischknecht 43, 5.
Elsnic en Van der Poel 38, 11. Van Ba-
kel en Hendriks 27, 16. Richard Groe-
nendaal 14, 31. Kools 6.

Telleriarte Internationale veldrit: 1. Pla
58.50, 2. De Vos 0.32, 3. Pavel Camrda
0.52, 4. Kuyper 2.17, 5. Vervaet 3.52.

TENNIS
München Grand Slam toernooi, man-
nen, 6 miljoen dollar. Eerste ronde: Le-
conte - Ferreira 3-6 6-3 6-0; Korda-Masur
2-6; 7-5; 6-4. Ivanisevic - Forget 7-5 6-4,
Krajicek - Sanchez 6-3 6-2.

SQUASH
Hongkong Open kampioenschap Hong-
kong, 110.000 gulden: Eerste ronde: Ey-
les - Zubair Jahan-Khan 15-8 15-10 15-4,
Carlylon - Newton 15-12 15-9 15-4, Ditt-
mar - Cabell 15-11 15-13 11-15 15-11,
Wiens-MacLean 17-15 15-10 15-10, Ja-

hangir Khan - Hands 17-15 15-7 15-7,
Hill - Johnson 15-10 15-14 9-15 15-11,
Brett Martin - Hadrell 15-9 15-7 15-8,
Parke - Webb 15-12 15-10 15-8.

SCHAKEN
Wijk aan Zee, Sonnevanck-toemooi,
zesde ronde: Blees - Lau 1/2 - 1/2 , Ernst
- Van Mil 1/2 - 1/2, Van Wely - Kuyf 0-1,
Armas - Nijboer 0-1, Kotronias - Bos-
boom 1/2 -1/2. Stand: 1.Kotronias 4 pun-
ten, 2. Blees, Bosboom, Nijboer en
Ernst 3 1/2, 6. Lau, Van Wely en Van Mil
3, 9. Kuyf 2 1/2, 10. Armas 1/2.

TAFELTENNIS
Hoofddorp Europese liga, dubbel-inter-
land .Mannen Eerste degradatiewed-
strijd: Nederland - Engeland 0-4. Keen -Chen Xinhua 21-14 13-21 16-21, Heister -Prean 10-21 11-21,De Bruin - Syed 14-21
14-21, Heister/Keen - Prean/Chen Xin-
hua 14-21 21-18 11-21.
Vrouwen Groep A, vierde speelronde:
Nederland - Frankrijk 4-1. Vriesekoop -
Iguel 21-10 17-21 21-16, Hooman - Cou-
bat 21-14 21-18, Noor - Le Lannic 21-9
21-12, Vriesekoop/Noor - Coubat/Le
Lannic 20-22 21-12 17-21, Vriesekoop -
Coubat 21-11 22-20. Stand: 1. Nederland
4-6, 2. Hongarije 3-4, 3.Duitsland 3-4, 4.
Italië 3-2, 5. Engeland 3-2, 6. Frankrijk
4-2.

sportprijsvraag

Victoria
uitgebekerd
HOENSBROEK - De badmin-
tonners van Victoria hebben het
bekerduel tegen eredivisionist
BCO Bali met 3-0 verloren. Na-
dat zowel Ron Leunissen zijn
partij tegen de nummer een van
Nederland Jeroen van Dijk, als
Renate Nolten haar duelhad ver-
loren was de Hoensbroekse
ploeg kansloos.

Oud-profbokser
doodgeschoten
DEN BOSCH - Bij wat door de
politie als vermoedelijk een afre-
kening in het criminele circuit
wordt omschreven is de oud-
profbokser MaikKrol (34) uit het
Brabantse Geffen om het leven
gekomen. De schietpartij in een
woning in Den Bosch kostte
voorts het leven aan een 36-jari-
ge inwoner van Oss, de geboorte-
plaats van Krol. De vermoedelij-
ke dader, een 32-jarige Bossche-
naar, meldde zich enkele uren
later bij de politie.

GP Frankrijk
op de tocht
PARIJS - Het verbod op recla-
me voor tabak, maakt het door-
gaan van de Grote Prijs van
Frankrijk om de formule 1-we-
reldtitel op 4 juli volgend jaar
twijfelachtig. Balestre, voorzitter
van de Franse autosportbond,
zei dat hij geen garanties kon ge-
ven dat de met tabaksreclame
opgesierde vrachtwagens met
daarin de formule. 1-auto's zon-
der problemen door Frankrijk
zouden kunnen rijden op weg
naar het circuit van Magny-
Cours.

Vier Limburgers
in ijshockeyteam
ZOETERMEER - IJshockey-
bondscoach Larry van Wieren
heeft vier spelers van de Eaters
uit Geleen opgeroepen voor het
vierlandentoernooi, dat van 18
tot en met 20 december in Zoe-
termeer wordt gehouden. In dat
toernooi wordt onder andere ge-
speeld tegen Denemarken, Slo-
venië en het Fins Olympisch
team. De Limburgse inbreng
wordt gevormd door Marcel Nij-
land, Rob van Steen, Risto Mol-
len en Marcel Houben.

Rehhagel blijft
bij Bremen
BREMEN - Otto Rehhagel heeft
zijn contract bij Werder Bremen
voor onbepaalde tijd verlengd!
De 54-jarige trainer gaf gisteren
zijn ja-woord. Daarvoor ontvangt
hij vanaf 1 januarieen lichte ver-
hoging in zijn salaris, dat monen-
teel 50.000 mark per maand
bedraagt.

Steunfraude
volleybalster
LEEUWARDEN - De Leeuwar-
der politierechter heeft de steun-
fraudezaak tegen de 24-jarige
volleybalster Irena Machovcak
uit Amstelveen aangehouden.
Machovcak wordt ervan beticht
dat zij in de periode 15 december
1990 tot en met 22 juni 1991
steunfraude heeft gepleegd. Zij
kwam indertijd uit voor Avero
OS in Sneek. Het Openbaar Mi-
nisterie verwijt de volleybalster
dat zij niet aan de sociale dienst
in Sneek heeft opgegeven dat zij
niet beschikbaar voor arbeid
was.

Snelle dood
in speedboot
BUENOS AIRES - De Italiaan
Alessandro Balestieri, wereld-
kampioen speedbootracen in de
offshore-klasse, is verongelukt.
Tijdens de training op het water
voor de kust van de Argentijnse
badplaats Mar del Plata sloeg
zijn speedboot om. De tweede
piloot, Mauricio Moreschi, liep
zware verwondingen op.

Boksen blijft
toch olympisch
LAUSANNE - Boksen, be-
schouwd als bedreigde sport bij
het opschonen van het olym-
pisch programma voor de Spe-
len van 2000, is hard op weg zijn
status te behouden. Dat blijkt na
uitlatingen van lOC-voorzitter
Samaranch tijdens de bestuurs-
vergadering in Lausanne.

Roda JC oefent
tegen Limburgia
BRUNSSUM/KERKRADE
Morgen, donderdag, speelt Roda
JC een oefenwedstrijd tegen eer-
steklasser Limburgia. Het duel
zal om 19.00 uur plaatsvinden op
het Limburgia-terrein in Bruns-
sum. Spits Peter Hofstede van
Roda moet het treffen missen,
omdat hij opgenomen is in het
Heerlense ziekenhuis voor een
operatie aan zijn neuspoliepen.
Naar verwachting zal Hofstede
volgende week de training her-
vatten.

HEERLEN - Uitbetaling Toto 49: le
prijs: geen winnaar. 2e prijs: 10 win-
naars die elk bruto 1462,00 gulden ont-
vangen. 3e prijs: 209 winnaars die elk
174,80 ontvangen.

WIJLRE - Lenie Dijkstra was gis-
teravond het stralende middelpunt
in de ontvangstruimte van Brand
Bierbrouwrij in Wijlre. De wielren-
ster uit Joude kreeg tijdens een
feestelijke bijeenkomst de eerste
prijs (vijfentwintighonderd gulden)
uitgereikt als winnares van de vier-
de Brand Bier Klimmerstrofee. Zij
totaliseerde in de zes voor dit klas-
sement meetellende wedstrijden
meer punten dan Leontien van
Moorsel, Tilly Minée, Astrid Schop
en Manon de Rooy, die op de vol-
gende plaatsen beslag legden.

In tegenstelling tot Lenie Dijkstra -. die drie van de zes koersen won -waren de meeste prijswinnaressen
niet naar Wijlre gekomen, waar on-
der meer KNWU-voorzitter Piet Ze-
venbergen, burgemeester Karel Ma-
joor van Meerssen, tekenaar Dick
Bruynesteyn, oud-Tourwinnaar Jan
Janssen en Amstel Gold Race-orga-
nisator Herman Krott tot de eregas-
ten behoorden.

Het was overigens de laatste keer,
dat om de Klimmerstrofee werd ge-
streden. Nadat reeds een jaareerder
het klassement voor amateurs werd
geschrapt, besloot initiatiefnemer

Michiel Princen uit Bunde om na
1992 ook geen speciale reeks wed-
strijden meer voor dames op het
programma te zetten.

Hieraan lag ten grondslag, dat de
KNWU zijn twee pogingen om van
het officieus Nederlands klimkam-
pioenschap in Geulle een officiële
titelstrijd te maken, niet had geho-
noreerd. Gisteravond deelde Henk
Bruijntjens namens de KNWU des-
ondanks mee, dat hij zich bij de
amateurcommissie van de wielre-
nunie zou beijveren om alsnog zon
klimkampioenschap in het leven te
roepen.

(ADVERTENTIE)
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Grasbroekerweg 28, Heerlen

045-722463

u KERKRADE - Henk Verheezen
j^'t zijn contract bij eersteklasser
bepanda met een jaarverlengd. Hij

gln straks aan zijn vijfde seizoen
cluhefenmeester biJ de Kerkraadse

HEELDEN - Siem Dreesen (38)
w stopt aan het einde
Wh seizoen biJ vv Helden, waar
tü, n twee seizoenen werkzaam isseweest.

Van onze sportredactie

Nu zijn alleen al 58.000 kaarten in
devoorverkoop van de hand gegaan
en verwacht men heel dicht bij de
capaciteit van 66.000 te komen. Het
aantal aangesloten 'televisielanden'
is verhoogd tot 144.

Krajicek had aan een doorbraak in
de vierde game voldoende voor de
setwinst, dieoverigens pas tot stand
kwam op het vijfde setpunt. In de
tweede set, toen Krajicek wat beter
op dreef was en Sanchez alleen
maar hoofdschuddend kon toekij-
ken, volgden doorbraken in de eer-
ste en vijfde game.
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