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Keuringsdienst stelt onderzoek in

Heerlense ontdekt
lichtgevende ham

Von onze verslaggever

HEERLEN - De Keu-
ringsdienst van Waren
heeft een onderzoekin-
gesteld naar lichtgeven-
de ham die Marjo Maar
ui Heerlen gistermor-
gen op haar ontbijtbord
ontdekte.
Echtgenoot Rob had

haar enkele boter-
hammen gesmeerd en
°P het nachtkastje ge-
Zet. „Toen ik wakker
Werd, zag ik lichtgeven-

de stippeltjes op mijn
nachtkastje. Ik dacht in
eerste instantie dat
mijn man zijn horloge
daar had neergelegd.
Maar het licht straalde
van de boterham met
achterham..."

Maijo Maar, moeder
van de bijna vier maan-
den oude Jeroen, is
uren na het voorval nog
overstuur: „Ik geefmijn
kind borstvoeding. Stel
je voor dat het radioac-
tief materiaal is."

De door haar ingescha-
kelde Keuringsdienst
van Waren in Maas-
tricht nam de ham mee
voor nader onderzoek.

Ook ham uit de super-
markt, waar het ver-
dachte vlees is gekocht,
wordt onderzocht.
In eerste instantie lijkt
er sprake te zijnvan een
matige kwaliteit ham
met waarschijnlijk te
veel toegevoegde fosfa-
ten.
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boeren tevreden
over resultaat
demonstraties

?EN HAAG - Zeer tevreden, zo
j?°nde de actieleiding van het
e<ierlandse boerenprotest te-

£» het GATT-akkoord zich gis-
{pniddag, nadat de laatste vijf-, g tractoren vanuit Pijnacker op
.Uls aan waren gegaan. Een
°°Pvol politiek resultaat na eenJ-'eedzaam verlopen protest, zei?cüeleider D. Dees. „De politieke.eft naar ons geluisterd en pre-

ker Lubbers heeft toezeggingenge<Jaan."

ces zei tevreden te zijn dat zo-
t,"--6! mensen gisteren in Den
l^S tegen het landbouwak-
£oord0ord tussen de EG en de VS
!|eoben gedemonstreerd. Vol-gens de politie van Den Haag
ebben ongeveer 700 mensen ge-

demonstreerd, onder wie 350
°?eren. Dees erkende ook blij teZ^ 11 dat de actiedag rustig verlo-
{*®n is. „De demonstratie is niet
ij?' de hand gelopen." .Ifolgens Dees is het nu zaak ine gaten te houden of wat dePremier heeft beloofd, ook daad-werkelijk gebeurt. De boerenpersenenen zonder hun voertui-gen in Den Haag. De politie was
Qe hele dag alert op eventueleongeregeldheden geweest. Het

ging vergezeld van veel
Vuurwerk, maar verliep zonder
'fteidenten. De mobiele eenheid

goed zichbaar paraat op het
j lrinenhof, toen de centralelandbouworganisaties daar eenPetitie aanboden.

ZWAARBEWOLKT
L.e,1> langgerekt hogedrukge-
,.led van Spanje naar Finland
v?t vandaag over onze pro-
'jncie. Vooral onder in de
"^"ttosfeer is veel vocht aan-
j;e-%, vandaar dat er veel
loshangende bewolking is en
jjet nevelig blijft. Af en toe
vajl er een spatje motregen
alen. De wind is zwak ver-

raderlijk en de middagtempe-
'atuur wordt 3 graden. Van-
J^cht daalt het kwik tot rond
'et vriespunt. Na morgen

het weer wisselvalliger
"pet regen en wind en hogere
""«^dagtemperaturen.
y°or informatie betreffende
?eJ weer in Limburg kunt u
"eHen 06-91122346.
yANDAAG:
*°nop: 08.37 onder: 16.27

17.01 onder: 09.03

*°»op: 08.38 onder: 16.27«laan op: 18.13 onder: 09.52

Tevreden
Vandaag worden de eerste trans-
portvliegtuigen uit het Amerikaan-
se Camp Pendleton verwacht.
Vanaf deze basis zullen 16.000 man
plus uitrusting worden overgevlo-
gen. President Bush is tevreden
over het verloop van de eerste fase
van operatie Restore Hope.

Hij was niet te spreken over de sur-
realistisch aandoende tv-beelden
van mariniers die in een duinvallei
hun uitrusting in orde maakten.
Volgens Bush, wiens ambtstermijn
op 20 januari afloopt, kan eind ja-
nuari worden begonnen aan de
overdracht van het land aan een
VN-vredesmacht.
De eerste 120 Franse soldaten zijn
woensdag vanuit Djibouti in Moga-
disjoe aangekomen. Zij vormen de
voorhoede van een contingent van
2.000.

Vredesplan
Boutros Boutros Ghali heeft giste-
ren een vredesplan voor Somalië
ontvouwd. De eerste stap zou het
beleggen van een voorbereidende
vergadering - „Rond 4 januari"- in
de Etiopische hoofdstadAddis Abe-
ba. Die zou moeten worden gevolgd
door een internationale conferentie
over een politieke oplossing. Vol-
gens Boutros Ghali zijn er nog geen
vastomlijnde ideeën over enigerlei
toekomstig bestuur in het honge-
rende land.

Prinses kan toch nog koningin worden

Charles en Diana
gaan uit elkaar
Van onze redactie buitenland

LONDEN - De Britse kroonprins,
Charles, en zijn vrouw Diana gaan
apart wonen. Dit heeft premier Ma-
jor gisteren in hetLagerhuis meege-
deeld. Een formele echtscheiding
wordt echter niet overwogen, aldus
Major.

De natie reageerde geschokt op het
nieuws. De staatsomroepBBC laste
speciale programma's in, en de lei-
ders van de drie grootste partijen
deden een klemmend beroep op de
media om Charles en Diana nu met
rust te laten.
Onder instemming van het hele La-
gerhuis sprakMajor: „Ik weet zeker

dat ik voor het hele Huis en miljoe-
nen anderen spreek als ik mijn
steun betuig aan de prins en de
prinses." Ex-premier Heath, de nes-
torvan hetLagerhuis, sprak van 'de
droevigste dag' in de geschiedenis
van het parlement.
De scheiding van tafel en bed heeft
geen gevolgen voor de troonopvol-
ging. Charles kan gewoon koning
worden en daarmee hoofd van de
AnglicaanseKerk. Major verklaarde
dat Diana in dat geval zelfs konin-
ginzal zijn. De verklaringvan Major
dat Diana koningin zou kunnen
zijn, wekte enige verbazing in het
Lagerhuis. Een koningin die ge-
scheiden woont van de koning,
wordt niet gezien als ideaal. Maar

velen nemen aan dat de boedel-
scheiding een eerste stap is op weg
haar formele echtscheiding.
Hoewel het nieuws als een schok
kwam, -Ams het al jareneen publiek
geheim dat het huwelijk op sterven
na dood was. De prins en prinses
leidden een afzonderlijk leven, en
toonden in het openbaar zelden ge-
negenheid jegens elkaar.
De verklaring over de boedelschei-
ding kwam drie dagen voor het
tweede huwelijk van prinses Arme,
de enige dochter van de koningin.
Arme, die eerder van Mark Phillips
scheidde, treedt zaterdag in het hu-
welijk metmarine-officier Tim Lau-
rence.
Het huwelijk van Arme en Lauren-
ce, dat maandag officieel werd aan-
gekondigd, was het enige lichtpunt-
je in een jaar dat de koningin zelf
had omschreven als 'annus horribi-
lis' (vreselijk jaar).De scheiding van
Charles en Di werpt ongetwijfeld
een schaduw over de plechtigheid,
die zaterdag in besloten kring
plaatsvindt.

Zie verder pagina 5

" Het sprookje is uit

Boutros Ghali komt met vredesvoorstel voor Somalië
’HerstelHoop’ op schema

MOGADISJOE - De 1.800
dinsdagnacht in Soamlië ge-
lande Amerikaanse mariniers
hebben het vliegveld, de ha-
ven en het grootste deel van
de hoofdstad Mogadisjoe on-
der controle zonder een schot
te hebben hoeven lossen. Al-
leen de demarkatielijn tussen
de door de milities van de ge-
neraals Aidid en Ali Mahdi
beheerste delen van de stad
hebben ze nog niet in hun
greep. Er werden wat wapens
in beslag genomen. Vandaag
moet het vliegveld van Bai-
doa, 320 km ten noordwesten
van de hoofdstad, veilig wor-
den gesteld zodat ook daar
voedselhulp en militairen
heen kunnen worden ge-
bracht.
In de havenstad Kismayo in zuide-
lijkSomaliëwerd wel gevochten.Er
vielen zeker zestig doden en veertig
gevallen bij gevechten tussen rivali-
serende milities. Dertien westerse
hulpverleners zijn vanuit Kismayo
naar buurlandKenia geëvacueerd.
De inwoners van Mogadisjoe zijn
verheugd over de komst van de ma-
riniers, al lopen ze hen uit nieuws-
gierigheidregelmatig in de weg. Op
de vorig jaar verlaten Amerikaanse
ambassade werd de Stars and Stri-
pes gehesen. Het gebouw bleek
geheel leeg geplunderd.

" Een Amerikaanse marinier houdt een aantal Somaliërs onder schot op het vliegveld van Mogadisjoe. Foto: reuter
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te sterk voor PSV. Foto: DRIES LINSSEN

Wiel Friedrichs
stapt op als

FNV-voorzitter
HEERLEN - Wiel Friedrichs
(55) neemt 1 februari afscheid als
voorzitter van de FNV-afdeling
Limburg. Het vertrek komt on-
verwacht.
Friedrichs was vijftien jaar het
boegbeeld van de Limburgse
vakorganisatie, die 75.000 leden
telt. Friedrichs wordt opgevolgd
door Armemarie Snels, al gerui-
me tijd werkzaam bij de FNV
Limburg. In verband met een in-
terne sanering kan Friedrichs
gebruik maken van eenregeling,
die het mogelijk maakt om na 32
dienstjaren afscheid te nemen.
Hij was al enkele jaren gedeelte-
lijk arbeidsongeschikt. De schei-
dende voorzitter blijft op de
achtergrond wel nog actief voor
de FNV.

Zie verder pagina 13

" Friedrichs legt
strijdbijl neer

Noodtoestand
in Aken door
zoutzuurwolk

AKEN - Uit een opslagtank van
de chemicaliënfabriek Schein
aan de Krefelderstrasze in Aken
is gisteren rond het middaguur
een grote hoeveelheid zoutzuur-
damp ontsnapt. De wolk dreef
naar het centrum van de stad.
Burgemeester Linden riep de
noodtoestand uit. Via de radio
werd de bevolking opgeroepen
binnen te blijven en ventilatoren
uit te zetten.
De noodtoestand werd rond 3
uur weer opgeheven nadat poli-
tie en brandweer het lek hadden
gedicht.

Drie electrotechnici die zich in
de buurt van de tank bevonden
op het momentvan de ramp zijn
naar het ziekenhuis afgevoerd
maar konden na behandeling
naar huis. Ook zes politieman-
nen hebben zich na inademing
van de dampen onder medische
behandeling gesteld.

Zie verder pagina 5

" Strijders begraven wapens
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MAASTRICHT - Het ensemble La
Borea, dat eind vorige maand Stu-
dium Chorale begeleidde in The
Messiah, geeft morgenavond een
concert in deCellebroederskapel in
Maastricht. Het betreft het eerste
van een serie van drie Bach-concer-
ten dieLa Borea in Maastricht gaat
geven. Op het programma van het
eerste concert, dat om 20.15 uur be-
gint, staan het Musikalisches Opfer,
een traversosonate en een triosona-
te voor twee violen en continuo.

In de Berghmans/Sterzaal, Brede-
straat 19 in Maastricht, wordt zater-
dag een African Night gehouden.
De Westafrikaanse formatie Fatala
zal het publiek vanaf 21.30 uur met
spectaculaire dansen en handge-
maakte trommels in stemming
brengen.

In boekhandel Arcadia is zondag-
middag een literaire middag met
onder anderen Connie Palmen, die
een lezing zal houden over zin- en
onzin van het bestaan. Er is verder
muziek en een interview met de
jonge schrijfster Maria Verhey. Pre-
sentatie Jan Datema en Thei Dols.
Aanvang: 14.30 uur.

In deWaalse Kerk, St.-Pieterstraat 6
in Maastricht, geeft het barok-
kwartet Felice Azzuro zaterdag-
avond een concert. Uitgevoerd
worden werken van Bach, Vivaldi,
Frescobaldi, Quantz en Dalla Casa.
Aanvang 20.00 uur.

De Poolse music Robert Szreder
(viool) en Boguslaw Jan Strobel
(piano) concerteren vanavond in de
concertzaal van het Maastrichts
Conservatorium. Op het program-
ma staan composities van Oginsky,
Szymanovsky en Penderecki. Aan-
vang 20.00 uur.

THORN - De Amici Cantus Grego-

riani, een landelijke stichting van
liefhebbers van gregoriaans, houdt
zaterdag een voordracht grego-
riaans in de St.-Michaelskerk in
Thorn. De Schola van deze stichting
zal tussen 16.30 en 17.30 uur een
aantal gezangen presenteren die
passen in de tijd van de advent.
Aansluitend is er de vesperviering
van de derde zondagvan de advent.

HOENSBROEK - In de kleine St-
Janskerk in Hoensbroek geven
twee koren zaterdagavond een
kerstconcert. Het zijn het
Hoensbroeks Kamerkoor en het
Amersfoort Kamerkoor 0.1.v. Jos
Leussink. Op het programma
werken van onder meer Britten,
Byrd, Distier, Kodaly, Poulenc en
Sweelinck. Het concert begint om
20.15 uur.

NUTH - Organiste Rita Scheffers
geeft zondagmiddag om 16.00 uur
een concert in de St.-Bavokoor in
Nuth. Zij voert composities uit van
Distier, Strohbach en Bach. Mede-
werker verleent Lentekrans 0.1.v.
Hans Heykers.

STEIN - Het Vocaal Ensemble
Alouette concerteert zondagmiddag
in het Missiehuis van Stem. Onder
leiding van Marion Kuiper-van der
Loos zal het koor vanaf 14,30 uur
kerstliederen ten gehore brengen.

I
SITTARD - Theater Sirkel sluit
1992 af met twee nieuwe
produkties: As en Macario. As is
een soloproduktie van Frans
Malschaert, gespeeld door
Annemarike Ruitenbeek. De pre-
mière is morgenavond, vervolg-
voorstellingen zijn er op zaterdag en
zondag, telkens om 20.00 uur.
Macario, de derdetheaterschoolpro-
duktie van Sirkel, gaat op 18 de-
cember in de Stadsschouwburg in
Sittard in première.

" Fatala, zaterdag in Maastricht.

Delirium
Zijn kritieken en essays zijn inmid-
dels verzameld in bundels als 'Daar
is het gat van de deur','Papieren tij-
gers' en 'Averechts. De thematiek
van zijn kritieken en met name die
van zijn columns, nog wekelijks
verschijnend, is gelegen in visies
niet alleen op de Nederlandse litera-
tuur, maar op de hele Nederlandse
'samenleving' en op de Nederlandse
cultuur in brede zin. 'Domheid en
lelijkheid zijn dingen die me erge-
ren. Ik weet ook wel, al ga je jehele
leven tegen de domheid tekeer, dan
maakt je daar de wereld nog geen
spatje verstandiger op, maar het
schept voor jezelf wat vrijheid om
de dingen die jetegen de borst stui-
ten van je af te trappen.'
Vooral de geestloosheid van 'onze
gewichtigdoeners' heeft zijn kriti-
sche aandacht. 'Ik hoef er maar aan
te denken of ik schiet vol. De
sluizen van mijn reservoir aan
invectieven van het kwetsendste
soort barsten als het ware open: ik
raak in een creatief delirium.'
’Lauwe melk’

Komrij vat het schrijven tenslotte
niet op als het beoefenen van naas-
tenliefde. Die 'lauwe melk' moet
maar woordeloos worden rondge-
deeld: 'Wie zijn medemens schrij-
vend wil helpen of troosten ver-
dient de naam van schrijver niet.
Hij doet maar beter een verpleeg-
stersschort voor. De pen is een pen
en geen ondersteek. Schrijven is
niets anders dan het in opperste
wellustverspreiden van virussen en
bacteriën.'

Komrijs sarcasme en de virtuositeit
van zijn taalgebruik slaat aan bij
een groot publiek. Dat taalgebruik
heeft een barok en spontaan karak-
ter: hetkomt op in schijnbaar onge-
controleerde stortvloeden. Opmer-
kelijk is daarbij zijn eigen preferen-
tie voor een traditionele literatuur,
vast in de vorm, geslepen en
geacheveerd, zoals hij die toont in
zijn bloemlezingen van Nederland-
se literatuur. De bekendste is 'De
Nederlandse poëzie van de negen-
tiende en twintigste eeuw in dui-
zend en enige gedichten' - een
boek in het formaat van een bak-
steen. Enig dualisme dat men hier
bespeurt zit in zijn aard. Zo noemt
hij zich, schijnbaar grimmigen pes-
simistisch toch 'een heel levenslus-

tig baasje. Het verbaast niet dat hij
het boek dat zijn afscheid van Ne-
derland inluidde en zijn vertrek
naar een paradijselijk oord de titel
meegaf 'Een gelukkige schizo'.
Komrij is een schrijver van de ro-
mantische soort die 'Weltschmerz
koestert met scherpzinnigheid.
Wie niet tot de bevoorrechten be-
hoort dieeen uitnodiging ontvingen
tot het bijwonen van de prijsuitrei-
king in de Statenzaal heeft nog de
kans het fenomeen van dichtbij te
bespieden in deRedoutezaal van de
schouwburg Achter de Comedie,
tijdens een cultureel café van het
Studium Generale van de Rijksuni-
versiteit. Daarin voert Wiel Kusters
met Komrij een gesprek aan de
vooravond van de prijsuitreiking.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad b.v.

Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
KJ. Vemer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN Bank Heerten 57 75 35 935
Postbank 1035 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Heerlen-Centrum 045-717719
Kerkrade 045-452932
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoen.
Bij automatische betaling:
per maand ’ 27,45
per kwartaal ’ 82,35
Per acceptgiro:
per maand / 28,45
per kwartaal ’ 83,35
losse nummers ’ 1,60

Btr. 30
Alle orders worden afgesloten en uit-
gevoerd overeenkomstig de Regelen
voor het Advertentiewezen en over-
eenkomstig de Algemene Voorwaar-
den van het Limburgs Dagblad.

kunst

uit dekunst

WMC (3)
DOOR JOS FRUSCH

Zou de Tour deFrance geworden
zijn tot wat hij nu is als er geen
Barthali's, Coppi's, Anquetils of
Merckxen zouden hebben be-
staan? Als er geen heroïsche ge-
vechten hadden plaatsgevonden
op Mont Ventoux, Alp d'Huez of
Galibier? Als Theo Koomen niet
in kleurrijke bewoordingen mel-
ding had kunnen maken van
heldhaftige wapenfeiten van il-
lustere pedaalridders die elkaar
geen handbreed toegaven in hun
strijd om de seconden?

Waarschijnlijk niet. Competities
danken hun reputatie nu een-
maal aan de heftigheid van de
geleverde strijd, aan naam en
faam van de deelnemers, aan de
vechtlust van de coryfeeën, aan
sensationele ontknopingen, aan
hetfeit dat er glorieuze overwin-
naars, maar ook meelijwekkende
verliezers zijn.

Als bovenstaande overwegingen
ook van toepassing zijn op muzi-
kale evenementen - en waarom
zouden ze dat niet - dan staat
ons een fantastisch Wereld Mu-
ziek Concours te wachten. Want
als alles zo verloopt zoals kan
worden verwacht, gaan de Bok-
ken en Geiten van Thorn op zon-
dag 25 juli 1993 in de Rodahal
van Kerkrade onder elkaar uit-
maken wie zich officieus wereld-
kampioen der blaasorkesten mag
noemen.

De Koninklijke en Kerkelijke
Harmonieop één concours, dat is
lang geleden. Een herenaccoord
uit 1968 — overeengekomen na-
dat een concours met beide korp-
sen het hele sociale leven in het
Witte Stadje had ontwricht -stond een gezamenlijke concours-
deelname jarenlang in de weg.
Maar daaraan heeft de nieupje
generatie Thorner muzikanten
klaarblijkelijk geen boodschap.
Ze willen strijd met de concur-
rent die het meest tot hun verbeel-
ding spreekt. Die op hen werkt
als een rode lap op een stier. Het
zoet der overwinnig zal heerlijk
smaken, het zuur van het leed-
vermaak zal dodelijk zijn.

In WMC-kringen wordt jubelend
op de inschrijving van de beide
Thorner verenigingen gerea-
geerd. 'Een erkenning van het
WMC' klinkt het uit de mondvan
de voorzitter, 'zeer spectaculair'
vindt de beleidsmedewerker. Uit-
spraken van woordvoerders van
de beide kemphanen maken dui-
delijk dat de spanningen hoog
oplopen. In het kamp van
St.-Michael wil men koste wat
kost de*rust beiüaren. 'Geen extra
kick', 'nauwelijks over gespro-
ken', 'het gaat ons alleen om de
muziek', klinkt het ongeloof-
waardig. Bij de Koninklijke
Harmonie spreekt men van 'de
grootste dimensie die je je kunt
voorstellen. Kortom, de koude
oorlog is in Thorn in alle hevig-
heid losgebarsten.

Eén aspect zou roet kunnen
gooien in het eten van de muziek-
liefhebbers die nu al reikhalzend
naar dit 'muzikale gevecht van
de eeuw' uitkijken. Wie mag het
laatst optreden? Want wie het
laatst speelt, die wint het WMC,
is de algemene opvatting die ook
in Thorn vaste voet heeft gekre-
gen. De eis zou kunnen zijn: of
het laatst, ofhelemaal niet.

Er zijn zelfs insiders die beweren
dat een gezamenlijke concours-
deelname op één dag absoluut
onmogelijk is. Als de westrijd
Roda-Feyenoord al wordt afge-
last, dan gaat deze risicowed-
strijd zeker niet door, is de over-
weging. Geen enkele burgemees-
ter durft in dat geval zijn
handen in hetvuur te stekenvoor
handhaving van de openbare or-
de.

Wordt vervolgd...

Criticus/columnist ontvangt Erensprijs voor hele oeuvre

Komrij strijdt tegen
lelijkheid en domheid

DOOR PIETER DEFESCHE

De provinciale Frans Erensprijs, ingesteld ter blijvende herinne-
ring aan de Limburgse auteur, die leefde in het romantische tijd-
vak 1857-1935, is dit jaar beschikbaar gesteld voor essayistisch
proza en vervolgens toegekend aan GerritKomrij voor zijn gehele
oeuvre. De toekenning geschiedde op voordracht van een jury
onder voorzitterschap van Nop Maas. De overwegingen van de
jurykunnen worden vernomen bij de voorlezing van het juryrap-
port, voorafgaand aan de uitreiking, zaterdag in de Statenzaal van
het provinciehuis.

Een relatie tot Limburg is geen
voorwaarde voor detoekenning; ze
zou bij Gerrit Komrij ook moeilijk
zijn aan te wijzen. De prijs bedraagt
tienduizend gulden en de schrijver
zal hem ongetwijfeld in dank aan-
vaarden, al maakte hij bij de ont-
vangst van de Kluwer-prrjs in 1983
er in een interview geen geheim van
dat naar zijn mening de literaire
prijzen in Nederland 'belachelijk

laag' zijn en dat in zijn ogen vijfen-
zeventig tot honderdvijftig duizend
gulden redelijk zou zijn: 'Een prijs
hoort iemand in staat te stellen om
twee tot drie jaar rustig aan te wer-
ken en niet om een lopende reke-
ning te voldoen. Misschien kan de
lagere levensstandaard in Portugal
de periode van rustig-aan doen eni-
germaterekken.
De carrière van Komrij was bewo-

gen maar eigenlijk betrekkelijk
kort. Hij debuteerde in 1968 met de
opmerkelijke dichtbundel 'Maagde-
burger halve bollen en andere ge-
dichten. Zijn grote bekendheid
dankt hij deelsaan detelevisie - de
'treurbuis' - waarover hij ooit een
jaar lang gezouten Kritieken
schreef. Gerrit Komrij, afkomstig
uit Winterswijk, is een oorlogskind.
In zijn eigen woorden: 'Je kunt
nooit van je afschudden dat je op
een winderige maartse morgen in
de laatste dagen van de oorlog ge-
boren bent in de verste uithoek van
de Nederlanden, aan drie zijden
omringd door de vijand.
Zijn inburgeren in de Amsterdamse
literaire wereld verliep verbluffend
snel - vooral nadat hij zijn aanvan-
kelijke literaire activiteit als verta-
ler had verruild voor het schrijven
van kritieken en essays, het genre
dat hem de Erensprijs tenslotte
heeft aangebracht. Men verneemt in
deze dagen intussen met enige
treurnis datzijn roem als criticus de
aandacht voor zijn poëtisch oeuvre
'enigszins heeft overschaduwd.
Komrij vertaalde uit het Nieuw-
Grieks, uit het Latijn, uit het Frans
van Dali, uit het Duits van Von
Kleist en uit het Engels van
Shakespeare en Oscar Wilde. Ook
als toneelschrijver was hij succes-
vol, al meteen met zijn eerste stuk
'Het chemisch huwelijk.

" Gerrit Komrij, winnaar van de Frans Erensprijs 1992.

Glinka Koor in Kerkrade
KERKRADE - Ze komen graag naar ons land in de tijd rond Kerstmis,
de ensembles en koren uit het voormaligeOostblok. En het Nederlandse,
cq Limburgse publiek bezoekt graag hun concerten. De optredens heb-
ben een aparte sfeer door het specifieke repertoire en zijn over het alge-
meenvan hoge kwaliteit. Dat mag ook worden verwacht van het concert
dat het Glinka Koor uit St.-Petersburg dinsdag in het Wijngrachttheater
van Kerkrade gaat geven.
Dit wereldberoemde koor maakt momenteel een tournee door Nederland.
Op het programma staan voor de pauze deVespers van Rachmaninov en
erna Russisch ortodoxe kerstliederen en bewerkingen van Russische
volksliederen. Het Glinka Koor bestaat uit 63 professionele zangers en
wordt geleid door Vladimir Chernuschenko. Het concert in Kerkrade
(aanvang 20.00 uur) is het enige in Limburg.

recept

Rollade met
pruimensaus
DOOR HUUB MEIJER

Er zijn diverse soorten pruimen te
koop, maar de mooiste is de Fran-
se pruneaux, die ook onder deze
naam te koop is. Deze' pruimen-
hoeven niet te worden 'geweekt.
Benodigdheden voor 4-6 personen:
rollade van ca. 750 g, mosterd, bo-
ter, 1 ui, 1 el olie, 6-8 gedroogde
pruimen, IV2 dl bouillon, 1 el soja-
saus, enkele druppels citroensap,
bruine basterdsuiker, allesbinder.
Wrijf rollade rondom in met mos-
terd. Verhit boter en braad vlees
rondom aan. Braad het vlees ver-
der gaar in drie kwartier en be-
druip het tussentijds regelmatig en
voeg af en toe scheutje water toe.
Pel voor de saus de ui en snipper
deze klein. Fruit uisnippers in olie
zacht, verwijder pitten uit prui-
men. Schenk bouillon bij uisnip-
pers en voeg pruimen, toe. Laat dit
geheel met gesloten deksel een
kwartiertje zachtjes koken.
Schenk pruimen, uisnippers en
bouillon in de blender en pureer.
Schenk pruimensaus terug in de
poan en breng op smaak met soja-
saus, citroensap en bruine suiker.
Bind saus eventueel met wat alles-
btinder.

Id-cd
DOOR JOS FRUSCH

Vioolconcert - Beethoven; Siß'
fonie-Orchester des NDR 0.1.v
Klaus Tennstedt; solist Ntée'
Kennedy; EMI classics, CDC "54574 2.

'The new, real live recording"
staat er op de inlay van deze
nieuwe cdvan het enfant terrible
onder de jonge vioolvirtuozej1'Nigel Kennedy. In zijn toeliepting legt de Engelse violist ul*
dat het hier echte, ongesnede11

live-opnamen betreft, waarva*1
niets achteraf is vervangen, i^
pareerd of weggefïlterd. Zo hoor
jehet publiek in het Alte Schloss
in Kiel herhaaldelijk hoesten e"JKennedy luid snuiven. Dat kon 11
de authenticiteit van de uityo^
ring alleen maar ten goede,vind 1

de musicus, die zich verder o°»
geen zorgen wenst te make"
over een of twee noten 'wich are
less than perfect.
Ook op deze Beethoven-cd culü'
veert Kennedy zijn imago ais
excentriekeling in hoge mate. I-1
het extreem langzaam gespeeWe
eerste dccl overdrijft hij het 'rtl*!
non troppo', met zijn ruba* 1

brengt hij zelfs de ervare 11

Tennstedt aan het twijfelen en 'n
zijn cadens in het derde dccl ga?
hij harmonisch wel erg ver. "
ver. Tegenover de op uiterliP
vertoon gerichte hoekdete 11
plaats Kennedy een innig gf
speeld middeldeel, met een Po^
tische voordracht en een brede»
warme toon. Luisteraars die ort'
voldoende overtuigd zijn vart
zijn oprechte bedoeüngen tre»1

hij over de streep met twee brj1*
jant gespeelde 'Zugaben' uit °c
Partita nr. 3 in E en de Sonate n*
3 in C van Bach. . .
Wat de opname betreft: de soüs
klinkt heel direct en helder, he1

orkest daarentegen wollig eIJdik. Dat doet afbreuk aan he
luistergenot.

Uitverkoop bij
Opera van Luik

LUIK - Op zoek naar een moo 1
kostuumpje voor het oudejaarS'
bal, een origineel carnavalspa*
of een chique outfit voor een dl'
ner dansant? Dan moet u beslist
komend weekeinde naar de Ope'
ra van Luik. De kostuumafde*
ling van het Luiks operagezel'
schap houdt uitverkoop in h^
Petit Theatre, 4 rue de la
Casquette in Luik, vlak achter
het operatheater. De kostuum*
van produkties als La Grand6

Duchesse de Gérolstein, Tosca*
Carmen, Rigoletto en vele ande*
re opera's die het Luiks gezel-
schap afgelopen jaren op zÜ 11
repertoire heeft gehad, zijn er te
verkrijgen. Ook de accessoirB
worden te koop aangeboden, op
beide dagen van 10.00 tot 18.0"
uur.

Oplossing van gisteren
rome. massa, aio"
a. eer. air. ede. 1"
monter, m. enig**1**
pot. serpent, aa"
" kok.k.l.k.fat*
d. rok. met. bot- p
en.r.texel.s.d"
soldaat . geest*'
sr.a. pekel. i.te
a.kat. ral. fel- 0

" pat. d. a.h. la":sen .lenigen . v e "petten, m.lega» 1

i.oef. dar. 1 i a " ?
lord. danig, tin 1

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. hersenschim; 7. eskimo-
vaartuig; 11. Europese taal; 12. houding;
14. loopvogel; 16. waterkant, ophoging;
18. Eng. Leger des Heils (afk.); 20. kleur-
middel; 23. van smart versteende moeder
(Gr. myth.); 25. des vóórmiddags (Lat.
afk.); 27. Spaans riet; 28. ijl, niet dik; 30.
stampvol; 32. schil, huid; 33. gravin van
Holland; 35. deel v.d. hals; 37. paard; 39.
gedroogde vrucht; 41. bergplaats; 42. ge-
plooide halskraag; 44. kansspel; 45. onzin;
47. pers. vnw.; 49. saai, zeurderig; 52/
gast; 54. vruchtennat; 56. niet genoeg ge-
zouten; 57. fam.lid; 59. getemd; 60. uit
kleine deeltjes bestaand; 62. dronken; 64.
zonder jaartal (Lat. afk.), 66. krachtig,
flink; 68. voorspoed; 69. rijksweg (afk.);
71. grappenmaker; 73. v.z.; 75. Turkse ti-
tel; 77. smalle groef; 79. godin v.d. land-
bouw (Rom. myth.); 80. gunsteling.

Verticaal: 1. onder (Lat. v.z.); 2. le!* e,
v.h. Gr. alfabet; 3. marterachtig roofd |e

4. rund; 5. de oudste (Lat. afk.); 6. *®'
zijpad; 7. bijb. plaats; 8. keizer en kom"
(Lat. afk.); 9. lokmiddel; 10. ruwe sche**"
13. heldendicht; 15. eenjarig paard; '''Japanse gordel; 19. mansbovenkledi^stuk(eert); 21. oneffenheid; 22. vis; f?'telw.; 26. diepte tussen 2 zeebanken; Z»;
deel v.h. oor; 31. ogenblikje; 33. w°°p

schip; 34. plas, kolk; 36. onderaards fwelf; 38. heks; 39. scheepstype (hiS'.':
40. kruik, kan; 43. hakmiddel; 44. vemr
46. loterijbriefje; 48. korenafval; 50. steun
balkje a.e. mast; 51. glazen buis "\.
maatverdeling; 53. licht ontvlambare sW ■55. rookgerei; 57. kielwater; 58. 9°e'elc'61. stoot, ruk; 63. graangerecht;
kunstgreep, foefje; 67. onbeschadigd: "?.
vragend vnw.; 72. gegraven diepte; '*'Telegraaf Restant (afk.); 75. spil; 76. &
verder (afk.); 77. de oudste (afk.); 78. n)
in Friesland.
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Inwoners Sarajevo vinden aanbod Serviërs propagandastunt

Evacuatie van hand gewezen
SARAJEVO - Inwoners van
{*et al acht maanden belegerde
j -^ajevo hebben gisteren sma-
end gereageerd op het aan-

bod van Serviërs de stad te
platen en hen een veilige
?o°rgang te verlenen. Volgens
jjeri is het slechts eenPropagandastunt die geen en-kele Kroaat of Moslim zal ge-
£ven. „Dezelfde mensen die
Bosnische vrouwen verkrach-

en onze soldaten doden,°teden nu aan om ons te be-
schermen tegen zichzelf! " al-aus de Kroatische radio

j
*?Suggereerd werd dat het Servi-

,che aanbod vooral bedoeld is om
et Westen milder te stemmen en
*■*! besluit over een eventueel mili-

-0*T ingrijpen te vertragen.°k de Veiligheidsraad wees gister-v°nd in scherpe bewoordingen het
j^bod aan de inwoners af., iplomaten in Genève, die betrok-
,etl zijn bij het overleg over de pro-
fernen in het voormalige Joegosla-"ë delen die mening. Zij zeiden dat
jjet aanbod om Sarajevo te verlaten
gedoeld is om de strop rond de stadverder aan te halen. VN-medewer-?ers in Sarajevo vermoeden ook dat
jtetaanbod een poging kan zijn om

Roeiende druk in de wereld tot eenbuitenlandse militaire interventie te
verminderen.
«"■tussen gingen de gevechten rond
"Je Bosnische hoofdstad gisteren
onverminderd door. Wel is voor het
®erst sinds dagen de weg tussen detad en het vliegveld weer open na-
Jfct Servische tanks zich haddeneruggetrokken, maar er is nog geen
pbruik van de weg gemaakt. De'Uchthaven is al acht dagen gesloten
jegens het geweld. De hulpvluch-
Jen zouden oorspronkelijk gisteren
Worden hervat, maar voorlopig wor-
den er geen nieuwe vluchten ver-acht.gisteren gingen van VN-zijde op-
j**jeuw stemmen op om strengere
iPaatregelen te nemen tegen tegen
~e Bosnische Serviërs. De stafchef

de Franse strijdkrachten, admi-
aal JacuesLanxade, verklaarde dat»een zekere mate van geweld ge-

buikt moet worden, bijvoorbeeldoor vluchten over Bosnië werke-
te verbieden. Dit zou dan wor-en uitgevoerd door Europese mili-,, re vliegtuigen onder auspiciënvan de VN".aar woensdag in Brussel verluid-de heeft de NAVO alvast plannen

Pgesteld voor militair ingrijpen te-sen Servische doelen voor het geval,e VN besluiten het vliegverbod
°ven Bosnië met geweld af te
wingen. Ook liggen er plannen

Nav voor eventuele inzet van
ge "O-troepen in Kosovo, waar vol-sens waarnemers de kans groot isJ. °°k daar oorlog uitbreekt, zo
Uit H-n aiPloamten in Brussel.

it diplomatieke bronnen werd ver-een dat de NAVO-ministers van
Zuil nSie zien vandaag in Brussel
lit " *-*uiSen over uitgewerkte mi-
j aire plannen voor interventie. De
Joegoslavische regering (Servië en
v Ontenegro) zei naar aanleiding
h?H> 6Ze Seluiden> dat 'de mogelük-lcl van militaire hulp aan Ser-ers in Bosnië-Hercegovina niet uit
k sluiten valt als buitenlandse troe-i^n gaan interveniëren.

Afscheid

Emotionele oproep vrouw vermoorde politieman:
’Er moet nu snel

iets veranderen’
Van onze redactie binnenland

WILNIS - Vijftienhonderd poli-
tiemensen uit het gehele land,
van stadswachten tot hoofdcom-
missaris, woonden gisteren in
Wilnis de begrafenis bij van de
vrijdag omgekomen opper-
wachtmeester Iman Klaassen.
Hij werd van dichtbij in de hals
geraakt tijdens een vuurgevecht
met de drie bankrovers die zich
in hotel Résidence Vinkeveen
hadden verschanst.

Els Baader, de vrouw van Klaas-

sen, deed een emotionele oproep
aan politiek en samenleving niet
verder op het politie-apparaat te
bezuinigen. „Laat Iman's dood
niet voor niets zijn geweest. Hetmag niet zo zijn dat iemand die
twee jaar geleden is veroordeeld

wegens doodslag vrij komt en
opnieuw iemand vermoordt. De
politiek moet zich goed realise-
ren dat er iets moet veranderen".
Zij doelde daarbij op een van de
verdachten die ontsnapte uit de
jeugdgevangenis in Zutphen

waar hij een lange gevangenis-
straf wegens geweldplegingen
moet uitzitten. Een tweede ver-
dachte kwam niet terug van
proefverlof in De Grittenborgh.

Tijdens de zoekactie in het Vin-
keveense hotel stond Klaassen
plotseling oog in oog met de
bankovervallers. Groepscom-
mandant Henk Wierda zei dat de
'meest ervaren ME-er uit het dis-
trict' daarmee een gijzeling had
voorkomen. „Hij herlaadde wel-
overwogen zijn pistool om de
bankrovers te achtervolgen. Tij-
dens het vuurgevecht werd hij
getroffen door een fataal schot.
Hij was kansloos. Dit soort cri-
minelen moet worden gestopt".

" Politie-agenten uit het hele land salueren als teken van afscheid voor hun verleden week doodgeschoten collega Iman
Klaassen. Foto: ANP

Premier India beveelt harde maatregelen

Al 700 slachtoffers
bij godsdienstrellen

Van onze redactie buitenland

NEWDELHI - Bij de aanhoudende
godsdienstrellen in India tussen
hindoes en moslims zijn de afgelo-
pen drie dagen meer dan 700 doden
en duizenden gewonden gevallen.
Het economische en politieke leven
lag gisteren op het gehele Aziati-
sche subcontintent stil. Het Indiase
parlement besloot zijn zittingen
voor een week te schorsen.
De volksvertegenwoordiging wil
daarmee haar leden gelegenheid ge-
ven naar hun eigen deelstatenterug
te gaan om daar te helpen een einde
te maken aan de confrontaties tus-
sen hindoes en moslims, nadat mili-
tante hindoes zondag een 16e eeuw-
se moskee in Ayodhya sloopten.
De Indiase premier Rao heeft zijn
compromisgerichte houding laten

varen en harde maatregelen bevo-
len. Zo werden de leiders van de
radicale hindoe-partij Bharatiya Ja-
nata Partij (BJP), gearresteerd.

Aangemoedigd
Zij worden ervan beschuldigd hun
aanhangers tot de verwoesting van
de moskee in Ayodhya te hebben
aangezet en het geweld dat daarop

volgde te hebben aangemoedigd.
Rao heeft ook aangekondigd dat de
moskee die zondag werd afgebro-
ken, weer zal worden herbouwd en
dat militante religieuze groeperin-
gen verboden zullen worden.
Bombay, de stad diena de verwoes-
ting van de moskee het zwaarst
door religieus geweld was getrof-
fen, was gisteren opnieuw het to-
neel van gevechten. Moslims en

Hindoes bekogelden elkaar in de
smalle steegjes yan Bombay's
grootste sloppenwijk Dharavi met
stenen, zuur en brandbommen en
staken winkels en vrachtwagens in
brand, zo zeiden ooggetuigen.

Bloedvergieten
In deze stad met zijn elf miljoen in-
woners zijn als gevolg van drie da-
,gen bloedvergieten al zeker 115
mensen omgekomen. Meer dan de
helft van de slachtoffers zijn beto-
gers die door politie zijn doodge-
schoten.
Ook buiten India blijft het onrustig.
In de buurlanden Pakistan en
Bangladesj, maar ook in de Golfsta-
ten, Iran, en Groot-Brittannië werd
de sloop van het moslimheiligdom
aangegrepen om hindoes aan te val-
len.

Onderzoek brengt geen strafbare feiten aan het licht

Verkeersleiding Schiphol
handelde juist bij ramp

Van onze correspondent

SCHIPHOL - Er is geen sprake
van enig strafbaar feit rond het ver-
ongelukken van de El Al Jumbo in
de Bijlmermeer op 4 oktober. Dat
stelt de persofficier van justitie in
Haarlem in een verklaring. Direct
na het ongeluk is door de Dienst
Luchtvaart Rijkspolitie in samen-
werking met de gemeentepolitie
Amsterdam een onderzoek inge-
steld naar de toedracht en de oor-
zaak van de ramp.

Uit dit onderzoek is volgens de offi-

cier niet gebleken dat betrokkenen
schuld of nalatigheid kan worden
verweten. Hierbij is vooral het op-
treden van de verkeersleiding op
Schiphol onderzocht.
Het onderzoek staat overigens los
van het technisch onderzoekvan de
Rijksluchtvaartdienst (RLD) naar
de oorzaak van de ramp. Hoofdon-
derzoeker ir. H. Wolleswinkel zal
morgenmiddag tijdens een perscon-
ferentie nadere mededelingen doen
over het verloop van dit onderzoek.

Tijdstippen
In het 'strafrechtelijk' onderzoek is

vooral gekeken naar de tijdstippen
en naar deexacte inhoudvan telefo-
nische meldingen van de Kust-
wacht en van de gemeentepolitie
van Almere dat een vliegtuig in pro-
blemen verkeerde. Gesuggereerd is
dat deze meldingen gedaan waren
voordat de gezagvoerder besloot
een extra rondje boven Amsterdam
te vliegen. Had de betrokken ver-
keersleider geweten dat het vlieg-
tuig twee motoren miste, dan had
hij de gezagvoerder een andere
koers (weg van woonbebouwing)
kunnen opdragen.

Gebleken is dat de Kustwacht drie

minuten na de brandmelding van
de gezagvoerder de verkeerstoren
belde met de vraag of iets bekend
was van een vliegtuig met proble-
men in de buurt van Hilversum en
Naarden. De verkeerstoren gaf door
dat het bij hen bekend was. Daarop
zei de Kustwacht: „Dr is een motor
afgerold of zoiets."
De landelijk coördinerend officier
van justitie voor Luchtvaartzaken
concludeert dat gelet op de aard
van de mededeling en gezien het
feit dat bekend was dat het vlieg-
tuig problemen had, er geen aanlei-
ding was verder door te vragen.

Verantwoord
De politie van Almere belde tussen
1 minuut en drie minuten na de
brandmelding de rijkspolitie op
Schiphol met de vraag of bekend
was dat er brokstukken van een
Boeing boven het Gooimeer waren
afgevallen. De verkeersleiding ant-
woordde dat dat bekend was dat
een Jumbo op twee motoren op
Schiphol een noodlanding ging uit-
voeren. Justitiemeent dat ook in dit
geval verantwoord is gehandeld.

binnen/buitenland

Politie durfde niet bij
gijzeling in te grijpen

Van onze correspondent

ENSCHEDE - De politie in En-
schede heeft - naar nu blijkt -dinsdag niet durven ingrijpen,
toen een bende criminelen uit de
Oekraine een gegijzelde Duitse
vrouw dwong tot een geldopna-
me bij de ING-bank in Ensche-
de. De politie was bang dat het
oppakken van deontvoerders fa-
tale gevolgen zou hebben voor
een andere gegijzelde, die elders
Werd vastgehouden. De ontvoe-
ringszaak is gisteren zonder
bloedvergieten alsnog in Duits-
land en Polen beëindigd.

De bende van vijfzware crimine-
len uit de Oekraïne heeft deze
week zowel de Nederlandse.

Duitse als Poolse politie in grote
verlegenheid gebracht. De gang-
sters overvielen zaterdag in War-
schau een Duits zaken-echtpaar
(43 en 35 jaar) uit Munster. Ze
hielden dit paar in gijzeling.
Terwijl de Duitse zakenman
werd vastgehouden, nam men de
gegijzeldevrouw mee naar Mun-
ster, waar ze geld van de firma
moest zien op te nemen. Voor
een deel van de verlangde 50.000
DMark bleek het nodig een che-

que te innen bij de ING-bank in
Enschede. Op dat moment
kwam dinsdag de Nederlandse
politie in beeld.
Samen met de inmiddels van de
gijzeling op de hoogte zijnde
Duitse collega's volgden Neder-
landse politiemensen de Oekraï-
ners die met de gegijzeldevrouw
naar de ING-bank kwamen. De
criminelen wisten de cheque bij
de bank in te wisselen. Dat ge-
beurde onder het oog van een

grote politiemacht, op nog geen
honderd meter van het hoofdbu-
reau van politie in Enschede. De
politie durfde echter niet in te
grijpen, omdat men bang was
voor represailles tegen de op dat
moment nog steeds in Polen ge-
vangen zittende zakenman.
Woensdag volgde de ontkno-
ping, toen de Duitse politie tus-
sen Berlijn en Frankfurt aan de
Oder de ontvoerders wist te
overmeesteren. De gegijzelde
vrouw bleef daarbij ongedeerd.
Vrijwel tegelijkertijd slaagde de
Poolse politie erin, de ontvoerde
echtgenoot te bevrijden en drie
als bewakers optredende bende-
leden gevangen te nemen. Ook
deze aktie verliep zonder bloed-
vergieten.

Delors waarschuwt Denen en Britten

EG van tien landen
eventueel mogelijk

BRUSSEL - De voorzitter van de
Europese Commissie, Jacques De-
lors, heeft gisteren in Brussel in
bedekte termen gezegd dat de Euro-
pese Gemeenschap desnoods ook
met tien landen verder kan, dat wil
zeggen zonder Denemarken en En-
geland. „Ik wens dat Europa voort-
gaat, maar als het niet met twaalf
kan, dan moeten we naar een ande-

re oplossing zoeken," aldus Delors
aan dé vooravond van de Eurotop
vrijdag en zaterdag in het Schotse
Edinburg.
De voorzitter van het 'dagelijks be-
stuur' van de EG staat daarmee op
één lijn met de Franse president
Mitterrand, die gisteren in het Brit-
se dagblad de Financial Times ver-
klaarde: „We kunnen geen overeen-
komst maken zonder één munt,
zonder de(Europese) centrale bank,
zonder een gemeenschappelijke
buitenlandse politiek. Een verwer-
ping van Maastricht door de landen
in kwestie zal de opbouw van Euro-
pa niet stoppen."
Delors toonde zich overigens opti-
mistisch dat in Edinburg het Deen-
se probleem met de ratificatie van
Maastricht wordt opgelost, dankzij
de 'subtiele, zeer subtiele' tekst die
Londen heeft opgesteld. Die tekst
bevat een aantal verklaringen en
één 'beslissing', die de Denen ervan
moeten overtuigen dat ze begin mei
volgend jaar bij een tweedereferen-
dum wel 'ja' kunnen zeggen tegen
Maastricht.

Voor Delors schuilt 'de grootste
zorg' in de vraag of de top in Edin-
burg erin slaagt de Europese begro-
ting voor de komende jaren te aan-
vaarden. Tegenover een plan van de
Commissie om de begroting tot zon
200 miljard gulden per jaar te laten
stijgen, staat een Brits voorstel, dat
veel minder ver gaat. De 'rijkere'
noordelijke landen in de EG, waar-
onder Nederland, Duitsland en
Frankrijk, voelen wel voor deBritse
plannen.

Gloeiendhete
kroket ontploft

in keel man
NIBBIXWOUD - Een inwoner
van Gilze is deze week na het
eten van een kroketje met brand-
wonden in zijn keel in het zie-
kenhuis opgenomen. De jonge-
man bestelde de snack in een
cafetaria in het Noordhollandse
Nibbixwoud. Bij de eerste hap
spatte de kroket uiteen, waarbij
een deel van de inhoud in de
keel, slokdarm en mogelijk
luchtpijp van de Brabander
schoot. De vulling, die uit ragout
bestaat, moet op dat momentzon honderd graden Celsius zijn
geweest.
Aanvankelijk leek het met de
verwondingen mee te vallen. Op
weg naar huis werd hij echter
niet goed en moest een arts wor-
den gewaarschuwd. Uit onder-
zoek in het ziekenhuis bleek dat
door de verbranding ernstige
blaarvorming was ontstaan in de
keel van de man.
Over de toedracht van het voor-
val tast depolitie nog in het duis-
ter. Vermoed wordt dat er in de
kroket lucht opgesloten heeft ge-
zeten die bij de eerste hap met
kracht ontsnapte.

Lustrum intifada
rustig verlopen

TEL AVIV - De vijfde verjaardag
van de 'intifada', de Palestijnse op-
stand, is gisteren betrekkelijkrustig
verlopen. De Gazastrook is nog
steeds van de buitenwereld afgeslo-
ten en voor een half miljoen Pales-
tijnen in het gebied geldt een uit-
gaansverbod. Op de Westelijke
Jordaanoever waren winkels en be-
drijven gesloten als gevolg van een
algemene staking. De enige dode
viel in de loop van de middag, toen
een patrouille van de para-militaire
grenspolitie het vuur opende op
twee vluchtende Palestijnen die
benzinebommen hadden gegooid
naar de politie.

puntuit
Verhoging

Gedeputeerden gaan er in 1993
slechts één periodiek van circa
4.500 gulden bruto op vooruit,
in plaats van de 18.000 gulden
die minister Dales van Binnen-
landse Zaken hen had toege-
dacht. De Tweede Kamer vindt
een dergelijke forse salarisver-
betering in één keer evenwel te
gortig. Dales heeft zich gisteren
'buitengewoon ongaarne' neer-
gelegd bij de wens van CDA,
PvdA en D66.

Woningtekort
Er dreigt volgend jaar een te-
kort van twintigduizend op-
vangplaatsenvoor asielzoekers.
Welzijnsminister d'Ancona
heeft dat gisteren gezegd in de
Tweede Kamer. Volgens haar
zitten er op het ogenblik zon
vierduizend reeds door Neder-
land erkende asielzoekers
noodgedwongenin centrale op-
vangcentra. Zij horen thuis in
gewonehuizen.

Vergunning
Het CDA in de Tweede Kamer
vindt dat de Opiumwet moet
worden veranderd om tot een
betere controle op handel in
soft-drugs en teelt van hennep
te komen. CDA-woordvoerster
Soutendijk heeft dit gisteren
voorgesteld. Hoewel handel is
soft-drugs officieel is verboden,
voert justitie nu een gedoogbe-
leid. Gemeenten hebben dan
ook weinig tot geen grip op
koffiehuizen waar in soft-drugs
wordt gehandeld.

Xtc
Staatssecretaris Simons wil het
adviesbureau drugs in Amster-
dam financieel blijven steunen.
Het bureau stelt organisatoren
van houseparties laboratorium-
apparatuur ter beschikking om
de kwaliteit van xtc-pillen te
testen. Simons vindt dat het
gaat om „zeer gerichte voor-
lichting aan jongeren die al
drugs gebruiken of tot hoog-
risicogroepen voor gebruik be-
horen".

Registratie
Er komt een algemeen registra-
tiesysteem van natuurgericht
werkende therapeuten en gene-
zers, zoals homeopathen en
acupuncturisten. Daartoe gaat
1 januari de Stichting RING
van start. Alleen die therapeu-
ten die voldoen aan bepaalde
criteria komen voor registratie
in aanmerking.

Neo-nazi’s
De Duitse kanselier Helmut
Kol zal vandaag een regerings-
verklaring afleggen over het
rechtsextremistisch geweld in
de Bondsrepubliek. Minister
van Binnenlandse Zaken Sei-
ters deelde gisteren mee dat
onderzocht wordt of twee lei-
dende neo-nazi's hun burger-
rechten ontnomen kunnen
worden. Het gaat om de oprich-
ter van de neo-nazipartij 'Deut-
sche Nationale Partei', Thomas
Dienel, en de extremist Heinz
Reisz.

Politie
De Tweede Kamer is bezorgd
over de grote onrust en onze-
kerheid bij depolitie als gevolg!
van de reorganisatie die daar
momenteel plaats vindt. Minis-
ter Hirsch Ballin en Dales er-
kennen dat er spanningen zijn,
maar verwachten dat diezullen
verdwijnen als begin volgend
jaar iedereen zeker is van zijn
ofhaar functie binnen het nieu-
we regionale korps.

(ADVERTENTIE)
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gescherm, on screen display, 39 voor- 45 cm flatsquare beeldbuis en 49 voor- _\^^\ér^r \*v\r j. .J SONYKyx 2531 KLEUREN. rakters en EuroAV aans|uitingen: aSSS X^>\>v/VvtAXVXv^^^^^x 5" «i^e w*®* is s^ssisfflSSng^J ï >* >i >% SÏ. J_ y\_/i_ Si*_\ Uit9?,rus'meteen ra cm"black trini" en 2 extra luidsprekeraansluitingen. In

minimum /l QQ minimum QQQ _ék _A._\ _f_ _W—\. —\Ar\_wyf " \^r\^^\_\ geheugen voor 4 paginanummers, OUDE VOGELZANGPRIJS 1999,-
TERMUNBEDRAGF3O,- m*^f^f termijnbedrag f 30,- Q~~ W^ TT ~^ TT ~* ~^

Jk _W heeft een camcorderaansluiting aan de VOGELZANGKONTANTPRIJS t
cu .r,n t^Ufc —\ —\ — Jm —%. _m\ a_A <Jk _é\ _r\^_r\_^^Ë* voorzijde, zenderidentifikatie met 5 ka- t

Ejji|Stereo ""
L/Pil ■SHARPDV 5403 KLEURENTELEVISIE screen display, 40 kanaals synthesizer _J^ I^L /l ' I. S^gor~~^mm^^/^^

Stereokleuren TV met getint flat square tuner en teletekst. Inklusief infrarood at- I I***^^ I II I NOKIA 7172TOP STEREO TV , sprekers en regelbare audio-uitgang.
beeldbuis van 54 cm (effektief 51 cm), standsbediening met digitaal menu. -W MW I Fraai vormgegeven stereo TV met een Inklusief afstandsbediening. Art.nr. 13115"
Automatische kanalen zoek-en geheu- M.n-.iom _M WW tf^ T JHL -JH>_ haarscherpe 71 cm Black Planigon VOGELZANGPRIJS 1999,-
-genfunktie. Beschikt verder over on VOGELZANG KONTANTPRIJS beeldbuis en 60 Watt geluidsvermo- Inruilwerkende TV min. 200,-

-qaa -^■-'-^a "^■"^l^ "^^ *~T"~mW ~_~ ~mW ~~~ <—" ~mWm\. ~T gen. Beschikt over 60 voorkeurzenders VOGELZANG KONTANTPRIJS
MINIMUM TERMIJNBEDRAG F 30,- O&ÏJ .^ W I^M_ T T / Ik l^k. T teletekstdecoder, 4 ingebouwde luid-
.BLAUPUNKT W* B^ P^^ ■ /% L^^ M.NIMUM TERMUNBEDRAGF 60,- 1799

OJjll. _L i \^J j^ML-L i :rTo"* —T —*^-~~j ARISTONA 63 QW 7619 KLEUREN-
_r^^ ~^__ ■ -hm "■ -^v-^-*^ "^w ■ -v- ! c->efeo r-j* ~n% televisie

I^^ T "^ "^ T f __% I * lma9e line kleurentelevisie met eenI^^J I^^. 1 A J A MM/ ii^SffTLJ I beelddiagonaal van 63 cm. Perfekte
W<m M*4 I kleur en geluidsweergave. Picture in

L 'V ' J I Picture omschakeling naar 16:9,2x25IL F X ■ _1 m___M J ▼ T ■ £ü Watt HiFi stereo, teletekst met groot ge-r~^—mr —m~ '—mm—^—m '—mm—^—w ■ ▼ ▼ _n leieiehsl B neugen |nk|usief zeer uitgebreide af-

"TM Jfir^^irt I I OUDEVOGELZANGPRIJS 2499,-

-I^^ /■ _i VOGELZANGKONTANTPRIJS

l ' J MINIMUMTERMIJNBEDRAG F 70,- 1999
BLAUPUNKT IS 55-31 VTKLEUREN- een fraaie aanwinst. Beschikt boven- HMH ËSimrr nmnthrrlri
TELEVISIE dien over teletekst en afstandsbedie- ——~ —^ —^-—— —^-^^_ _r-*^ m~—MT* WmP^m^m^m^m^m^Ê^^v^ ymuwc—u
KompakteTVmeteensscmscherpen ning.Ati.nr. 11509 f M i»r B Ml Stereo
kontrastrijk FST beeldscherm. Een ste- VOGELZANGPRIJS 1399,- \__ 1 * _W M^_^ T ' j
reo vermogen van 30 Watt, On Screen Inruil werkendeTV B***^^ 1^ F^ M I —innnDisplay, zenderidentifikatie, kinderslot mininimaal 100,- I 1 V L fVt/V.-*
en 49 voorkeuzezeders maken deze TV VOGELZANGKONTANTPRIJS M _1 \ VOOltieel
MINIMUM TERMIJNBEDRAG F 45,- 1299

1% ,n U moeter toch niet aan denken? Dat u geniet van 'n Kerst- 24 uur. Bovendien profiteert u bij Vogelzangvan de omruil- H

□^
programmaen dathet op uw scherm ineensgaat sneeuwen, garantieen dubbele prijsgarantie Koopt u een kleurentele- Kl-S^. leieiehsl j
Bent u toe aan een nieuwe TV, dan is het nti het juiste visie, overweeg dan de deelname aan unieke 6 Jaar- BèËmmS m^
moment voor een bezoek aan Vogelzang. Voor uw oude Garantieplan. Voor een klein bedrag krijgt u zwart-op-wit, g^|**^^^BSSßßB m^
toestel ontvangt u een hoog inruilbedrag. U hoeft pas vol- dat onverhoopte reparaties u geen financiële kopzorgen ARISTONA 85RK 5927 ting, sleeptimer en kinderslot. Met uit-

LIIA . .., , „ - .' , ~ KLEURENTELEVISIE gebreide afstandsbediening en de-génd jaar te betalen. Desgewenst in maandelijkse ter- bezorgen. Geefuw feestdagen extra kleur met een nieuwe |mage line kleurentelevisie met een monstratiemode om vertrouwd terakenF mijnen. Da, kom, vin deze badomaand vast goed uK. Van- «levisie Nu maa, hopen da, he, b„i,en sneenwen gaa,. X^SSn^iSS It&.t'T^""
zelfsprekend bezorgt Vogelzang uw aankoop thuis. Binnen Vogelzang wenst ueen witteKerst. Teletekstmet20 pagina'sgeheugen, 60 OUDE VOGELZANGPRIJS 3999,-
-— voorkeuzezènders, super VHS aanslui- VOGELZANGKONTANTPRIJS

MINIMUM TERMIJNBEDRAG FlOO,- 2999
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noiogieen. IS VOOrOereid OP de toe- gen, HL trekwentie Synthesizer buro- ||1 1 g Jmik _^ _^_^_*. _—^_m._^—m_—n ——— ——^*. _—^^ Bij de in dezeadvertentie genoemde minimum termijnbedFagen wordl ervan uitgegaan dat u alleen dil artikelkomst, iS namelijk nu al geschikt VOOr Wide band tuner met 100 VOOrkeUZe- tÉI \ // | l^^fl \\_M MWW H iB^B fl koopt met de Vogelzang Card. uitgegeven doorFinancieringen Nederland BV (CFN) In onderstaande tabel wor-
de 16:9beeldverhouding. Heeft een su- zenders. Bedieningsgemak door het pf\ V/ Mm W^\ lil m^^ noerr^6 represenlatieve voorbeelden dit doorl°Pend krediet mcl de wibehorende betalingsregeling ge-
perieure beeldkwaliteit: geluid WOrdt unieke Menu-COntrole VOOr interaktieve \\ V Jpiitl IH I U \\W aankoopbedrag minimum rente eHektieverente theoretische
3-dimensionaal weergegeven door de bediening via afstandsbediening. I \ X/siiHl I II kW krei3iellimiel termjnbedrag* per maand opjaarPasis ioopüih*

Acousüc Sound Processor en volzuiver Arm, 130*4 I \ J 0f IIWÜHlffllll ■■ !Z' ïï _t
ook door het 2-weg 4 luidsprekersys- VOGELZANGPRIJS 1899,-

_mWm\ .^mmm W ~mmW MmMm «*«■■ ■ ■ WÈWW 'm- .120, 1» 23,0% 42 maanden

teem met2X20 Watt StereO Vermogen. InruilWerkende TV min. 200,- m (■ (■ _m " Bij geHikUijyende rente enbetalingen neieenkomstig dealgemene «oamaarden van'Vogelang Card.

Skewfunktie korhaeert tildens afsnelen VOGELZANGKONTANTPRIJS \^^k\ 09m\ f^Wm\ WmYmmWÉL-m Mmf+k m^m\mm7—ml .ml—_^^Ml_^m*X _**_._***. .BmMk Voor het overige wijzen wij naar deprospectus en dealgemene voorwaarden van de Vogelzang Card. die bij ons! -^l***WlUll^ WJtliyeeit Ujueil!> dlhpeien VU-jCL^nü Mn IAH I i-l-tua | MSWSWmT IfUfl M^__T _^WMÊ___WW f]l||flPPfl terinzageliggen. Indienunog niet inhet bezitbentvan een VogelzangCard kunt u dezebij Vogelzang aanvragen.
H _f*f\f\ ivilVH l»^l M M mMW mmWÊmmÊ um ■^M^ffß ■ Alvorens doorCFN omtrent een aanvraagvan de Vbgelzang Card wordt beslist, zullen gegevens omtrent uwkre-

MINIMUM TERMIJNBEDRAGF 60- X0«7&7 "-^ dietwaardigheid worden opgevraagd bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel

■■^^■■■■iHUMiHBIUIHH^ EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN:AKERSTRAAT 19. MAASTRICHT HETBAT 2(BIJ
———^^^-^-—^ DE SERVAASBRUG AAN DE MAAS), SERVICE-AFD. EN INBOUWSTATION:KRUISSTRAAT 12, HEERLEN.

Hrendhopper! Goedjdee KerstrriajV?
Een béétje Kerstman gaat trendhoppen. Trendhopper heeft een kollektie woonaccessoires van hier Jl mm _W_M &V ___ÉÈËL J /; HLv groen of blauw glas,

" ■ 1 ... MÏ-SSfe Wim cm no°9

M ■ "ÊÊ &Ê^m\ m^*m*_* vorm van een kaars, _m___^__ __ _m__f TÖjjjß mMmw^ « ||| w*fK3ISV / / p*-*--V-V
* ./'^''NM 'j!k jS_m^^^*'+* cm noo9 i. w*mm jM Hl \W ê'J vJ^^UKI <^\^fr iÉ9X . wSk^Lf *g*£;:-<\J ■&#+_?: __\ ï M mWmWSmWFTW3_\ - «S Up., ____/ mS^B^L i~*^~*^~_1& *&r\

houten kerstfiguren Jw^ £ * Deze deurkrans verwelkomt uw gasten **1^ B \ J/De meest inspirerende woonideeën van Nederland \ \
(± acm hoog). Doos èl2 «tuks ’ extra feestelijk, 45 cm doorsnee SBk mmm*r***-_ \l1 ___. ai a r a u a jia a b. l d o \ 1Jr^_-'J__WW **- " "■' —^—M ! ■HMl / ""■■iiii>, MW Alkmaar. Almere, Amersfoort. Arnhem, Asscndelh, Asten. Be-verwik, Buitenpost. Busium, %mm^mW^__^\^_mm ■ mw^~~>C WW 't tmmfmmmmmmmmmmimmm^mmM W_m ' mmmv nS_\\ \W # tm^^^M\&g 'OkKV^|V^^*S wWk^kv-- _ Hf 'Ss>**--ïï,,-":",,-:i,-:---- --■-/' bb^TlU^ /Tm{aiJJa'v j I^^MM^^Hl ~-,:.. ’ '=■ Coevorden,Den Bosch, Oen Helder,Dmren,Eindhoven/Son, Emmen, Goes, Groningen. Heerlen,

IÉHk. jémW EB» f" ' fIL. B^^ nßttl^^»iL^ Hellevoetsluis, Hoogland. Katwijk, Lelystad, Middelburg, Oldenzaal,Roosendaal. Rotterdam,
*■ WkW*WmWWkWWk*mW\ Vsjßjßß 4^»7' \tój Hfek -ilicdrecht, Terneuzen. Tilburg, Utrecht, Venlo, Woerden,Wolvega, Zoeterwoude. Zutphen
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MOGADISJOE - De westerse
hulpverleners in Kismayo en in het
binnenland gelegen steden als Bai-
doa spraken er hun verbazing en
tevens ergernisover uit dat deAme-
rikanen niet tegelijk met de invasie
van Mogadisjoe ook troepen naar
andere plaatsen hebben gestuurd.
„De gewapende bendes die vanuit
Mogadisjoe naar het binnenland
zijn gevlucht, hebben de gelegen-
heid om met hun wapens nog snel

wat bij elkaar te roven. Anderen
verstoppen ze, kennelijk om ze na
of tijdens de Amerikaanse operatie
weer opnieuw te gebruiken met alle
gevaren vandien", aldus een mede-
werker van Artsen Zonder Grenzen.
De afgelopen dagen zijn ook hon-
derden Somalische strijders naar de
grenzen met Kenia en Ethiopië ge-
trokken en hebben hun wapens
daar begraven. De verwachting is
dan ook dat als de Amerikaanse
troepen de komende dagen verder
het land in gaan, zij nog op het nodi
ge verzet kunnen rekenen.’Verrast’

/?Badisjoe herademt, zeker nu dejj^rikaanse mariniers geleidelijk
j steeds grotere delen van de stad
o. dienst uitmaken. De gewapende
ieldes zijn vertrokken, of hebbenIj ** Wapens van hun voertuigen ge-
k°.°Pt. In een van de kleine thee-
| ->ize n zegt Abdirzak Farah Guled,
2

ft leraar, dat hij daar niet op had
gekend. „Ik ben verrast dat de
n'Pens en de bendes zijn verdwe-
%!; e voelen ons nu veel veili-

SeUssen voert het Amerikaanse le-
\fy een soort 'operatie intimidatie'
■Wu et donderend geraas cirkelen
w k°Pters over bepaalde wijken,
ij ar men wapens vermoedt. Tij-
■Hk Un eerste cla§ in Mogadisjoe
V c*-e mariniers meer dan
itJ;ehonderd wapens geconfis-
cw'd. Maar aangenomen mag wor-
(jjj* dat er alleen al in de hoofdstad

"■-enden in omloop zijn.

Verl
pa«ouilles van de Amerikanen

VQ
loPen niet altijd even gladjes.r e °gen van geamuseerde be-

ka .?ers van een vluchtelingen-
seru reec- een Amerikaanse pant-
tyj aSen zich klem in een van de
"%a Ze wegverzakkrngen, die ont-
<HP door de overvloedige regen
1ilVan t«d tot tijd valt. De mari-
vech namen onmiddellijk hun ge-
tHa^spositie in, waarbij ze hun
ge negeweren richtten op angsti-
tY °°rbijgangers. Even later lieten

-^se militairen zien dat er ook
Vaft l^eer ontspannen benadering
tv de bevolking mogelijk is. Eennse patrouille ging te voet door

de straten, omringd door een vrolij-
ke, opgewonden troep Somaliërs.

Onrust
Een hulpverlener sprak gisteren
zijn zorg uit dat inwoners van deze
stad zich snel weer gewapend op
straat zullen vertonen, als ze ge-
wend zijn geraakt aan de aanwezig-
heid van de westerse troepen. Bij de
humanitaire organisaties in Moga-
disjoe en andere steden is verder
grote onrust ontstaan over het voor-
nemen van de Amerikanen om.
Somaliërs te ontwapenen.
„Wij zijn voor onze veiligheid in de
eerste plaats afhankelijk van de ge-
wapende Somaliërs die we hebben
ingehuurd. Die mensen willen wij
niet kwijt, we hebben er een zekere
vertrouwensband mee opgebouwd.
Onze vrees is dat er grote proble-
men ontstaan, als de Amerikaanse
mariniers hen onschadelijk trach-
ten te maken".

De meest gevaarlijke situatie in Mo-
gadisjoe doet zich nog steeds voor
langs de Groene Lijn, die dwars
door de stad loopt en twee belang-
rijke Somalische facties van elkaar
gescheiden houdt. Bij nadering van
de Groene Lijn waren woensdag-
middag nog allerlei gewapende
groepjes te zien.

Niemandsland
De Groene Lijn is de aanduiding
voor het front in Mogadisjoe, waar
een jaar lang zeer hard is gevochten.
Eerst bestreden daar het Somali-
sche verzet en de regeringstroepen
van dictator Siad Barre elkaar. Na-
dat Barre was verdreven, zette de
strijd zich voort tussen de milities
van de generaals Aidid en Ali Mah-
di.

De Groene Lijn is ook letterlijk
groen. Tussen aan flarden gescho-
ten gebouwen is de afgelopen tijd
een uitbundige plantengroei ont-
staan. Het is een levensgevaarlijk
niemandsland, waar gewapende
eenheden nog altijd de dienst uit-
maken.
Het is niet aannemelijk dat de Ame-

rikaanse mariniers zich in dit ge-
bied zullen begeven, omdat schiet-
partijen daar bijna niet uit kunnen
blijven. De mariniers zullen hooguit
een of twee doorgangen zeker stel-

len, zodat er voedseltransporten in
noordelijke richting mogelijk zijn.
Vandaag al zal zon transport wor-
den georganiseerd, waarbij de Ame-
rikanen voor de bescherming zor-

gen. Daarmee komen de mariniers
voor het eerst echt toe aan de taak
waarvoor ze zijn gezonden: het ze-
ker stellen van de humanitaire hulp
aan het Somalische volk.

Koosnamen
Achter de sprookjesachtige schijn
ging echter een grimmige werke-
lijkheid schuil, vanaf het begin. Die
werkelijkheid had zich aan Diana
geopenbaard in de vorm van een
armband, die zij had gevonden kort
voor de huwelijksvoltrekking in St
Paul's. In het sieraad, dat Charles

had gekocht, waren de namen
'Fred' en 'Gladys' gegraveerd. Dia-
na had het gelijk begrepen: dit wa-
ren de koosnamen die Charles en
zijn oude vlam, Camilla Parker
Bowles, elkaar hadden gegeven.
Diana overwoog het huwelijk af te
blazen, onthulde Andrew Morton
later in zijn geruchtmakende boek
over de prinses. Zij aarzelde, maar
gaf Charles uiteindelijk het voor-
deel van de twijfel.
Maar na de huwelijksvoltrekking
wilde Camilla niet uit Diana's leven
verdwijnen. Tijdens de huwelijks-
reis vielen er foto's van de vrouw
uit Charles' agenda. Later ving ze
een gesprek op dat hij met haar
voerde. „Wat er ook gebeurt," hoor-
de ze Charles tegen Camilla zeggen,
„ik zal altijd van je houden."
Diana's problemen gingenvan meet
af aan veel verder dan de jaloezie
jegens Camilla. De prinses was niet
voorbereid geweest op het bestaan
van toekomstige koningin.
Zeven jaar na de voltrekking van
het 'huwelijk van de eeuw' consul-
teerde Diana een arts. Dr. Maurice
Lipsedge wandelde haar paleis bin-
nen en had weinig tijd nodig voor
zijn diagnose. Binnen enkele minu-
ten vroeg hij aan een verblufte Dia-
na: „Hoe vaak heeft u gepoogd zelf-
moord te plegen"? Diana aarzelde
even, maar zei toen: „Vier of vijf
keer."

binnen/buitenland

Mogadisjoe herademt na landing van VS-mariniers

Somaliërs houden
wapens in de kast

DOOR MAURICE WILBRINK
VANUIT SOMALIË

SjOGADISJOE - De Ame-
p^anse mariniers in Moga-
lsJoe, die zichzelf uit angst

,°or aanslagen met uitge-
,reide veiligheidsmaatrege-
i|l omringen, krijgen in de

hoofdstad nau-
eüjks een Somalisch wa-

p 1te zien. Dat is vreemdoor een stad die tot twee
/gen geleden ritselde van
!e Wapens. Wel klinken re-
f^ftiatig schoten, maar'^ttïaal in het zicht van de
j^erikanen, laten de So-
j:*aüërs hun automatischelieren bliksemsnel ver-Nnen.

jve n gewapende Somaliër die werd
itrQ ast door een Amerikaanse pa-
io. UlUe, rende gistermiddag een
.JJ^Uurde krottenwijk binnen ombj 1 de Amerikanen te ontsnappen.
bü

0r de mariniers zijn dergelijke
jJ-Jten nog volstrekt taboe. Ze zijn
Z^r beducht voor schietpartijen in
Ov omgeving waar het hen aan
■«"zicht ontbreekt.

Taf, ?^ alle inwoners van Mogadisjoe
feiri e radio-oproep van hun
l'hi -ers opgevolgd om hun wapens
'p Uls te laten. Maar het aantal wa-t* 1*5 op straat is wel drastisch afge-
tiar*611' »Het hjkt vandaag wel een

feestdag in Mogadisjoe,"
jpeen medewerkervan de Franse
./^sen Zonder Grenzen. „De wa-
L*\s zijn verdwenen en de hulpor-
l^saties gaan eens gezellig bij
'taar op bezoek".

# Een hovercraft brengt
Amerikaanse mariniers
aan land. Andere
soldaten werden met
helikopters en
vliegtuigen aan land
gezet. Bij de hele
landingsoperatie is geen
schot gevallen.

Foto: REUTER

Inscriptie in armband bom onder ’huwelijk van de eeuw’Het sprookje is uit
DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - Ze zouden lang en
gelukkig leven, dat was wel dui-
delijk. De klokken van St. Paul's
Cathedral luidden, de zon scheen,
wereldwijd zat een miiljard men-
sen aan de buis gekluisterd. Het
was 29 juli 1981, de dag van het
'huwelijk van de eeuw.
Hij was de knappe prins dievoorbe-
stemd was koning te worden van
het Britse ryk- Zij was de prinses
die uit het prozaïsche bestaan van
kleuterleidster was ontwaakt door
zijn kus.
Diana leek uit een sprookjesboek
weggelopen. Voor het altaar stond
geen gehaaide vrouw die gelouterd
was dooreen jarenlangeervaring op
de dansvloeren v<an devele Londen-
se nachtclubs, het type waar Char-
les tot dusverre steeds op was ge-
vallen. In de kathedraal stond een
meisje met rossig-blond haar en een
elfachtige glimlach, een Engelse
roos die bloosde als haar een vraag
werd gesteld. Ze was immens popo-
lair bij het volk.

" Een haast symbolischefoto van prins Charles en prinses Diana verleden maand in Hongkong
genomen. Foto: REUTER

Ziekte
Toen Diana Charles leerde kennen,
leedufce in lichte mate aan bulimia

nervosa, een ziekte die gepaard gaat
met lange periodes waarin de pa-
tiënt niet wil eten en korte aanval-
len van eetlust die eindigen met
braken. Na haar huwelijk was de
ziekte echter in volle hevigheid tot
uiting gekomen.
De dokter moedigde Diana aan boe-
ken te lezen over haar' ziekte, en
langzaam kwam de prinses er bo-
venop. Haar eetlust keerde terug, en
daarmee ook haar levenslust. Ze
nam paardrijles, en raakte zelfs ge-
steld op de instructeur.
Maar het huwelijk, zo was nu voor
iedereen duidelijk, had onherstelba-
re averij opgelopen. Behalve aparte
slaapkamers hadden de knappe
prins en de betoverende prinses nu
ook aparte vakanties, aparte vrien-
den, aparte woordvoerders. En bin-
nenkort, zo zei premier Major giste-
ren in het Lagerhuis, zullen ze ook
aparte paleizen hebben.
Het sprookje is definitiefuit.

Wijze les
De Verenigde Naties met de
Amerikanen voorop hebben
een bijzonder wijs besluit
genomen door militair in te
grijpen in Somalië. Vele dui-
zenden sterven er de hon-
gerdood, omdat criminele
bendes de voedselvoorra-
den beroven. Het is de mo-
rele plicht van de internatio-
nale gemeenschap om dan

op te treden. Dat de tragedie die zich in het Oostafrikaanse land
afspeelt van ongekende grootte is, tonen de afgrijselijke beelden
die dagelijks op de westerse tv's te zien zijn. De Verenigde Naties
konden niet langer lijdzaam blijven toekijken. Het zou de geloof-
waardigheid van de volkerenorganisatie aantasten.

Tijdens en na de Golfoorlog stak internationaal de kritiek de kop
op dat het 'rijke westen' met de operatie ter bevrijding van Koe-
weit slechts eigen belang nastreefde: het veilig stellen van de olie-
productie. Nu hebben de politici in New Vork en Washington de
kans om aan te tonen ook voor menselijke rampen oog te hebben.
Tegenargumenten als het gevaar dat jonge Amerikanen lopen in
een ver land en de kosten van de operatie 'Herstel Hoop' zijn niet
aan de orde. De 28.000 tot.de tanden bewapende beroepsmilitai-
ren diegisteren geland zijn, zullen nauwelijks tegenstand ondervin-
den. Ze stoten op ongetrainde bendes, vaak bestaande uit pubers
en tieners, die over niet meer dan wat vuurwapens beschikken. De
zogenoemde 'Technicals' vechten zonder ideologie, want Somalië
kent geen 'echte' burgeroorlog. Het is de toestand van complete
anarchie waarvan randfiguren (krijgsheren) gebruik maken om
zich te verrijken.
De kosten van 'Herstel Hoop' zullen nauwelijks hoger zijn dan die
van VN-vredesmissies elders in de wereld. Integendeel, het levert
een gigantische winst op: de redding van tienduizenden mensenle-
vens.
Maar het is wel te hopen dat de VN na gedane zaken niet zomaar
vertrekken uit het land. Er zullen maatregelen moeten volgen, bij-
voorbeeld een nationale vredesconferentie, waardoor de orde in
het land-hersteld wordt. Pas dan is de veiligheid van de Somaliërs
en internationale hulpverleners gewaarborgd. Hopelijk hebben de
VN de wijze les uit de Golfoorlog geleerd: laat het land niet in een
desolate toestand achter waardoor hele bevolkingsgroepen weer
in gevaar komen.

M.W.

Concessies Jeltsin door Congres genegeerd

Gaidar niet gekozen
tot premier Rusland

MOSKOU - Jegor Gaidar mag, zo
besliste het Russische Volkscon-
gres gisteren bij geheime stem-
ming, geen premier worden. Zeer
waarschijnlijk blijft de 36-jarige
econoom voorlopig gewoon wat hij
al was: waarnemend premier.

Ruslands volksvertegenwoordiging
wees gisteren met 467 stemmen
voor en 486 tegen het voorstel van
president Jeltsin af om Gaidar tot
premier te benoemen. Het 'slachtof-
fer' toonde zich niet aangedaan
door deze politieke nederlaag. Gai-
dar incasseerde de uitslag ontspan-
nen glimlachend. „De regering
moet rustig verder regeren en ik
blijf waarnemend premier zolang
president Jeltsin niet anders be-
slist," zei hij in de wandelgangen
van het Grote Kremlin Paleis.
Afgaande op verklaringen van gis-
teren door twee vice-premiers en
een fractieleidster laat Jeltsin zijn
waarnemend premier nog minstens
drie maanden op diens post. Vol-
gens voorzitter Mitjoekov van de
parlementaire commissie wetge-
vingvalt tegen zon besluit wettelijk
niets in te brengen.
’Succes’

Na het beëindigen van de Congres-
zitting ging het kabinet gisteren
meteen in beraad. Na afloop ver-
klaarde de een na de andere minis-
ter dat de stemming een 'succes'
was. Volgens vice-premier Tsjoe-
bais van Privatisering gaf de stem-
verhouding aan dat het aantal voor-
standers van Gaidar en zijn kabinet
'aanzienlijk was gegroeid' sinds de
openingsdag van het Congres, 1 de-
cember.
Tsjoebais en andere radicale her-
vormers in de economische sector
van het kabinet hadden eerder ver-
klaard dat zij zouden aftreden wan-
neer het Congres Gaidar zou laten
vallen. Volgens minister van Arbeid
Melikan is daar na de stemming van
gisteren geen aanleiding toe. „We
kregen veel steun, ook al heeft dit
kabinet veel impopulaire beslissin-
gen moeten nemen," zei hij.

Om Gaidars kandidatuur door het
Congres te krijgen, had Jeltsin aan-
geboden vier ministers (Binnen- en
Buitenlandse Zaken, Veiligheid en
Defensie) voortaan door het parle-
ment te laten benoemen. Het Con-
gres keurde gisteren de desbetref-
fende wijzigingen van de Grondwet
met overgrote meerderheid goed.
Radicale democraten vinden dan
ook dat de president een enorme
tactische blunder heeft begaan door
zijn bevoegdheden te laten inper-
ken vóórdat de verkiezing van Gai-
dar zeker was. Maar Irma Vinogra-
dova, coördinator van de centrum-
fractie Vrij Rusland, dacht daar na
een gesprek met Jeltsin anders
over. Tegen het persagentschap In-
terfax zei ze dat Jeltsin het verlies
niet als een tragedie beschouwt. De
komende drie maanden zal hij an-
dere geloofwaardige hervormers
onder de loep nemen als kandidaat-
premier, aldus Vinogradova.

Strijders begraven wapens
Vervolg van pagina 1
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Maasnielderweg 33.Roermond Telefoon: 04750 - 18141

g Openingstijden: Maandag 13.00- 18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00-18.00 uur.
Za. 9.30 -17.00 uur. Donderdag koopavond. B

(ADVERTENTIE)

3SLOGGI SUPSMLI BP '5,- korting!
(geldtvoor Basis en Luxe SUpsen bij 2Sloggi for Men). #*fc# \
Sloggi Basis Sipszijn gemaaktvan 95%fijn katoen en 4,^§_r^\ ¥ "\\ Mt '.
5%Lyaa', Luxe Slips 85/10%.Ook na eindelooswassen 1 HL ""111l
N*jven ze perfect invorm. Zit goed blijft goed. "V M Ë WÊ*" J%ÊÊ

'", Aanbwdng tot 31 de«rTfcer 1992 of zolangde voorraadstrekt "G«Jep handebmettr vanD\>>ont ''i^llal

(ADVERTENTIE)

Schitter""
Schade aan uw auto
showroomnieuw hersteld. I
(alle bekende merken)
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~, Limburgs DügblaJ

i»piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
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 ondernummer: / 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6%BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die uwordt 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 daagsvoor 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 aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: CMucoSummoScanner; 079

Mededelingen— ■ ■■ ■■■ ' —■ ■

Heinz en Ella
Bij deze bedankt voor een perfect georganiseerde en vlek-
kenloos verlopen BRUILOFT in Discotheek "Drop inn". Een
mooiere bruiloft hadden wij niet kunnen wensen !Bedankt 1

Wiel en MoniqueDaemen-Veldhuis.
Personeel gevraagd

mv_m_ëÊ_m_^_—^—m_., lll i. -■^^^^ÉÉÉÉMÉM»»MMÉMywiÉ.iÉBÉ.ÉÉ^»iM M».^^^ MMM-

Cuifs
INTERIEURS

* Winkelbetimmeringen.
* Horeca-interieurs.

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

Ervaren meubelmakers.
Ervaren interieurbouwers.

Goede beloning.
Sollicitaties te richten aan Dhr. P. Curfs, Weerterveld 67,

6231 NC Meerssen. Tel. 043-640064.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Offset drukker m/v
voor een bedrijf in Heerlen. Ervaring als offset 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

Limburgs Dagblad
in Brunssum vraagt voor

Nuth
kandidaat bezorg(st)ers

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u van ma. t/m vrij. tijdens kantooruren even langs-
komen of bellen. Rumpenerstraat 81, Brunssum.

Tel. 045-256363.

Hotel Voncken vraagt:
chef de rang

GASTHEER, leeftijd tot 35 jaar.
Soll. na tel. afspraak 04406-12841.

Walramplein 1, Valkenburg.

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt:

Kok m/v
Met spoed, voor een restaurant in het centrum van Kerk-
rade. U helpt bij de bereiding en afwerking van de maal-
tijden. U bent dagelijks beschikbaar en tevens bereid in de
avonduren te werken. Deze baan is in verband met ver-
vanging van een werknemer en duurt circa 1 a 2 maanden.
De aanvangsdatum vindt plaats in onderling overleg.

Hebt U interesse? Neem dan direct contact met ons op.
Informatie: 045 - 46 56 66, Wilma Smaling

KERKRADE, GRUPELLOSTRAAT 35.
MEISJES gevraagd voor bar
Madame Butterfly, Hommert
24, Vaesrade/Nuth, na 20.00
uur. Tel. 04492-1934.
Nette DAMES gevraagd
voor goedlopende SM zaak.
Tel. 045-414338
Gevr. ervaren FRITURE-
HULP m/v voor 2 a 3 avon-
den per week. 045-457845.
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.
Gevr. LOODGIETERS en
leerling loodgieters. Install.
bedrijf P. Cloodt bv, Beitel
112, 6422 PB Heerlen. Tel.
045-421941.
Wilt U ’2OO,- per dag ver-
dienen? Bel 04750-18734.
Part-time AUTOMONTEUR
met APK-diploma, omge-
ving Nuth. Tel. 045-244947.
BABYSIT gevraagd voor
pim. 21 uur per week. Voor
meer info: 045-255552

Wil je werken als MANNE-
QUIN, fotomodel, dressmen,
bel. 03445-2221 ook zat.
Ook gevr. oudere dames en
grote confectiematen. U
kunt door ons worden opge-
leid
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen, werktijden i.o. intern
mog. Tel. 046-758127.
BEZORGERS gevr., min.
leeftijd 15 jr. voor Heerler-
baan, Hoensbroek, Beersdal
Muschemig en Amstenrade.
Tel. 045-257974.
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 soll.
Melden tijdens kant.uren
van 9.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-428062 of 045-419662.

Gevr. FOTOMODELLEN-fi-
guranten, ook studentes, Ift.
en en/, niet belangrijk voor
mode, reclame, T.V. Stuur
duidelijke foto's met pers.
geg. naar Postbus 502, AM
Amsterdam, (foto's worden
teruggestuurd).

Gez. enth. leuk MEISJE
voor privéclub en escort, om
team te versterken. Prettige
sfeer en goede condities
bieden wij. Info: 045-317032
v.a. 14.00 u. Of 045-423364.

■ «MM-.—^— ■■! II ■■

Personeel aanbod
i-m ' ■ ' '■■■■,■"':■■■■■
Vrouw biedt zich aan voor
THUISWERK (alle soorten
werkzaamh.). 045-271241.

Te huur gevraagd
MANAGER zoekt te huur
eengezinswoning op korte
termijn. Latere koop niet 'uit-
gesloten. Omgeving: Sittard,
Schinveld, Eygelshoven.
Minimaal 3 slpk., garage en
tuin. Tel. 046-375041, fax
046-370090.

Onroerend goed te huur aangeboden

Maastricht, Markt 34F
Appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer,

badkamer, toilet en bergruimte. Huurprijs ’ 566,20 mcl.
voorschot servicekosten.

Maastricht
Kasteel Bleienbeekstraat 7B

Gemeubileerd flatwoning, lnd.: woonkamer, keuken,
douche, toilet, 2 slaapkamers en berging. Huurprijs

’ 1.570,- mcl. voorschotten bijkomende kosten en
gebruiksvergoeding meubilair per maand.

Maastricht Bourgognestr. 19
Gedeeltelijk gestoffeerd herenhuis met tuin, tijdelijk te huur
tot 1 juni 1994. lnd.: kelders, 2 kamers-ensuite met serre,
keuken, toilet, gang, luxe badkamer met ligbad, afzonder-

lijke douche en tweede toilet, 5 slaapkamers en zolder.
Kale huurpr. ’ 2.300,- mcl. vergoeding stoffering per mnd.

Maastricht Lantaarnstraat
Luxe appartement gelegen op de eerste verdieping voor-
zien van lift. Indeling: berging, centrale fietsenstalling, en-
tree, hal, toilet, garderobe, waskeuken, woonkamer met
open keuken, loggia, 2 slaapkamers met elk een eigen
douche en wastafel, 1 grote slaapkamer met aangren-

zende badkamer voorzien van ligbad, toilet, afzonderlijke
douche en wastafel. 2 parkeerplaatsen op binnenterrein

beschikbaar. Huurprijs ’ 2.500,- per maand excl. parkeer-
ruimte. Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen.

Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN. Kantoor 045-417085

Heerlen, Weltertuynstraat 67
Studentenappartementen met woon/slaapkamer,

kitchenette, douche en toilet. Huurprijs ’ 450,-. Incl.
voorschot stook-en servicekosten. Huursubsidie mogelijk.

Vrouwelijke studenten genieten de voorkeur.
Vaals, Koperstraat 6

Zolderkamer achterzijde met medegebruik van keuken,
douche en toiletten. Voorzien van centrale verwarming.

Huurpr. ’ 465,- mcl. voorschot bijkomende kost. per mnd.
Geleen, Burg. Lemmensstraat 11
Kamer met medegebruik van keuken, douche en toilet.

Huurprijs ’ 360,- mcl. voorschot bijkomende kosten.
Inlichtingen en bezichtingen B.V. Makelaardij Onroerende

Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen. Kantoor 045-417085

Heerlen, Grasbroekerweg 61 B
Indeling: hal, woonkamer, keuken, 4 slaapkamers, bad
kamer met ligbad, toilet, serre, kelder, zolder en tuin.

Voorzien van gasgestookte centrale verwarming.
Kale huurprijs ’ 850,- per maand.

Beesel, Mgr. Theelenstraat 22A
Indeling: hal, woonkamer, kitchenette, douche annex toilet,

1 slaapkamer, berging en 1 parkeerplaats.
Basishuur ’ 800,- per maand.

Nuth, Parklaan
Flatwoningen met woonkamer, keuken, douche, toilet, 3

slaapkamers en berging in het souterrain. Huurprijs ’ 775,-
-incl. voorschotten, stook- en servicekosten per maand.

Inlichtingen en bezichtingen B.V. Makelaardij Onroerende
Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen. Kantoor 045-417085

ST inoï. keuken Bouwen/Verbouv^T
en badk., 2 slaapk. en gar. ' "" ' " ' '''"Onmidd. beschikb. Inl. 0932- HeftrUCk huren?
89722001. ~ |n"*frïE3Be3i*-ï
Per direct te huur woonruim- lij l^jT_ II
te voor net werkend iemand iMLötfSlJvm/v, met cv en gebruik van lIIIIIOIIIW/r*—-!udouche, nabij centr. HEER- ftfflS«sLr-* J**-SißLEN, huur ’ 400,- p.mnd. fllslfW%\-" ~~Ë_
Bellen tussen 17-19 uur 045- ___J^^jM?lP---~*J
mmmw- Frissen b.v.

Wonln9ruil bellen
Buro Start heeft voor U di- r\AAf\Ci /inoOQ
rekt 1400 RUILWONINGEN U*-44U0-*-+UOOO
in heel Nederland. Bel 030- Vroenhof 92, Valkenburg'
941099 of 020-6476697. Komatsu dealer

Nieuwjaarswens

Plaats een originele
NIEUWJAARSWENS
in het Limburgs Dagblad.

Al vanaf

’lO,-
-staat u erbij!

Bel

045-719966
en verras uw familie en vrienden!

il .1,1 i,i -—■————^—^— —m~—^—^m_m^-—^_w^m
Onr. goed te koop aangebJgevr.

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

Woonhuis verkopen???
Wij kopen uw woonhuis direkt zelf

aan 100% zekerheid + geen makelaarskosten.
Penis Vastgoed Q 040-518428

Te koop gevraagd te Valkenburg
woonhuis

prijsklasse tot ’ 300.000,-.
Voor meer info: Bedrijfsadviesbureau

Habets & Royen Margraten. Tel 04458-2525.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Spaarhypotheek 7,9%, 20
jaar vast. Unieke mogelijk-
heden voor 2 inkomens. Bel.
045-712255. STIENSTRA
Hypotheek Service.

SUSTEREN, Feurthstr. 1-B,
goed onderhouden woon-
huis met inpandige garage.

’ 176.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
KERKRADE-WEST, Akerstr.
167-A, appartement met 2
slpks., mooi in orde, met lift.

’ 135.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
ÜBACH o. WORMS, Kantstr.
96, oudere, grote, goed on-
derhouden woning met tuin.

’ 136.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367. __
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
KONINGSBOSCH, Prinsen-
baan 183-A, hoekh. met ga-
rage, 3 slpks., bwj.'B2,

’ 160.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
BRUNSSUM, Ringoven 7,
ruime woning met inpandige
gar., in keurige staat, 3 slpks.

’ 175.000,-k.k. Wijman &

'Partners. Tel. 045-728671.
Kamers
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Zit-slaapkamer te huur in
HEERLEN voor juffrouw of
werkend meisje met c.v. en
badkamer, tel. 045-725872.
Gemeubileerde KAMER
voor net werkend persoon,
eigen ingang. 045-458329.

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

Bouwmat/machines
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. 2 KANTELPOORTEN
3.00 m x 3.00 m, 50% glas
en loopdeur. 045-750531.
Te koop partij nieuwe hard-
houten KOZIJNEN, div.
maten. Tel. 045-750531.

Bedrijfsruimte

Heerlen, Passage
4 kantoorruimten in het centrum van de stad, zeer geschikt
voor beginnende ondernemers. Oppervlakte ca. 56 m2per

ruimte. Huurprijs ’ 650,- exclusief voorschotten
bijkomende kosten per maand.

Inlichtingen en bezichtingen B.V. Makelaardij Onroerende
Goeaeren

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen. Kantoor 045-417085.

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
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel .Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
TV DEFECT? Binnen 4 uur
klaar. 24 uur service. Tel.
04750-11667. Knip uit en
bewaar!

Transacties
Ter overname aangeb. PIZ-
ZERIA. Lage huur en inven-
tariskosten, geheel com-
pleet. Gelegen in Centrum
Maastricht. Tel. 043-620497.
Groot succesvol Ameri-
kaans concern, sinds 1980
in Amerika, nu ook in 17 an-
dere landen gevestigd. Vele
miljoenen tevreden gebrui-
kers over de gehele wereld.
Verwachtte omzet in 1992
$400.000.000 wenst aantal
gebruikers en omzet in 1993
te ruim te verdubbelen naar
$1.000.000.000. Wij zijn op
zoek naar zwaarlijvige per-
sonen die als onafhankelijke
DISTRIBUTEUR/Consulent
m/v aan deze ontwikkeling
willen meewerken. Een klei-
ne investering in eigen on-
derneming is onontkoom-
baar. Voor schriftelijke infor-
matie: Groaco-Food, Post-
bus 120, 6470 EC Kerkrade.

■ | '~—' ■ ■--' ■-■■■■ i "

Winkel & Kantoor
—■——— ii i—■ im ——mi

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.

Landbouw en Veeteelt

KHD |
Landbouwmechanisatie

Gebrs. Op 't Root Ospel bv

Ketelaarsweg 16
6035 AC OSPEL

Eindejaars-show

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

op
donderdag 10 december 10.00-22.00 uur

vrijdag 11 december 10.00-22.00 uur
zaterdag 12 december 10.00-18.00 uur

Tel. 04951-33446
ONDERDELENBANK. Te k. Duitse TRACTOR m.
Tel. 04493-2715. Deutz 50 PK, Allieschalmer

40 PK, Gulner 20 PK, Zetor.
Van maandag t/m vrijdag, 40 PK 2 x 2-wielige tuin-
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt fre eze Tel 04498-54836
u uw PICCOLO telefonisch tussen 12.00-13.00 uur. 's
opgeven. Tel. 045-719966. Avonds 19.00-20.00 uur.

f Auto's. j_^_ m̂mtuam 1

CHRYSLER Voyager 2.6, 4-. cyl., '86, 7-pers., rood. Van. Bovagbedr. 045-244947.
i ■■—Te koop Ford ESCORT 1.8
[ diesel CL met alle extra's, in

st. v. nw., bwj. '89,- ’13.900,-. Tel. 045-440773,
na 18.00 uur.

■ Prachtige Ford SIËRRA 2.0
.CL 5-drs., wit, '88, LPG,

APK, pr. ’16.000,-. Tel. tijd.
kant.uren 045-741681.

Volvo 340 DL, 1987; Opel
Kadett 1300 LS, 1989; Mit-
subishi Jeep, 1987; Honda
Quintet, 1982; 2x Opel Ka-
dett 1.3 S automatic, 1982;
Skoda 105, 1989; Skoda
Rapid, 1983; Subaru Jumbo
Mini VAN, 1985; Opel Asco-
na 1600 S, 1982. Verder nog
diverse goedkope inruilers.
Vakgarage Joop van MIL,
Sportstraat 10, Kerkrade-
West. Tel. 045-410826

Eurocasions zoals het hoort!!
Citroen BK 1.6RS grijsmetallic 06-1983
Citroen GSA special wit 11-1984
Citroen Visa 1.1 RE rood 09-1984
Ford Siërra 2.0 GL blauwmetallic 01-1984
Renault 5TC blauwmetallic 06-1985
Nissan Cherry 1.3DX special wit 03-1985
Mitsubishi Galant 1.6 GL grijsmetallic 06-1985
Suzuki Swift 1.3GLX blauwmetallic 11-1986
Ford Fiësta 1.1.CL wit 01-1987
Citroen Visa 1.1 RE blauw 06-1987
Citroen BK 1.4E rood 06-1988
Suzuki Swift 1.3 GLX grijsmetallic 11-1989
CitroenBK 1400Palmares wit 01-1989
Opel Corsa 1.2Swing wit 07-1989
Citroen BK 1600TRi Break rood 09-1989
Citroen AX 1100 inj. TGE rood 12-1989
Citroen BK 1.6TGi blauwmetallic 03-1990
Citroen BK 1.4Toulouse grijsmetallic 04-1990
Citroen BK 1.4Cannes wit 10-1990

Citroen KM 2.0iAmbiance 12-'B9
Citroen KM V6Ambiance 04-'9l

UW AKTIEVE CITROEN-DEALER IN ZUID-LIMBURG!
OPENINGS-TIJDEN: Ma. t/m vr. van 09-18.00 uur.

Zaterdags van 10.00-17.00 uur.
ZONDAG 13 DECEMBER KOOPZONDAG

f~ First Special W*f!\ Class Class H

Toyota Corolla 1.6HB Comfort D.Blue 08-'9l’ 25.400,-
Toyota Corolla 1.3HB XL Zilver M 11-'BB/ 17.800,-
Toyota Corolla 1.3HB XL Wit 06-'BB/ 16.900,-
Toyota Corolla 1.6HB Gray M 03-'B9/ 19.800,-
Toyota Corolla 1.6STW Groen 01 -'88’ 19.800,-
Toyota Corolla 1.8 STW diesel Blauw 06-'B5/ 7.800,-
Toyota Corolla 1.3 Soleil aut. Gray 04-'9l ’ 27.800,-
Toyota Corolla 1.6 LB Soleil Gray 10-'9O/ 26.800,-
Toyota Carina 1.6DX Groen M 06-'B7/ 14.600,-
Toyota Carina 2.0 Exiv Diesel Beige 06-'9O/ 30.800,-
Toyota Carina 1.6Groen M 04-'B7/ 13.800,-
Toyota Carina 1.6XL Gray M 04-'B9/ 21.800,-
Toyota Carina 1.6XLI L Blue 11-90/ 25.800,-
Toyota Camry 2.0 XLI R Mica M 11 -'90/ 27.800,-

FiatTipol.6EWit 10-'B9/ 18.800,-
Ford Escort 1.4CL Wit 05-'B6/ 12.800,-
Mazda 323 1.3 HBRood 10-'B5/ 10.800,-
Mazda 626 1.8 GLX Purple G 06-'9l’ 28.000,-
Mitsubishi Cordia 1.6 SR Grijs 01-'B6/ 11.800,-
Opel Kadett 1.3N Blauw 03-'B6/ 10.800,-
Seat Ibiza 1.5S Zwart 03-'9l/ 18.500,-
VW Golf 1.3CL Wit 11-'B9/ 20.800,-

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

** automobielen van 1e eigenaar
** inruil mogelijk

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

Automobielbedrijf Mengelers
Provinciale weg Zuid 91,

Oirsbeek
Tel. 04492-1814

Autohandel de ANJELIER
heeft voor u: Audi 80 CL 4-
drs. '84 ’4.950,-; Escort
1400 CL LPG bwj. '86
’7.900,-; Golf '85; Golf
Diesel '88; Honda Prelude
'82 ’3.600,-; Opel Kadett
GTi '84; Kadett '81 t. 1200
’1.950- en nog 15 andere
occasions van ’ 1.000,- tot
’6.000,-. Anjelierstr. 123A,
Heerlerheide. 045-231448.
Ford ESCORT Laser, bwj.
'84, bl.met., als nieuw! Vr.pr.
’4.750,-. Inl. 045-726175.
Ford ESCORT 1.4 CL bwj.
'87, extra's, weg. omst., i.z.g. "st„ pr.n.o.t.k. 045-443925.
3 voor de prijs van één. Te
koop: TOYOTA Celica 82;
Volvo 340 DL '82; Fiat Re-
gatta 85 S '87, allen in zeer
goede staat, pr. ’ 10.500,-.
Garage Jo Hellebrand,'
Brunssum. Tel. 045-270007.
Te k. Subaru Mini JUMBO
SDX, bwj.'B6, i.z.g.st., vr.pr.
’6.000,-. Tel. 045-752280,
na 18.00 uur.
SUBARU 13 DL, 3-drs, '84,
85.000km, blauwmet. 1e eig
nw. band., APK 7-93, i.st.v.
nw., ’3.650,-. 045-323178.
STARLET 1.0, wit, bwj. '83,
1e eig, nw. type, 3-drs, APK
'93, ’ 3.250,-. 045-320457.
Te k. wegens omstandigh.
GOLF diesel, '82, APK 6-93,
kl. blauw, GTI- uitvoering, vr.
pr. ’3.750,-. Ruiterstr. 8,
Landgraaf.
Te koop VW GOLF 1600 bwj.
'79, kl. zwart, pr. ’1.900,-.
APK juli '93. Tel. 04405-
-2359 na 17.00 uur.
GOLF diesel CL 5-drs., s-
gang, bwj. '87, div. extra's,
pr. ’ 9.750,-. 045-411572.
VOLVO 244 GL, bwj.'Bo, 6
cyl., diesel, zeer goed on-
derhouden, koopje!

’ 1.750,-. 045-226433. _
Te koop gevr. TOYOTA Co-
rolla's en Carina's, 4-drs.,
Datsun Sunny's en Blue-
birds 4-drs.; Mercedes 200
en 230 Benzine en 240 die-
sel, Peugeot's 504 en 505.
Tev. alle merken busjes. Te-
gen de hoogste prijs. Tel.
04755-2114.
Auto KALDEBORN: Wij be-'
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
Te koop gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Ook na
18.00 uur. 045-423199.
AUTO'S U belt wij kopen!!
Ook zondags met vrijwa-
ringsbewijs. 045-427671.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Ford ESCORT 1100 GL, 3-
drs., nw. mod., sportwielen,
bwj.'B3, APK 1993, kl. wit, in
st.v.nw., ’3.450,-. Tel. 045-
-323178.
SUZUKI Alto FX, bwj.'B3,
nieuw model, gew. 610 kg,
APK 7-8-93, ’2.950,-. Tel.
045-323178.

Ford ESCORT 1.6, bwj. '85,
86.000 km, grijsmet., 5-bak,
3-drs., i.z.g.st. APK 9-93,
’5.950,-. Tel. 045-228615.
MAZDA 626 1600, bwj. '84,
lichtgroenmet., i.z.g.st., APK
gek., vr.pr. ’3.750,-. 04499-
-5567.
MAZDA 323 GLX diesel s-
drs., stationcar, bl.met., bwj.
'87, ’7.850,-. Ariensstr. 2,
Kakert-Schaesberg.
MERCEDES 230 E, bwj. '85,
autom., zwart met diverse
extra's. ANWB-rapport aan-
wezig. Tel. 045-315860.
Te koop MERCEDES 300D,
bwj. '81, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-324249.
Te k. prachtige MITSUBISHI
Saporro, geen roest, 100%
in orde, '80. Vr.pr. ’1.750,-,mr. mog. Tel. 045-419260.
Zeer mooie Datsun NISSAN
te k. diesel, bwj.'B4, APK,
auto i.z.g.st. Inr. mog. Vr.pr.
’3.500,-. W. de Rijkestraat
11, Landgraaf (Kakert).
OPEL Rekord 2.0 S, bwj. '86,
APK '93, zeer mooi,

’ 7.850,-. Wilhelminastraat
56, Nieuwenhagen.
Opel KADETT 1.3, HB, bwj.
'87, 73.000 km., pr.
’10.500,-. 045-214046, i.v.
m. lease-auto. Zien is kopen.
Opel KADETT 1600 GT
metallicgroen, zeer mooi,
bwj. '86. J. Haydenstr. 22,
Brunssum. TEI. 045-255455.
Te koop OPEL Kadett 12S D,
bwj. 1984, kleur grijs, 1e
eigenaar. 045-414487.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
bwj.'B6, tel. 045-750605.
Opel KADETT 1.3 Club '87,
APK 6-93, vr.pr. ’10.900,-.
045-351666.
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
i.z.g.st., bwj. okt. '84,
’7.000,-. Tel. na 20.00 uur
046-339452
KOOPJE! Spierwitte Opel
Kadett 1.3 S, bwj.'B2, 1 jr.
APK, ATS-velgen, dubb. gril,
pr. ’ 1.950,-. 045-226773.
Te k. Opel ASCONA 1600,
1982, Hatchback, APK juli
'93, t.e.a.b. Spoordamstr. 42,
Heerlen.
Te k. ASCONA 16 S, bwj.'B3,
groenmet., APK 5-93, pr.
’2.950,-. Tel. 046-522132.
RENAULT Fuego GTS, bwj.
'81, APK 8-93, ’1.800,-.
Tel. 045-219990.
'Te k. Opel KADETT, bwj. '78,APK 8-93, ’ 750,-. Tel. 045-
-226637.
RANGE Rover bwj. '85, 2-
drs., nw. type, veel extra's,
grijze Voque inter., nw. gril,
spoiler, elec. ruiten, stereo,
wit, in perf. st., 118.000 km.,
APK okt'93, pr.n.o.t.k. Evt.mr. kl. bedrijfswagen mog.Tel. 043-254456.
SAAB 900, bwj. '86, LPG,
stuurbekr., get. glas, sport-
velgen, kl. antr. met., beige
Pullman bekl. 045-411427.

Proficiat Michel De is zwaar
sterk? Abraham -is daar i

Hls* _mkW
V__W__W

Mama, Steef, Ria, Detlef
met friet zuurvlees. J Antonet en Stephanie- .

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

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

bv. off. Peugeot
Dealer

biedt te koop aan
Leeuwekeur occasions met

volledige garantie
Peugeot 605 SRI
veel access. '90

Ford Siërra 2.0 CL
veel access. '88

Peugeot 405 SRI sch.d. '90
Peugeot 405 GLI '90
Peugeot 405 GRI 1.9

access. '90
Peugeot 405 GLX demo '92

Ford Scorpio 2.8iGL '86
Citroen BK 1.6 TRI

veel opties '88
Citroen AX 1.1 RE
zeer mooi '87-'BB

Saab 900 '85
Peugeot 309 KR 1.4i'91

Peugeot 309 GR
'86-'B7-'BB-'B9

Daihatsu Charade 13TX '90
Hyundai Pony 1.5XL '88

Peugeot 205 Accent
'85-'B6-'B7-'BB-'B9-'9O

Ford Escort 1.3L'83-'B4
Peugeot 505 2.2 GTI '86

Lada Samara 1.3 '89
VW Golf C gr.kent. t. '88
Mazda 323 F coupé '89

Peugeot 205 1.4XS
inj. schuifd. '91

Peugeot 205 1.4
La Coste '89

Mazda 323 LX 1.3 '88
Skoda 130 GLS'BB

Opel Kadett 1.2 SC '86
Lada 1200 S '87

Opel Ascona I.BE '87
Gasauto's

Peugeot 605 SLI '90
Peugeot 405 SRI '89

Volvo 360 2.0 '85
Volvo 244 GL aut. '83
Dieselauto's

Peugeot 405 GLD '90
Audi 80 CLD '88

Peugeot 309 GRD '90
Mazda 626 LXD '88

Mercedes 300Daut. '85
Peugeot 205 GLD'B3-'92

Mitsubishi Colt Wagon D '86
Talbot Horizon GLD '86

Ford Siërra 2.3 Spec. '89
Stationcars

Peugeot 405 GR 1.989
Opel Omega 2.0iLS '88
Peugeot 405 GL 1.6 '89

Mitsubishi Colt Wagon D '86

Automaten
Peugeot 605 SRI '90
Peugeot 405 GR '88

Mercedes 300 D aut. '85
Volvo 240 GL aut. '83

Lada Niva Jeep
t. '87

Informeer vrijblijvend naar
onze wisselende voorraad

pim. 85 stuks.
Dit alles alleen bij

Autob. Jasper
bv Off. Peugeot

Dealer
Windraak29, 6135AC

Munstergeleen
Tel. 046-521944.

Sloopauto's
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
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

Huwelijksbureaus
Namens het team van rela-
tiebureau HESTIA wensen
we je prettige feestdagen.
Bel nu voor een afspraak.
We zijn een jong en ener-
giek team dat graag de tijd
voor je neemt. 043-645882.

Te k. gevr. AUTO'S/bedjjj
auto's, schade/defect 9.
bezw. 045-727742 / 7240^Wij geven het MEESTE 4 ruw auto! U belt, wij kon"' t.

045-422610 ook 's ayon°jf> 0
VW GOLF aut., APK 12*'ï ti

’ 1.450,-. Heemskerkstr- rj
Heerlen/Meezenbroek^^; \\
Te koop gevr. AUTO'S< v
bedrijfsauto's, schade/u1!1 „
geen bezwaar 045-72020^Ford Escort 1.6 CL '87;
Corsa 12S '84 luxe; r t rEscort 1300 luxe Bravo;
drs '82; VW Santana *3 J
met LPG '84; Kadett WL <»van 1600 D '82; Merc^ e200 diesel centr. vergr-» \
schuifd. '82; Toyota S»'. C
grijs kenteken '86; lnrU'Lrf 8financ. mogelijk. Gar ï v
HOOGENHOUT, v
minastr. 146, Hoensb'0 *,
Tel. 045-215557. s c
O.K. CARS, Oirsbeek. W
najaars korting: Mini ff i
'86; Ford Escort XRi '83^ 'cort 1.6 '85; Escort '83; r". /
ta '83; Opel Kadett J
48.000 km donkerrood 3f
Opel Rekord 2.0 LS JJ
Kadett 1.6 nov. '85; As»
'84; Kadett station '82; <"% {
da 626 GLX 2.0 HB Z'Honda Prelude EX '83; ",
subishi Galant TD '85; -rï 'eer 1.2 GL 4-drs. '84. M
inruilers t.e.a.b. Verleg |
Lindelaan 23, Oirsbeek- ■04492-5782. Jl
Te koop BMW 316i, ]% <Kerstkoopje! Tel. O4*»
58566 >
RENAULT 14 TL, bwj- i
'82, 4-drs., trekh., APK 9 -i.g.st., vr.pr. ’975,-.
lerweg 78, Voerendaal. ■Te k. RENAULT 5 G^A
tomaat, type' '82, APK »-'

’ 2.450,-. Tel. 045-721f3-
Te k. SEAT Ibiza diesel, jfj
kent., bwj., '86, i.z.g.st. <\
O Wijngaardseweg 62AJj
Automat. Heuts), rio*
broek. Tel. 045-222455^J
AUDI 80 type 1.8 S, !
model '88, champ^
Serret bekleding, &&
spiegels, org. stereo, f.61.000 km., in nw.st., W

’ 16.950,-. Tel. 045-226fj^
I.g.st. verk. BMW 3lBiJjf
'81, APK 9-93, ’ 3-S^i
Tel. 045-224521. J
BMW 325i, '86, 4-drs.,.9Ï
i.z.g.st., onderh.papi|'.

’ 17.500,-. Tel. 046-5186^,
Onderdelen/ace^,

Ink. verk. gebr winter-Z^BANDEN, 10-17". PaS5*
weg 39, Hrl. 045-222675^/
Let op! PG carstyling &k\
de VELGENSPECIA^van het zuiden. DoorloP%
aanbiedingen. Nu 5-sP?*j
velgen voor VW, BMW,
7x15 met banden 195W»
15 nu ’1.395,- all inJJTramweg 14, Holturn o"
Tel. 04498-57579. _^/

Rijles /

Uw RIJBEWIJS op SabC
8 dagen via autorijschool a
Antillen; nu ook voor vra»,
auto en aanhangwagen'
04750-32428. *S
VRACHTAUTORIJBEWIJS ,
snel slagen. Unieke cur-S
in 8 dgn. of 8 wk. op v.
2800 of Daf 95 met exai**,
gar. Tev. div. cursus6,
voor auto en motor. V,
keersschool Theo van "
turn, tel. 045-217487. S,■ t/l*Dries S.D.L. biedt u aan fe
31-12-92: RUBEWI*1
A-B-C-D of E binnen 8,«
gen op de Ned. Anti"^vanaf ’3.500,- all in, K
100% financ. mog. Tel. u'4626668 of 4666535. >
SNELCURSUSSEN! K
alle rijbewijzen). In 10 d«J
3, 6, 8, 10 weken Uw fj
wijs halen. Tev. ook cp*>
feurscursussen. Bovag jj
keersschool Roger KeyDJv
Susteren 04499-4844 b-9"
0652-984720. j

<Huis)dieren ■_*

Zaterdag 12 DECEMBER
grote vogelmarkt

in Makado-Beek. (Toegang gratis).
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De' grootste KENNEL van

1Limburg. 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.
Weg. omst. zeer goed tehuis
gezocht voor Am. STAF-
FORD Terriër, reu, 18 mnd.,
gestr.lijnd. 045-210575.
BOEMERS, tekkels, Mal-
thesers wit, Schotse Terriërs,
Yorks Ter. Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.

Te koop YORKSHrj
TERRIËR, 11 mnd. %
hele kleine, lief voor kin
ren, zindelijk, ’350,- y
mandje en toebehoren-
-045-229409. 4
Te k. weg. omstandigh^
ROTTWEILER, 4 maan^,
vaste pr. ’250,-. D
Mackaystr. 71, Heerlen._^
SANE dierenspeciaaiza^
honden- en kattenvoer %
de laagste prijs. Hondenr ,
nen, hekwerken en P3,p
denboxen. Sane, Maastn j(
tersteenweg 198 in Maas^j
(baan Maaseik richting* ,j
sen). Tel. 09-32.89562&
open van 10.00 tot 18^00^

VoorPiccolo's
zie verder paginaj,^^
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Handelsbalans
1' Al reden voor de afnemende winst-
,o jp^ndheid noemen bedrijven ver-
(Jl ja

es van marktaandeel in de drie
$ OiÜ ên' an we Prijsverlagingen
f J**1 een dergelijk verlies aan markt-
s ïpdeel juist te voorkomen. In tota-
jf yeit zag 40 procent van de interna-
j** o'-'ftaal opererende bedrijven zich
j*4 J*°T de waardevermindering van
t lireen peseta genoodzaakt de, v 'JZen aan te passen. Voor bedrij-
s j ft die sterker dan gemiddeld van
\i k 6 export naar deze drie landen af-

.atlkeUjk zijn, ligt dat percentage< £0ven de 50.
:i

e waardedaling van het Britse

pond heeft de grootste gevolgen
voor de Nederlandse bedrnven. De
onderzoekers verklaren dit uit de
onevenwichtige handelsbalans met
het Verenigd Koninkrijk. Zo is het
percentage bedrijven dat naar En-
geland exporteert twee keer zo
groot als het percentage dat uit En-
geland importeert.

Ecu
Opmerkelijk is overigens dat de
naar beneden bijgestelde winstver-
wachting nog slechts bij een be-
perkt aantal ondernemingen tot een
bijstelling van de geplande investe-
ringen heeft geleid. Slechts *2 pro-
cent meldt een duidelijke invloed
van de valutaschommelingen op
(geplande) investeringen. Die groep
is bovendienvooral te vinden onder
de exporteurs naar Engeland.

Veel bedrijven (ruim twee van de
drie) vinden de invoering van de
Europese Monetaire Unie (EMU) en
een Europese munt, de ecu, dan
ook van groot belang voor hun con-
currentiepositie.

beurs

ontdekking
2 - ING had gisteren
t beu Soede dag op de Amsterdamse
31 kin^,s' --)e oorzaak was de 'ontdek-
|ir,anf Van het fonds door buiten-J w;n "!e beleggers. Met een koers-
/H1 f52 LVan f 1.80 eindigde ING op
§ v^ "\°> nagenoeg het hoogste punt
V Vjst

c*e dag. De bank-verzekeraar
de]H °P de I*Jst van meest verhan-

* Wk^ fondsen de meestal onbe-
' Olif eerste plaats van Koninklijke«e over te nemen.

f Ocht msterdamse beurs leek in de

* Hehh duren de weg omh°og te
lf (Jgy uh gevonden. De stemmingsin-
t ftünt am °P een winst van 0,7
f üjS: °P 106,5, maar in de middag-
t en n Verflauwde de stemming weer

öe pi^e de index terug naar 106,2.
iop oaVo lndex sloot 1-20 Punt beter
t &Un+ en de koersindex steeg een
* öft,; "f31- 197-8- De omzet op het
tUli^S m kwam gisteren op f 2,18f6ki " ' waarvan f 652 miljoen voorC*"*S van de aandelensector

i Sedii ?e obligatiemarkt bereikte
f fluku ,?" de dag winsten tot drie
i ö«bbeltjes.
t W,?° g niet al te grote aande-i venrt weersPiegelde de dunblrj-

' ge-H^T markt, waarin betrekkelijk\ Uit^7raag of aanbod tot koers-
>■' Ojji V leJers kon leiden-Koninklijke

* t UaT gisteren 60 cent aan naar
i W4O- VNU mocht f 1.20 om-jfl on naar f 86.60 en Heineken
I las' 7 naar f l"73'80* Hunter Doug-
|f eh iw eveneens f 1,20 op f 37,50
ir -^ ernatio-Müller werd f 2 duur-
f' lHart+P f 52>80- Op de incourante
"Cf ontmoette Mogen vraag. De
»fr in It 118 40 cent omhoog naarI den Nog maar enkele dagen gele-
S <4rtifT=eerde het biotechnologiebe-
-9 Sbra J °ok op de optiebeurs wasjTfKevan een grote drukte in ING.

Wa* mn °mzet van 1000° oPtiesi cJpu ,(-T veruit het meest verhan-
ËOP, °nds* De totale omzet op de
fcacte m gisteren °P 35000 con-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 49,20 49,90
ABNAmroA.inF. 77,80 77,80 ,
ABN AmroObl.Gr.f. 189,50 189,50
Aegon 72,90 72,70
Ahold 86,00 8630
Akzo 134,70 134,30
Alrenta 203,20 202,90
Amev eert 60,50 59,80
Bols eert. * . 43,60 43,10
Bührm.Tet.c. 29,10e 29,10
CSM eert. 104,30 104,20
DAF 6,20 6,30 'Dordtsche Petr. 136,50 137,00
DSM 80,50 80,40
Elsevier eert 118,50 119,20
Fokker eert. 15,70 15,60
Gist-Broc.cert 33,80 33,90
Heineken 172,60 173,80
Hoogovens nrc 25,00 25,20
HunterDouglas 36,30 37,50
IntMüller 50,80 52,80
IntNedGr.c. 50,50 52,30
KLM 25,90 25,50
Kon.KNP 29,40 29,30
Kon. Olie ■ 148,80 149,40
Nedlloyd 33,20 32,90
Océ-v.d.Gr. 41,00 40,90
Pakhoed eert. 38,70 38,40
Philips 20,30 20,20
Polygram 43,20 43,60
Robeco 94,90 95,50
Rodamco 46,00 45,10
Rolinco 94,20 95,00
Rorento 79,10 79,20
Stork 26,70 26,50
Unilevereert. 187,20 187,40
VanOmmeren nrc 33,50 33,90
Ver.BezitVNU 85,40 86,60
Wessanen eert 96,30 97,10
Wolters-Kluwer 84,80 84,40

Avondkoersen Amsterdam
Kon.Ohe 149,00-14930(149,40), Philips 20,00-20,20(20,20)
"Polygram43,40-43,70(43,60)
Unilever 187,50(187,40)

Binneni. aandelen
Aalbertslnd 42,00 42,00
ABNAmroHld.prf. 6,25 6,24 e
ACF-Holdingc. 34,90 34,90
Ahrend Groepc. 93,00 94,50
AsdOptionsTr. 9,50 9,60
Asd.Rubber 2,35 2,35Ant Verft*. 400,00
AtagHold.cert 111,50 111,00Athlon Groep 36,00 36,00Athlon Groepnrc 39,00 39,00
Autlnd.R'dam 55,00 55,00BAM Groep 72,30 73,00 bBatenburg 150,00 150,00Beers 109,20 109,50 f
Begemann Groep 81,00 80,00
Belindo 303,00 306,00
Berkei's Patent 0,35 0,35

Blydenst-Wffl. 23,00 26,00
Boer Boekh. Kon. 21,90 22,00
Boer De Winkelt). 58,00 60,50
BorsumyWehry 52,30 52,30
"BoskalisWestm. 26,30 26,50
Boskalis pref. 25,60 25,50
BraatBeheer 24,50 24,90
Breevast 11,90 11,90 f
Burgman-Heybroek 2540,00 2450,00 a
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 11.85,00 1195,00
Cindu Intern. 120,00 120,00
Claimindo 294,50 294,50 'Contentßeheer 21,00 21,00
CreditLBN 23,00 23,00
Crownv.G.cert. " 106,00 ' 106,00
CSM 103,00 103,20
DAF eert 5,90 5,70
Delft lustrum. 13,90 13,90
Desseaux 104,30 104,30
Dorp-Groep 38,00 38,00
Draka Holding 22,60 22,50
Econosto 20,10 20,50
EMBA 169,00
Eriks Holding 67,00a 67,00
Flexovitlnt 45,00 45,50
Frans Maas eert. 57,00 58,00
FugroMcClelland 27,20 27,80
Gamma Holding 95,00 95,00 a
Gamma pref. 5,70 5,70
Garzarellis 10,50 10,50
Getronics 30,50 b 31,50 b
Geveke 18,00 18,00
Giessen-deN. 127,00 127,00
Goudsmit 24,50 24,50
Grolsch 188,00 196,00
GTI-Holding 182,00 185,00 e
Hagemeyer 118,00e 118,80
HALTrustB 12,70 12,80
HALTrustUnit 12,80 12,80
HBG 184,00 180,50
Heineken Hold. 149,40 149,90
Hes Beheer c 16,00 15,50 a
Hoek'sMach. 52,50 52,50
Holl.SeaS. 0,27 0,28
Holl.lnd.Mij 37,00 37,00
HoopEfïbank 7,00 7,00
HunterD.pref. 1,60 1,70
IHCCaland 85,50 86,00
Kas-Associatie 28,10 , 28,30
Kempen & Co 8,10 8,10
Kiene Holding 95,00 95,00
KondorWessels 30,50 30,50
KBB 60,30 60,80
Kon. Sphinx 42,00 43,30
Koppelpoort 332,00 333,00 a
Krasnapolsky 235,00 198,00 a
Landré &Gl. 44,50 44,80
Macintosh 28,50 28,20
MaxwellPetr. 119,50 119,50
MoearaEnim 1207,00 1209,00
MEnimOß-cert. 15750,00 15850,00
Moulen Holding 25,50 25,50
MulderBoskoop 42,00 42,00
Multihouse 2,90 2,80
Naeff 470,00
NAGRON 59,60 61,70
NIB 655,00 656,00

NBM-Amstelland 7,30 7,30
NEDAP 31,40 30,80

* NKFHolding 109,00 110,50
Ned.Part.Mij 51,40 51,50
Ned.Springst. 6820,00 6820,00
Norit 16,20 16,20
Nutricia GB 124,00 123,50
NutriciaVB 129,50 128,00
Nijv.-TenCate 74,80 75,00
OmniumEurope 8,50 b
OPGcert. 30,00 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 13,20
Polynorm 133,00 136,00b
Porcel.Fles 138,00 138,00
Randstad 43,50 44,00e
Ravast 14,50 14,50
Reesink 71,90 71,50
Samas Groep 2730 27,20
Sarakreek 14,10 14,10
Schuitema 1715,00 1685,00
Schuttersveld 33,50 34,00
Smit Intern. 22,10 22,80
Stßankiersc. 13,00 13,00
StadRotterdam c 40,70 40,90
TelegraafDe 91,00 90,50
Textielgr.Twente 83,00 83,00
Tulip Computers 10,30 10,70
Tw.Kabel Holding 112,00 112,00
Übbink 70,00 70,00
Union 46,00 45,70
Un.DutchGroup 0,55 0,55
VereenigdeGlas 505,00 505,00
Vertocert. 18,30 18,00
VolkerStevin 43,80 44,00
Volmac 13,50 14,80
Vredestein 13,20 12,50
VRG-Groep 23,40 23,50
Wegener 67,50 67,70
WestlnvestF. 8,50b 8,50b
Westlnv.F.wb 100,00 100,00a
WoltersKluwer 335,50 336,00
Wyers 18,50 19,00
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79,50 80,00
ABNAmroAlbefo 50,40 50,30
ABNAmroAmer.F. 69,50 70,40
ABNAmroEur.F. 67,00 67,10
ABNAmroFar EF. 48,40 49,00
ABN Amro Uq.Gf. 169,50 169,40
ABNAmroNeth.F. 81,90 82,20
ABNAmrorentdiv 150,10 150,10
AegonAandelenf. 33,90 33,90
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFs 28,60 28,60
Alg.Fondsenbez. 224,50 226,00
Alliance Fund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 66,80 67,60
Amvabel 83,80 84,10
AsianTigersF. 65,50 66,00
,AsianSelect.F. 63,00 63,00
Ausü-oHung.F. 3,80 3,80
Beleg.f.Ned. 62,60 63,10
BemcoßentSel. 59,00 59,00 ,

Bever Belegg. 2,85 2,80
CLNObLDiv.F. 111,30 111,30
CLNObtWaardef. 119,50 119,50
Delta Uoyd Inv. 25,40 25,40
DP America Gr.F. 37,50 37,50
EGFlnvestm. 106,00 106,50
EMFRentefonds 77,60 77,60
Eng-Holl.Bet.Tl 10,00 10,00
■Envir.GrowthF. 43,50 43,50
Esmeraldapart 32,50 32,50
Eur.Ass. Trust 5,60 5,60
EMS Growth Fund 98,10 98,20
'EMS IncomeFund 95,00 95,10
EMS Offsh. Fund 95,60 95,60
EOE Index Fnd 305,00 306,00
Euro Growth Fund 40,50 40,10
Euro SpainFund 6,30 6,25
FarEastSeLF. 50,30 50,50
GimGlobal 50,70 50,50
Groeigarant 1,36 1,36
Holland Fund 64,70 65,50
Holl. Eur.Fund 46,00 46,00
Holl.ObLFonds 126,30 126,30
Holl. Pac.Fund 88,50 87,00
Holl.Sel.Fonds 82,40 82,60
INGBnkDutch Fnd 44,00 44,30
INGBnkGeldm.Fnd 56,42 56,45
INGBnkGlobJund 45,70 45,00
INGBnkOblig.Fnd 35,50 35,50
INGBnkSpaard.F. 106,00 102,10
INGBnkßentegr.F 123,90 123,90
INGBnkVastg.Fnd 32,00 32,00
Innovest 41,50 41,60
Interbonds 534,00 534,00
Intereffekt500' 24,00 23,80
Intereffektwt 38,50 39,00
Investapart. 62,50 62,40
ISHimal.Funds " 7,50 7,00
JadeFonds 141,50 142,30
JapanFund 15,50 16,60
Jap.lnd.AlphaF. 5900,00
Jap.SectßatYen 4840,00
Korea Pac.Tr.J 7,50 7,50
Uquirent 50,90 50,90
Mal.CapitalF.s 10,80 11,00
MeesObl.Div.F. 118,80 118,90
Mexico IncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 8,00
Mondibel 73,10 73,10
Nat.Res.Fund 57,70 58,00
NedufoA 113,50
Nedufoß 122,00
Nevas 45,00 44,00a
Nevas 17cumpref. 43,30 43,30
New Asia Fund 5,50 5,50
NomuraWarr.F. 0,16 0,16
Obam, Belegg. 252,00 253,00
OAMFRentefonds 12,30 12,35
OrangeFund 18,70 18,80
Pac.Dimensions 84,00 84,00
Pac.Prop.Sec.F. 26,50 26,50
PiersonRente 119,30 119,50
PostbAand.f. 50,30 50,30
Postb.Belegg.f. 57,70 57,70
Postb.Verm.gr.f. 57,40 57,40
Rentalentßel. 160,40 160,40
Rentotaal NV 37,00 37,00
RG America F. 110,30 110,60

RGDivirentF. 50,40 50,40
RG EuropeF. 94,20 94,00
RGFlorente 120,70 120,70
RGPacificF. 88,50 89,00
RG SP Groen 57,10 57,10
RG SP Blauw 54,30 54,30
RG SP Geel 49,80 49,80
RodinProp.s 84,00 84,00
Rolinco cum.p 82,00 82,00
Schrod.lntPr.F 24,00 24,30
Sci/Techs 1430 13,80
SuezUq.Grf. 188,30 188,40
TechnologyFund 17,00 17,00
TokyoPac.Hold. 161,00 165,00
Trans Eur.Fund 74,40 74,70
TranspacF. 243,00 250,00
Uni-Invest 17,50 17,50
Unicolnv.Fund 75,00 75,00
UnifondsDM 27,10 27,10
Vaste Waard.Ned 49,80 49,80
Vast Ned 91,50 91,50
VIBNV 53,20 53,10
VSB MixFund 50,80 50,80
VSBObl.Gr.f. 105,40 105,40
VSBRenteFonds 111,00 111,00
WBO Intern. 65,50 65,50
Wereldhave NV 78,00 7830
YenValue Fund 73,50 73,50
ZOMFloridaF.s 21,00 21,00
Parallelmarkt
Alanheri 27,80 27,80
ABF 110,40 110,40
Austria Global 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 28,50 28,70
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Obl.F.l 95,10

■Comm.Obl.F.2 94,90
Comm.Obl.F.3 95,30
De DrieElectr. 11,10 11,10
Delta LLDollarf. 64,30 63,60
Delta UoydECU 55,90 55,80
Delta Uoyd Mix 59,70 60,80
Delta Uoyd Bent 60,60 60,60
Dico Intern. 57,80 57,80
DOCdata 3,30 3,30
Dutch TakeOv.T. 37,10. 37,30
Ehco-KLM kleding 38,20 38,20
E&LBelegg.l 68,80 68,90
E&LBelegg.2 75,10 75,10
E&LBelegg.3 110,20 110,20
E&LBelegg.4 78,00 78,00
E&LKap.RenteF. 111,00 111,00
German CityEst. 22,00 22,00
Gouda Vuurvast 42,50 44,00
Heivoet Holding 36,30 35,80
Holland Colours 45,80 45,80
Inter/View Eur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 26,90 26,60
Management Share 3,30 3,30
OhraUq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df. 51,20 5130
OhraObLGrf 51,10 51,10
OhraTotaalF. - 51,40
Pan Pac. Winkel 10,30 1030
Pie Medical 4,20 4,70
Simac Techniek 8,80 10,00
SuezGr.Fund 51,50 51,60

Vilenzo Int 15,40 15,30
Wereldhave 4,10
Wolff 48,00 48^0
Parallel top-15
Besouw.van 29,60 29,30
FreeRecord Shop 14,50 17,00
Geld.Papierc. 57,00 58,00
Groenendijk 26,00 26,00
Grontmi* 40,80 42,00
LClComput.Gr. 2,60 e 2,50
Melle,van nrc 53,20 53,20

Wall Street 08/12 09/12
alliedsignal 58% 58%
amer.brands 42*% 43%
amer.tel.tel 48% 48%
amoco corp 49% 48' A
asarcoinc. 23% 23%
bethl. steel 14% 15
boeingco 2816 34%
can.pacific 11' A 11%
chevron 69% 69%
chiquita 15% 15%
chrysler 33% 33
citicorp " 19 19
cons.edison 31% 31%
digitequipm. 34% 34%
dupontnemours 49% 49%
eastmankodak 41 41
exxon corp 60% 60%
fordmotor 43' A 42%
geaelectric 83' A 84
gen. motors 34% 33%
goodyear 71% 70%
hewlett-pack. 64% 67%
intbus.mach. 65% 62%
int.tel.tel. '70% 70%
kim airlines 14% 14%
mcdonnell 45% ' 45%
merck co. 46% 47%
mobiloil 61% 60%
penn central 19'A 19%
philips 11% 11%
primerica 48% 48
royal dutch 85 Va 84%
sears roebuck 44% 44%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 60% 59%
united techn. 46 47%
westinghouse 13' A 12%
whitmancorp 15 15
woolworth 33 32%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,16 1,28
belg.frank(loo) 5,30 5,60
canad.dollar 1,320 ■ 1,440
deense kroon (100) 27,45 29,95
duitse mark(100) 109,70 113,70
engelse pond 2,63 2,88
finse mark(100) 33,40 35,90
franse frank (100) 31,30 34,05. grieksedr.(lOO) 0,75 0,95
iersepond 2,80 3,05
itaLlire(10.000) 11,65 13,35
jap.yen (10.000) 137,50 143,50

. noorsekroon (100) 26,00 28,50
oostschill.(100) 15,71 16,21
portescudo(lOO) ' 1,14 1,32
spaanse pes.(100) 1,45 1,65
turkse lira(100) 0,0170 0,0260
zweedse kr. (100) 24,50 27,00
zwits.fr.(100) 122,75 127,25
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,76465-1,76715
antill.gulden 0,9715-1,0015
austr.dollar 1,2214-1,2314
belg.frank(loo) 5,4515-5,4565
canad.dollar 1,38475-1,38725
deense kroon (100) 28,955-29,005
duitse mark(100) 112,2400-112,2900
engelse pond 2,7615-2,7665
franse frank (100) 32,885-32,935
grieksedr.(lOO) 0,8010-0,9010
hongk.dollar(100) > 22,5250-22,7750
iersepond 2,9655-2,9755
ital.lire(10.000) 12,675-12,725
jap.yen(10.000) 142,245-142,345
nwzeel.dollar 0,9101-0,9201
noorsekroon (100) 27,410-27,460
'oostenr.sch.(loo) 15,9500-15,9600
port escudos (100) 1,2390-1,2790

" spaanse pes.(100) 1,5670-1,5770
surin.gulden 0,9695-1,0095
zweedsekr. (100) 26,025-26,075
zwits.frank(lOO) 124,975-125,025
e.e.u. 2,1980-2,2030

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 196,80 197,80
idexcl.kon.ohe 186,80 187,90
internationals 200,30 200,80
lokale ondernem. 194,70 196,30
idfinancieel 153,10 155,30
id niet-financ. 235,50 236,50

CBS-herbeleggingsindex (1983-100
algemeen 292,40 293,90
idexcl.kon.olie 260,40 261,90
internationals 310,70 311,50
lokaleondernem. 272,20 274,40
idfinancieel 240,80 244,30
id niet-financ. 307,70 309,00

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 105,80 106,20
internation 111,90 112,00
lokaal 104,60 105,00
fin.instell 137,80 138,90
niet-financ ' 99,00 99,30
industrie 107,80 108,10
transp/opsl 96,30 95,90

Goud en zilver
fioad onbewerkt 18,650-19,250, vorige

18,500-19,100, bewerkt 20,850laten,vorige
20,700laten.

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

Dow Jones

Industrie 3323,79
+1,61

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro cjan 50,00 178 I,ooa 1,10
akzo pjan 125,00 240 0,80 0,90
buhr capr 32,50 154 1,30 1,40
daf capr 7,50 201 1,30 1,30 "daf pjan 5,00 335 0,50 0,50
daf pjan 10,00 248 4,10 4,00 'daf papr 5,00 265 1,00 1,00
daf papr 10,00 228 4,50 4,30 -daf papr 12,50 576 6,50 6,70 'd/fl c dcc 170,00 165 5,50 b 6,90 *
d/fl cdec 175,00 183 2,40 3,00
d/fl cdec 180,00 265 0,70 0,70
dsm pjan 85,00 172 5,50 a 5,60
coc cdec 280,00 416 5,50 b 5,90
coc cdec 285,00 773 2,00 2,50 a
coc c dcc 290,00 350 0,60 0,70
coc cjan 290,00 354 3,20 3,50
coc pdec 270,00 162 0,30 0,20
coc pdec 280,00 650 1,00 0,70
coc pdec 285,00 530 2,90 2,30
coc pdec 290,00 152 6,30 5,40
coc pdec 295,00 165 11,00 a 9,80
coc pjan 270,00 171 1,10 1,00
coc pjan 280,00 325 2,70 2,40
coc pjan 290,00 278 7,20 a 6,30
ing cjan 47,50 280 3,30 5,10
ing cjan 50,00 2410 1,20 2,80
ing cjan 52,50 576 0,40 1,10
ing c apr 50,00 542 2,50 4,00 b
ing capr 52,50 1974 1,20 2,20
ing cjul 52,50 340 1,50 2,60
ing cjul 55,00 431 I,ooa 1,50
ing cj94 47,80 1914 4,70 6,00
ing cj9s 47,50 682 6,10 7,20
ing pj94 47,80 173 1,90 1,30 b
ing pj9s 47,50 166 3,00 2,50
nedl cjan 30,00 294 4,00 4,00
nedl pjan 35,00 166 2,90 a 3,00
phil c 094 45,00 156 0,40 0,50
phil c 095 20,00 584 6,40 6,20
phil papr 17,50 500 0,70 0,60
phil p095 20,00 466 3,00 3,20 'phil p097 22,50 241 5,00 5,20 -olie c apr 150,00 183 6,00 b 6,30 L
olie capr 155,00 '350 3,60 3,70
tops cdec 520,00 152 3,20 2,40
tops pdec 500,00 400 0,70 0,60 ■"
tops pdec 510,00 379 2,20 2,30
umi c apr 190,00 154 7,00 7,30
unil pjan 180,00 585 1,20 1,10

a=laten g bieden+ e«-div.
b^bieden h=laten+e«-div.
c = ex-claim k=gedaan+h
d=e«-dividend l^gedaan+g
e=gedaan+bieden vk = slotkoers vorige dag
(-gedaan + laten sk = slotkoers gisteren

Kleine winkeliers willen
grote broers beteugelen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De organisaties
van de middenstand - KNOV,
NCOV en Raad voor het Midden-
en Kleinbedrijf - grepen giste-
ren de kans om in een hoorzit-
ting van de Tweede Kamer hun
gram te spuien over de 'oneerlij-
ke' concurrentie door bedrijven
als Makro, Ikea en Meubelboule-
vards gretig aan. Maar er was
ook een nieuweloot aan de stam
van belangenbehartigers: het
Platform Perifere Detailhandel
wil meer winkelgebieden.

Het huidige beleid leidt tot een
te grote druk op de binnenste-
den, waar de grondprijzen te
hoog wordenvoor dekleine win-
keliers en alleen de bekende gro-
te winkelketens overblijven. Ons
land telt per inwoner bijna één
vierkante meter winkelopper-

vlak. Als er meer winkelgebie-
den komen en de huurprijs per
vierkante meter met bijvoor-
beeld gemiddeld honderd gul-
den omlaag gaat, scheelt dat de
consument dus ook behoorlijk in
de portemonnee. Bovendien
worden de binnensteden er ge-
zelliger van. Dat betoogde al-
thans drs. G. Beijer van hetPlat-
form Perifere Detailhandel, dat
de belangen behartigt van meer
danvijfduizend winkelfilialen.

Aanleiding tot de hoorzitting
was een brief van de minister Al-
ders (Ruimtelijke Ordening) en
minister Andriessen (Economi-
sche Zaken). Zij willen, de teu-
gels laten vieren waar het gaat
om perifere detailhandelsvesti-
gingen en doen provincies en
gemeenten 'aanbevelingen. Het
gaat daarbij om tuincentra, meu-
belzaken, sanitairzaken en keu-
kencentra. Kortom winkels die

grote spullen verkopen die zich
lastig in de binnenstad latenver-
slepen. Dit soort winkels mag
aan de rand van de stad en het is
aan rijksconsulenten om erop
toe te zien dat dit beleid correct
wordt uitgevoerd.

In de praktijk komt het erop
neer dat een 'woonwarenhuis'
zich aan de rand van de stadves-
tigt en dan een uitgebreid 'rand-
assortiment' voert van speel-
goed, bloemen en huishoudelij-
ke artikelen. Ook kunnen win-
kels na verloop van tijd in ande-
re handen overgaan en wordt
geleidelijk aan het assortiment
gewijzigd.Door in bestemmings-
plannen duidelijker vast te leg-
gen wat wel en niet is toege-
staan, kan dit in de hand worden
gehouden, althans naar de me-
ning van KNOV, NCOV en de
Raad voor het Midden- enKlein-
bedrijf.

De Kamerleden Van Erp (VVD),
Van den Berg (PvdA) en Smits
(CDA) toonden zich sceptisch bij
de argumenten van de diverse
belangenorganisaties. De Ka-
mercommissie Midden- en
Kleinbedrijf had dan ook zelf
maar een onafhankelijk deskun-
dige, prof. Kok, uitgenodigd.
Zijn visie: de winkels in de bin-
nensteden hebben geen bescher-
ming nodig tegen 'oneigenlijke'
winkelgebieden. Het komt zelfs
voor dat in de stadscentra drang-
hekken geplaatst moeten wor-
den om het kooplustige publiek
in goede banen te leiden en in
toom te houden.

Anderzijds is er nu sprake van
wildgroei. Grote winkels komen
terecht op plaatsen die zich daar-
voor niet goed lenen. De oplos-
sing: grote winkels mogen zich
alleen vestigen in daarvoor be-
stemde gebieden en moeten
daarbij gebonden worden aan
een minimum aan verkoop-
oppervlak en niet aan assorti-
ment. Supermarkten moeten
daar niet terecht kunnen. Zij
doen er goed aan de mensen op
te zoeken.
De Tweede Kamer overlegt vol-
gende maand met minister An-
driessen.

economie

Valutacrisis dwingt tot aanpassing prijzen

Verlies bij één op drie
Nederlandse exporteurs

Van onze redactie economie

ff ÖEN HAAG - De valutaschommelingen van de afgelopen
3 fanden hebben rechtstreekse gevolgen voor de winst bij ms-
s *frnationaal opererende, Nederlandse bedrijven. De waarde-
j jjaling van het Britse pond, de Spaanse peseta en Italiaanse
t lire betekent voor bijna één op de drie (31 procent) een daling

» Van het resultaat. Van de bedrijven die meer dan gemiddeldy °P de export naar deze drie landen zijn gericht, verwacht zelfs
m procent een daling van de winst.

<■*" Cf
e *nvloed van de Europese valuta-

gfj to
lsis op de Nederlandse bedrijven

$ *'erd onderzocht door SKIM Markt-
fj v

n Beleidsonderzoek in opdracht
j-tf r,atl het Verbond van Nederlandse

e (VNO). Van de 100
af Rotste bedrijven in Nederland
hj y,6."-I^6ll er 56 ondervraagd, aange-
F i^d met een steekproef van 307
J jj^nere, maar wel internationaal
of berende bedrijven.
el'

Vrees voor sluiting
Philips Magnetics

EINDHOVEN - De
Philips-dochter PD
Magnetics in het Bra-
bantse Oosterhout,
waar bijna 250 mensen
werken, wordt volgens
de vakbonden bedreigd
met sluiting. De fabriek
van PDM-tapes maakt,
al enkele jaren grote
verliezen. De beslissing
van Philips om de
bandjes voor de nieuwe
digitale compact casset-
te (DCC) bij BASF in
Duitsland te laten ma-
ken is het begin van het
einde, zo vrezen de bon-
den. Philips erkent dat

PD Magnetics voor for-
se verliezen zorgt, maar
noemt berichten over
sluiting voorbarig.
Volgens Philips staat
de beslissing om de
DCC-bandjes in Duits-
land te maken geheel
los van eventuele maat-
regelen bij PD Magne-
tics. Het Eindhovense
elektronica-concern is

driftig aan het bezuini-
gen en heeft geen geld
voor een nieuwe pro-
duktielijn voor DCC-
bandjes in Oosterhout.
Door het uitblijven van
die investering blijft de
toekomst van PD Mag-
netics beperkt tot 'ge-
wone' audio- en video-
cassettes.
Die markt wordt geteis-

terd door een langduri-
ge prijzenslag, met veel
goedkope concurrentie
uit het Verre Oosten.
Die prijzenslag houdt
de fabriek in Ooster-
hout al jaren in derode
cijfers. Volgens de bon-
den boekte PD Magne-
tics vorig jaar een ver-
lies van veertig miljoen
gulden. Dit jaarzou het
verlies opnieuw tussen
de dertig en veertig mil-
joen uitkomen. Eerder
werd al besloten de
sponsoring van de
PDM-wielerploeg vol-
gend jaarstop te zetten.

De Vries: ’WLOM-regeling moet verdwijnen’Verlagen loonkosten
levert geen werk op

DEN HAAG - Het verlagen van
loonbelasting en sociale premies
voor werkgevers om zo meer men-
sen tegen minimumloon aan werk
te helpen, werkt niet. Een bestaan-
de regeling, de WLOM, moet dan
ook op 1 april 1994 verdwijnen. In
plaats daarvan moet het verschil
tussen uitkering en loon toenemen.
Minister De Vries (Sociale Zaken)
heeft dit deKamer in een brief mee-
gedeeld. Op basis van de WLOM
krijgen werkgevers die iemand te-
gen minimumloon in dienst nemen
een reduktie op loonbelasting en
sociale premies van tien procent.
Het zou dan vooral moeten gaan om
lager opgeleiden.
De WLOM werd op 1 april 1990 in-
gevoerd. Toen werd gedacht dat
met de regeling zon 160.000 men-
sen bereikt zouden kunnen worden.
Er zouden 31.000 mensen met deze
regeling een baan krijgen. Nu blijkt

dat met de regeling slechts 38.000
mensen worden bereikt. Maximaal
3.100 van hen hebben via de WLOM
een baan gekregen.
De WLOM is vooral toegepast voor
hoger opgeleide, jongevrouwen die
in deeltijd werken. Veelal waren zij
al in dienst bij de werkgever voor-
dat deze een beroep op de WLOM
deed.
De Vries schrijft de Kamer dat er
ongeveer 100.000 vacatures zijn in
bedrijven waarvoor het minimum-
loon wordt geboden. Die vacatures
zijn niet op te vullen. Kandidaten
willen of meer verdienen of achten
het verschil met een uitkering te ge-
ring om te gaan werken.
De WLOM verandert daar niets aan.
Het is een regeling die alleen gun-
stig is voor de werkgever die werk-
nemers vraagt. Het aanbod werkne-
mers neemt er niet door toe. Om dat
aanbod te vergroten zal het verschil
tussen uitkering en loon moeten
toenemen, aldus De Vries. De aan-
dacht is daar nu op gericht.
Met het einde van de WLOM kun-
nen enkele sociale premies iets om-
laag. De gemeenten zullen tachtig
miljoen gulden extra krijgen via het
Gemeentefonds. Bij de invoering
van de WLOM werd een gelijk be-
drag uit het fonds gehaald. Gedacht
werd toen dat veel uitkeringsge-
rechtigden via de WLOM zouden
gaan werken. Gemeenten hoefden
dus minder bijstand te betalen.

Papierwerkgevers
willen gedwongen
ontslag voorkomen
HEERLEN - Deraden van bestuur
van de papierconcerns KNP, Bühr-
mann-Tetterode en VRG (totaal
29.700 werknemers) hebben de vak-
bonden beloofd zich voor '110 pro-
cent' in te zetten om gedwongen
ontslagen bij de vorige week aange-
kondigde fusie te voorkomen. Dat
heeft bestuurder B. Addink van de
Industriebond FNV gisteren mee-
gedeeld na afloop van een gesprek
met de raden van bestuur.
Na de aankondiging van de fusie
ontstond grote verwarring over de
sociale consequenties. De beoogd
voorzitter van het nieuw te vormen
concern, drs. R. van Oordt, sloot ge-
dwongen ontslagen niet uit. De
bonden beweerden echter de verze-
kering te hebben gekregen dat daar-
van geen sprake zou zijn.

Volgens Addink hebben de raden
van bestuur gisteren gezegd dat het
de bedoeling is 'dat er niemand ge-
dwongen de poort uit hoeft.' „Blijkt
echter dat er een aantal mensen
overbodig is, dan zullen we daar na-
der over spreken," aldus de vak-
bondsbestuurder. De komende
maanden zal worden bekeken hoe
de organisaties in elkaar moeten
worden geschoven. Dat daarbij ar-
beidsplaatsen verloren gaan, staat
volgens Addink wel vast. Om hoe-
veel banen het gaat is nog niet be-
kend. De bonden zullen in de be-
sprekingen over de sociale gevol-
gen worden betrokken.

(ADVERTENTIE)
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HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor
industrieen bouwwereld

" Zwarte dagen voor de marktkooplieden in Venetië. Langdurige regenval heeft delen
van de stad onder water gezet die zelfs in Venetië normaal gesproken droog moeten staan.
Het aanbod van produkten op de markt was begrijpelijkerwijs slapjes, net als deklandi-
zie. Foto: EPA

Limburgs dagblad

Markt onder water
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Opleidingen
Met ingang van 11 januari 1993 start bij E.C.H,

wederom de cursus:
concentratie-negatieve

faalangsttraining
Voor ml. hoofdkantoor E.C.H, studievaardigheidstraining,

tel. 045-741102, fax 045-711812.
ANWB & Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& ZN, Europaweg Zuid 340,
Landgraaf. Tel. 045-321721
fax 324744 voor alle rijbe-
wijzen en chauffeursdiplo-
ma's; theoriecertificaat voor
AB in 4 weken op examen.
CHAUFFEURS-OPLEI-
DING CCV-B start 19 de-
cember 1992. Aanm. nog
mog. Slagen is onze gar.
Lessen worden gegeven
door vakkundige leerkrach-
ten. Verkeersschool Arnol-
dussen en Zn., Hoogstr. 201,
Landgraaf. Tel. 045-311631.
Bevoegd PIANODOCENT
geeft les aan huis. Info:
Henri Nijsten 045-275272.

Aanhangwagens
Te k~ AANHANGWAGEN
2.00 m x 1.15 m., bovenstel
geh. RVS met deksel, pim.
1.00 m hoog, fietsdrager met
imperiaal. Tel. 045-453406.

Bel de Vakman
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.
MAATWERK voor al uw
timmerwerk en kl. verb.
binnenshuis. 045-244609.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Gedipl. SCHILDER, kan nog
schilder- en behangwerk
aannemen. Tel. 04450-1970

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Superbruiners voor perfecte bruining nu met 10 lampen

snelbruiners, gasdrukveren en ventilator v.a. ’ 945,-.
Compleet met bezorgen en volledige garantie bij van ERP,
Haspelsestr. 8 te Sittard (naast Göttgens) de zaak met su-

perservice. Tel. 046-528575.
'f-j-fl-p-^-^-»"-:--**"*-*^*'*"""*»*»*-**'*» " —————*—^——^——^——^——^————-»

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop van
duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's etc.

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

Waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% korting
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:

Bosch dubbeldeurs koel-vries
kombinatie

KGV 2600, ruime inhoud, 176 en 57 liter inhoud,
automatische ontdooiing koeler en 3 sterren vriesvak met

lades
geen ’ 1.299,- of ’ 1.149,- maar

’ 698,-
Philips magnetron

AVM 742, electronisch instelbaar, 32 liter inhoud en 750
Watt vermogen, extra brede uitvoering en geschikt voor

twee borden
geen ’ 1.475,- of ’ 898,- maar

’ 498,-
Grundig hifi-stereo videorecorder
VS 540 hifi, inclusief afstandsbediening, 4 koppen, slow

motion en perfekt stilstaand beeld
geen ’ 1.749,- of ’ 999,- maar

’ 698,-
Philips compact disc speler

CD 634, inclusief afstandsbediening, FTS system,
programmeerbaar en shuffïeplay.

geen ’ 798,- of ’ 599,- maar

’ 299,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53, Industrieterrein Bergerweg.

046-518162
Maastricht

Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162
Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur met grote

kortingen
USK. gasf. ’95,-; wasaut. Piccolo's in het Limburgs
’175,-; diepvr. ’175,-; Dagblad zijn groot in RE-
wasdr. ’ 175,. 045-725595. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wonen Totaal

Keukens
Direkt vanaf fabriek
zeer scherp geprijsd

voorbeeld: luxe kunststof L-keuken maat 270x160 cm.
met apparatuur, blad, bar.

Van ’ 8.900,- voor ’ 5.950,-
Bezoek onze showroom.

T.A. Import B.V.
Nieuwstraat 25, Hoensbroek (nabij centrum).

Tel. 045-211889.
Te k. WASMACHINE i.z.g.st.
centrifuge 1100 toeren, 2 jr.
oud. Inl. 045-429081.
Te koop 2-pers. SLAAP-
KAMER compl. ’3OO,- m.
nieuwe matras; wasmachine
Turnamat. Tel. 045-274513.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
i-— ' * '

OMA slpk ’375,-; bankstel
eik. ’225,-; eeth. ’175,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek,
Te koop witte SCHOMMEL-
STOEL, ’ 90,-. Tel. 045-
-414487.
Te koop massief eiken EET-
HOEK met 4 stoelen, als
nieuw. Tel. 045-750531.

Muziek

ftji Music house £?y^ l
I^a TT" 043-217428UU Daan smitbv g^

-mmwbmmb Rijksweg Z. 124
ULLIi 1200 meter2 muziekplezler II! 046-754665

Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een
vakkundige demonstratie, ook voor een goede occassion

hebben wij een goede keus.
GEEN PROBLEMEN MET DE NIEUWSTE MIDI/

SYNTHESIZER/KEYBOARD TECHNIEKEN, vakkundige
produkt-specialisten staan u met raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijs-
klasse wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen

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

zolang de voorraad strekt.
VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN ZIJN WIJ

DEALER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI,
ELKA, TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR,
IBANEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, EL VOICE, HILL,

D&R, TAMA, PEARL.
U gelooft u oren niet!!

Muziekliefhebbers opgelet!!!
Bij aankoop van elkYamaha-keyboard,

bij ons 2 lespakketten GRATIS!
De actie loopt t/m 24 december 1992. Op is Op.

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

Ma. t/m za. open, do. koopavond.
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken. Gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Telefoon 010-4363500.
Te koop JUKE-BOX, zeer
mooi, 60-er jaren. Pr.

’ 2.000,-. Tel. 044-921108.
Te k. CONCERTORGEL
Cosmovox, z.g.a.nw. met
krukje. 045-412593.
Weg. sterfgev. te k. prof.
ORK.-ORGEL, Elka, nw. ty-
pe, links-knop en rectrts-
klavier, nw.pr. ’ 11.950,-. T.
e.a.b. Tel. 045-230027.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede kleuren T.V.'s. Enor-
me sortering v.a. ’95,- m.
garantie. Ook recente mod.
Reeds 25 ir. T.V. Occasion-
centrum GEEL. Grasbroe-
kerw. 25, Heerlen. 045-
-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’75,-, met afst.bed. v.a.
’125,-, met teletekst v.a.
’250,- o.a. Philips. Radio/
TV FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Kom uit je schulp!! Welke
goeduitziende jonge MAN,
20 tot 30 jr. wil avond gezel-
lig stappen met knappe j.
studente, 1.70 m. Hobby's
muziek en dansen. Br.o.nr.
B-3358, L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

(Brom)fietsen
Uw fiets SNEL en vakkundig
gerepareerd? Rijwielspe-
cialist in 't Station Heerlen. 7
dagen per week geopend.

Computers
Win nu een

Nintendo
spelcomputer. Maak je

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

Foto/FHm
Te k. FILMKAMERA Sharp
12 Zoom met extra toebeho-
ren,, vr.pr. ’2.500,-. 045-
-320546. W. de Rykestraat 8,
Landgraaf.

Te koop gevr.
Te k. gevr! ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. Tel. 01891-15603
of 18368.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Kunst en Antiek
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne vindt u bij
INTERART antiek Simpel-
veld, Irmstraat 64. 045-
-443161 eigen restauratie en
logerij. Ma. gesl./do. koopav.
Te k. gevr. barok, antieke
meubels en inboedels voor
EXPORT U.S.A. van Ries-
sen Antiek. Tel. 04406-
-16739 b.g.g. 04405-2367.
'n ANTIEK kerstkado?
J. Lempers, Valkenburger-
weg 49A, Nuth. 045-241333
of 244706. Open do. 17-21
u. vr. 10-18 u. za. 10-17 u.. Kachels/Verwarming
KACHELS, gashaarden, in-
zet, inbouw. Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
GASKACHELS v.a. ’395,-
-gratis geplaatst. De Kachel-
smid. Tel. 04459-1638

Diversen
GEBIT gebroken? Tand-
techn. praktijk .Hoonhout v.
nieuwe -gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. Nrd 328,
Hoensbroek. 045-2282211.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. B.R.
Te k. DIEPVRIES ’25,-,
bungalowtent met toebeh.
’150,-, crossfiets ’50,-,
trekh. v. BMW 3 serie ’ 75,-.
Tel. 046-757819.
GEZONDHEID: Evenwicht
tussen lichaam en geest.
Komt U via de normale we-
gen niet verder, raakt U
steeds weer tussen de wal
en het schip. Misschien kun-
nen wij U helpen, eventueel
ook andere zaken. Bel ma.
en za. tussen 16.00-19.00
uur. Tel. 04498-56689.
Te huur geheel compl.
KERSTMANKOSTUUM.
Mgr. Schrijnenstr. 31, Hrl.
Tel. 045-717608.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. M.A.

In/om de tuin
IMPREG Tuinhout b.v. In de
Cramer 18, Heerlen. 045-
-717733 bijna alles voor uw
tuin. Bezorgen mogelijk.

06-lijnen. «— ■ —"" ■■ ■■■ <w—_mi—mm_^

Sexy Honey
06-320.320.82 (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

Lesb. SM. Party
Aan de balk gebonden

| geniet Alma haar naakte....
06-320.340.45 (50 cphm).

Plots staat de vriend van
mams naast Sandra's bed.

Eindelijk....
06-320.329.23 (50 cphm)

Omdraaien.
Bevend ziet ze in de spiegel

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

Plots trekt hij Ada's
slipje omlaag.
Op de tafel gebeurt het.

06-320.329.25 (50 cphm)

Als hij bij Ria onder de
douche glipt

wordt het heet zo zonder
badpakje

06-320.326.91 (50 cphm)

Vrije vrouwtjes
vertellen jouwat ze lekker
vinden en geven dan hun

privé-tel.nr. voor 50 cpl/2m!
06-350.300.88
Huis-vrouwtjes
die zich overdag vervelen
zoeken SEXCONTACT!!

Snel en discreet. 50 cpl/2m
06-340.320.25
Dames die zich overdag

vervelen zoeken

sexcontact!!
"06.350.340.77" 50cp1/2 m
Bij u in de buurt zijn er óók
genoeg meiden die het bed

in willen! Luister v. 50 cp 1/2 m
06-350.340.77
Casa Rossa

De enige in Nederland die
jou 24 uur p.d. livesex biedt

met veel verschillende
vrouwen. Niets is heter!!

Ook voor relaties. 100 cpm.
06-9768

Sexvrouwtjes

06-9765
Gratis direct apart. 100 cpm

Vrouwtje komt bij je
of jij bij haar, ze geeft haar
adres en tel.nr. 100 cpm.

069-789
Adressen privé. Ze willen je
verwennen, en ontvangen je
privé of komen bij je langs,

ze geven zelf hun eigen
adres en tel.nr. 100 cpm.

06-96.80
Lady Bizar! Meesteres! De

kat met 9 staarten en
HANDBOEIEN 75 cpm

06-320*324*68.
Rijpe dame live neem ik het

lekkerste op. Spaans
standje. We liggen zijwaarts.
Jij tegen m'n rug. 75 cpm.

06-320*320*38
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.

Zoekt u een leuke vriend of
vriendin. Bel:

de Relatielijn
06-350.222.76 - 75 et 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 c.phm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5 c.phm)

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

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

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

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 c.phm)

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 c.phm)

240 Vrije meiden zoeken
**sex**

info: 06-9766 (37,5 c.phm)
Nu direkt 'n afspraakje met
een leuk meisje
06-320.322.33 (50c.phm)

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.
Hij bindt de

naakte vrouw
vast, ze trilt van angst als hij

de leren zweep pakt
06-340.340.90 - 50 cphm
Nu nog meer Meisjes live!

Vanaf nu heb jede kans om
met meerdere lekkere meis-

jes in Haarlem te worden
doorgeschakeld!

Probeer het maar! 100 cpm

06-340.340.10
Red Ear Productions.

Nee meneer, ik heb nog
nooit een

Beurt gehad
zei de jonge vrouw heel be-
deesd 06-96.70 (50 cphm)
Wij willen live met je vrijen!
Maak je keuze met wie je

lekker wil vrijen en doe alles
wat thuis niet kan!

06-340.340.25
100 cpm. continu 24 uur p.d.

(Geheime) Privé telef.
nummers! Meer dan 350

vrouwtjes geven hun
(geheime) telefoonnummer!

06-96.45
100 cpm. continu 24 uur p.d.
100% Live een echte vrouw

aan de lijn!

06-96.59
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.
De Live Versier

Sexcentrale
Mogen wij ons even aan je
voorstellen? Joke, Angel,

Loesje, Fatima, Bo en Iris!
Bel en kies maar uit wie je
echt Live wil versieren! Wij

wachten op je!
06-320.320.84 100 cpm.

(boven de 18 jaar).
Bezweet stapt de vrouw
onder de douche, plots
wordt ze vastgepakt, de

man drukt haar prille
naakte lijf
tegen zich aan.

"Oh nee, niet doen"
06-340.340.20 -50 cphm.

Nymf Linda
Geniet v. 2 kanten 50 cphm
06-320.320.14

Rijpe vrouwen willen met jou
een live sexgesprek! Laat je

doorverbinden! 100 cpm
06*96*09

ÜlGrieksü!
Marcha v. achter 50 cphm

06-9618
Frans! Grieks! Russisch!

Lekker ordi! 75 cpm

06-320*320*59
Zapp Sex!

Je kunt met je draaischijf of
druktoets heen en terug-

spoelen. Op je hoogtepunt
kun je het lekkerste blijven

herhalen. 100 cpm.
06-95-60

Lesbische meisjes. Petra en
Ciska in hun kamertje.

De deur staat op een kier,
geniet maar mee. 75 cpm

06*96*08
06-320.320.06

Lesbische Meisjes, 50 cphm.

Vrouwen
geven hun adres! En (privé)

telefoonnummer!
06-320.320.87

100 cpm (boven de 18 jaar).
Twee hete jongens gaan

tot het uiterste.
Homo Live

06-320.330.12 75 c/m
Ik klemde m'n benen rond

zijn middel...

Pornofoon
06-320.320.54 75 c/m

Homosex voor 2
(’ 1,- p.m.) draai eerst

06-320 en dan
SM voor 2.. 325.10

Gaysex Limburg .. 325.73
Jack off privé ..321.16

Darkroom .. 324.16
Gay Pervers.. 329.16

Bi-sex .. 323.36
Jongens-sex .. 325.19
Studenten .. 327.56
Travestie .. 325.09

Transsexueel.. 321.36
Jurken& Pumps .. 325.94

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

De dienaar lijdt, de meeste-
res geniet. Ga op jekniëen,

S&M. 75 cpm.

06-320.332.32.
Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320.330.90 (50 c.phm)
Onderdanige jongensbellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5 c.phm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (38,5 c.phm)

Meisjes
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5 c.phm)
Meisjes willen bijverdienen

sexadressen
06-320.330.60 (37,5 c.phm)

Hete meisjes
willen snel een sexafspraak!

Direkt
06-320.326.66 (50 c.phm)

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)

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

GRIEKSE PORNO! Kies uit
3 meiden 18 jr. die gek zijn

op 'n Grieks standje. 75 cpm.
06-320.320.62

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)

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)

06 Gay Café
Oost Nederland 75 ct.p.m.

06-^20.327.55.
Kontakten/Klubs

PARADISO
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf. Te1.045-317032 v.a. 14 u.

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

@ 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.

Nu ook in Limburg

"Madam"
Exclusieve Escort-service
S 04499-5494
van 16.00-04.00 uur.

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.

Lust !!
Miss Brazilia

Ebony
21 jr., 1.70 mtr.
Zeer grote cup.

045-317032
v.a. 14.00 uur.

Buro Sittard
met leuke adressen

046-523203.

Privé Candy
met nwe meisjes, massage,

trio. 045-212616/211391.

SM huis Rachel
en haar extravagante team,

18 december open SM
avond. All creditcard

accepted. Tel. 045-414398

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

Nieuw!
Grieks bij Brigitte en Nancy
op dinsdagen donderdag.

Tel. 045-254598.
' SM Tessa

04498-59513.

!!Angel 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.

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.

De dames van!!!
liberta susteren

nodigen U uit om te genieten
in sauna, bubbiebad, grote

bar, films en veel meer.
Open sex of privé. Natuurlijk

3x relaxen 1-maal-in-prijs.
Maandag, dinsdag en

donderdag 12.00-02.00 uur.
Woensdag en vrijdag 12.00-
-18.00 uur. (Nudistisch mag).
Nieuw meisje aanw. Maas-
eikerweg 24, Susteren,3oo

mtr. v.a. A2richting
Susteren. Tel. 04499-4346.

Escort
Jongedame bezoekt u thuis
of in hotel v.a. 20.00 uur.

Te1.045-716437.
Escort Saskia

Ook in hotel
g 045-418606

J. man 24 jr. zoekt vr. voor

samenl. contr.
Beloning ’ 250,- p. mnd. Br.
o.nr. B-3357, L.D., Postbus

2610, 6401 DC Heerlen.

Betrouwbaar
privé-adres

voor mannen
MAASTRICHT-Maastricht

Privé is een betrouwbaar en
gezellig privé-huis in het

centrum van Maastricht. De
zaak kenmerkt zich door

haar lieve en gastvrije ser-
vice, de mooie en behulp-
zame meisjes en haar in-

tieme en altijd goed verzorg-
de kamers. Sinds enige tijd
is dit unieke Maastrichtse

huis alle dagen van de week
geopend. Informeert U naar
onze mogelijkheden via de
telefoon: 043-254183, of

kom gewoon eens in de Jo-
denstraat 2 in Maastricht,

tussen het VVV-kantoor en
deKesselskade aan de

Maas, net naast rest. Stap In,
dag. va. 12 u. za. va. 19 u.,
zo. va. 13 u. Alvast 'n kusje
van de meisjes en tot snel.

Hotline escort
Tel. 04498-53403.

Tev. meisjes gevraagd.

’ 50,- all-in.
Tel. 045-423608^-
Bemiddelingsburo

Mieke
Discr. bern. 046-74§76g>
NIEUW! PRIVÉ f

Open onder nieuwe le*' C
Meerdere dames aanwew -,

Ma t/m vr. 11-22 uur. ,

_5046-758127jf
Angelique

Privé. Tel. 043-6394jjb
Olifant Geleen.

Geopend onder nieuwe I*
ding. Veel jonge sexyrrtë1 *

jesvoor privé, open sex>
films en massage ’ 50,*- '■
dere dinsdag en donder"3»
speciale triodag, (ook l#'

bisch) V.a. 14.00 uur. Bfweg Zuid 105 Geleen. T»
046-756335.
Privé bij Anita

g 045-352543;
Privé Connie

045-714707__^

Chantal nieutf/!
18.00-23.00 u. 045-7147^

Nadja privé
045-729410

Club Levant
met leuke dames voo

Grieks, lesb. erotische m,
sage, relaxen Vz uur ’ '^'1 uur ’ 125,-. Maastricht®
str. 156, Brunssum. Ope

ma-vrij van 12.00-24.00*'
zat. van 14.00-22.00 uu<-

Tel. 045-275199__^
Passion Privé
Gaan de lontjes vanze"J

branden. Ma. t/m zat. v.a- '
uur. Tel. 046-582540^-

Helena
Af 10 uur, ook zat. en z°nl)

045-721759 meisje Q&!y

Boys voor here!1
Privé en Escort
Tel. 045-713062._^ j

r~~\ 1 i;
gig! Provincie
ülp Limburg
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
M397/50-92 bekend, dat zij voornemens zijn aan Cotrans

8.V., Schuttersstraat 24, 6191 RZ te Beek,
onder een aantal voorschriften een vergunnira
ingevolge de Afvalstoffenwet te verlenen voor ihet oprichten en in werking hebben van een
inrichtingvoor de overslag etc. van kolkenvuii |
op een perceel, gelegen aan de Schutters-
straat 24 te Beek. Het ontwerp van deze
beschikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van
11 december 1992 tot 25 december 1992 en
wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in
het gemeentehuisvan Beek tijdens de werk-
uren en bovendien iedere maandag in het
gemeentehuis van 17.00 uur tot 20.00 uur; -iri
het gemeentehuis van Stem tijdens de werk-
uren, en na tel. afspraak (046-331888) als-
mede tijdens de werkuren na laatstgenoemd 6
datum op deze plaatsen tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag-
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa*
ren hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest
kunnen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen tegen
het ontwerp van de beschikking. Degene die
een bezwaarschrift indient,kan verzoeken z|)n
persoonlijke gegevens niet bekend te maken-.
Een bezwaarschrift moet worden ingediend D'!
Gedeputeerde Staten, postbus 5700, 6202 W
Maastricht. Alleen degenen, diebezwaren
hebben ingebracht op dewijze als bovenom-
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn later tot het instellenvan beroep
gerechtigd.

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol enverkeer datkun jenietmaken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijner nog vafl
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden-
En wiedurft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch., daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er weljaarlgksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOORZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN
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" 'Luik' studeert op
lijnvluchten en
expressvervoer

r^ar Roland Lemoine, als stafamb-
r^ïaar op het Waalse ministerievanVerkeer direct betrokken by de ont-
wikkelingen op Bierset, laat geeh"nKel misverstand bestaan over de
anstaande metamorfose van de
j^nkse luchthaven. Zo wordt alleen
** m 1993, wanneer de eerste fase

het - overigens nog strikt ver-
ouwelyke - driejarenprogrammaordt gerealiseerd, voor bijna der-

Doe Een Wens Stichting
in de schijnwerpers

Grotefondswervingsactie vanavond in Maastricht

Van onze verslaggever

Van onze Haagse redacteur

Stichting Internationale Ronde Ta-
fel 179.

De kunstwerken die onder de ha-
mer worden gebracht zijn van de
hand van gerenommeerde beeldend
kunstenaars, onder wie Han van de
Wetering, Guus van Eek en Tonvan
der Werf. Laatstgenoemde maakt
de avond zelf een monumentaal
werk, dat eveneens ter veiling
wordt aangeboden.

J^ASTRICHT - De Redoutezaal
Volrrv^6 Maastrichtse schouwburg
m^t vanavond het decor van een
v ~. alledaagse, charitatieve kunst-
de -g- *^e volledige opbrengst van
lüi e^mg' e bovendien de nodige
Van wonlt bijgezet in de vorm
's h een muziektheatervoorstelling,
j;, bestemd voor de kersverse Doe*«ö Wens Stichting.

Voor de muziektheatervoorstelling- getiteld De Avonden Krijgen Pas-
sie — tekenen Karenanna en het
jazzcombo onder leiding van Bart
Rademakers.

]\f ê landelijke organisatie is de
ty acrlandse tegenhanger van de

reldwijd opererende Amerikaan-kl |efdadigheidsinstelling The Ma-
T- A Wish Foundation. Het avondvullend evenement is

overigens uitsluitend toegankelijk
voor genodigden. Ter wille van het
goede doel leggen dieelk vijftig gul-
den voor de entree op tafel.

Doe Een Weng stiphting spant
om hP aUe m°gelijke manieren in
Van ï?6 veelal laatste hartewensen
Sp? onderen met een levensbedrei-
ken Ziekte te vervuUen. Te den-

/ Ont Va^.aaarbiJ aan het regelen van
p 0 *?\oetingen met sportsterren en

' grot en' maar ook uitstapjes naar
StH- j amusementsshows, sportwed-
I r*J°-en en pretparken.

j 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.m CHEF EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DÉ 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;

Speedgebruik van Heerlense
jeugd stijgt schrikbarend

verschillende groepjes jongeren
in kaart te brengen. Wekx: „We
proberen allereerst de leiders te
pakken te krijgen. Misschien
kunnen we die bewust maken.
Je moet ergens beginnen."

Boze Moeders brengen deputé ingelijst rapport

Advies vernietigend
voor Oost-westbaanVoor voorlichting op scholen is

het al te laat, meent de maat-
schappelijk werker. „Deze kin-
deren zitten net op de middelba-
re school, of gaan er juistvanaf.
Voorlichting is hier mosterd na
de maaltijd, omdat de jongeren
al veel verder zijn. Het zijn po-
tentiëleverslaafden. Hier moetje
naar die mensen zélf toe."

SITTARD - In zijn woonplaats Maas-
eik is gisteren dr. N. Proosdij overle-
den. Hij is 26 jaaralskeel-, neus- en
oorarts verbonden geweest aan het
Maaslandziekenhuis in Sittard. Proos-
dij was al enkele weken met ziekte-
verlof maar zijn overlijden kwam vol-
gens directeur W. Kok van het Maas-
landziekenhuis toch nog vrij plotse-
ling. Proosdij is 61 jaargeworden. Hij
begon zijn praktijk als assistent van
de befaamde KNO-arts Smelt en
vormde tegenwoordig een maatschap
met de artsen Havermans en Jetten.

KNO-arts Proosdij
overleden

jongespeedgebruikers heeft vol-
gens Wekx niets met het drugge-
bruik van doen. „Het zijn wel
vrijwel allemaal zogenaamde
sleutelkinderen, jonge zelfstan-
dige mensen waarvan pa en ma
bijvoorbeeld allebei werken.
Maar of ze nu uit Weiten of uit
Zeswegen komen, dat maakt
niets uit. In een betere wijk als
Weiten blijft het probleem hoog-
uit iets langer verborgen."

Verveling, eenzaamheid en de
drang om te experimenterenzijn
de belangrijkste motieven van
de jongeren.Volgens John Wekx
van het CAD is er geen speciale
plaats waar speed - of andere
middelen - gebruikt wordt.
„De jongeren doen dat op ver-,
schillende plaatsen, zoals in ca-
fés of buurthuizen, maar ook
gewoon in groepjes op de hoek
van de straat."

HEERLEN - Heerlense jonge-ren tussen de 14 en 16 jaar ne-
jnen in toenemende mate hun
toevlucht tot speed (stimuleren-
de middelen), alcohol en medi-
cijnen. Volgens een veldwerk-
verslag van het Consultatiebu-reau voor Alcohol en andere
Drugs (CAD) neemt het speedge-
bruik onder jeugdigen de laatste
banden zelfs schrikbarend toe. Het CAD is hard bezig om deDe sociale achtergrond van de

Het CAD brengt ook regelmatig
verslag uit aan de Heerlense po-
litie. Wekx: „Maar veel meer dan
een verbaal uitschrijven kunnen
die ook niet doen."

Containers met
vuurwerk verzegeld
BOCHOLT - Op last van het parket
van Tongeren zijn in het Belgisch-
Limburgse Boeholt gisteren vijf con-
tainers met vuurwerk verzegeld. Dat
gebeurde wegens het ontbreken van
een geldige vergunning. Betrokkene
is de 34-jarige Nederlander. De man
werd begin van dit jaaral eens voor-
waardelijk veroordeeld door de recht-
bank in Tongeren wegens bijna iden-
tieke feiten. Hij had toen in Opgla-
beek vuurwerk te koop aangeboden
zonder vergunning.

Wallonië en EG steken
miljoenen in Bierset

Concurrentieslag met Maastricht Airport onafwendbaar

Puppies krijgen prik
MAASBRACHT - De gemeente
Maasbracht en de plaatselijke onder-
nemersvereniging sturen een verzoek
naar de NOS om volgend jaarde in-
tocht van de 'echte' Sinterklaas naar
Maasbracht te halen. Als het verzoek
gehonoreerd wordt, zou dat voor Lim-
burg een primeur zijn. Maasbracht
heeft de officiële intocht al langer op
het verlanglijstje staan. Er is al een
onderhoud met de NOS geweest, die
de mogelijkheid niet uitsluit.

Maasbracht wil
intocht tv-sint

Dat was volgens Goudsmit ook de
verklaring voor het lange wachten
op het stuk, dat al maanden in con-
cept gereed zou liggen. In het
CRMH-advies staat letterlijk dat 'de
publicatie van het afgeronde onder-
zoek problemen ondervindt.' De
.bevindingen zouden volgens de
raad echter wel in de finale besluit-
vorming rond de wetswijzigingen
meegenomen moeten worden. Het
TNO/NIPG-rapport is er nog steeds
niet. Bij Verkeer en Waterstaat,
waaronder de RLD ressorteert, was
niemand bereikbaar voor commen-
taar.

Goudsmit beweerde dat de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne bewust
belangrijke informatieover de Grie-
fahn-norm was onthouden. Daarbij
wees ze met de beschuldigende vin-
ger naar de Rijksluchtvaartdienst
(RLD). In opdrachtvan het ministe-
rie van VROM heeft een groot onaf-
hankelijk onderzoeksinstituut
(TNO/NIPG) deze norm weten-
schappelijk geanalyseerd. De con-
clusie zou zijn dat de Griefahn-
norm een aantal onjuistheden be-
vatte en dat de norm daarom moest
worden bijgesteld, informatie die
de RLD niet in het onderzoeksrap-
port vermeld zou willen hebben.

fahn) voor nachtvluchten op 'Beek'
strydig zijn met de uitgangspunten
van het nationale milieubeleid. Ook
zou onvoldoende gekeken zyn naar
de schadelijke effecten van nacht-
vluchten voor zwakkere bevolkins-
groepen zoals kinderen, bejaarden
en zieken.

In het rapport uit de raad forse kri-
tiek op het wetsvoorstel dat minis-
ter Maij-Weggen bij de Tweede
Kamer heeft ingediend. Zo mist de
raad een goede afweging van econo-
mische en van milieu- en gezond-
heidsbelangen en constateert hü
dat de gekozen geluidnorm (Grie-

MAASTRICHT - Het negatieve ad-
vies van de Centrale Raad voor de
Milieuhygiëne (CRMH) over de wij-
ziging van deLuchtvaartwet is ver-
nietigend voor de aanleg van de
Oost-westbaan en het uitvoerenvan
nachtvluchten op vliegveld Beek.
Dat is het oordeel van actiecomité
de Boze Moeders en de Vereniging
geen uitbreiding vliegveld Beek
over het rapport dat onlangs is aan-
geboden aan minister Alders van
Milieu.

Kortom: koren op de molenvan een
actiegroep als de Boze Moeders, die
gisteren dan ook met veel genoegen
naar het provinciehuis toog om ge-
deputeerde J. Bronekers een exem-
plaar van het CRMH-rapport te
overhandigen. Fraai verpakt en in-
gelust, 'voor boven zijn bed of zijn
bureau, opdat hij het nooit meer
zou vergeten.' Die laatste opmer-
king werd gemaakt omdat de Boze
Moeders vinden dat de Limburgse
politiek volgens hen met geen
woord meer rept over een ander ad-
vies aan de regering: het vorig jaar
verschenen rapport van de Gezond-
heidsraad over de effecten van
vliegtuiglawaai op de gezondheid.
Ook dat orgaan staat zeer kritisch
tegenover de plannen van Maij-
Weggen.
Bronekers beloofde dathij het nieu-
we rapport zou doorspelen naar de
diverse statencommissies.

ROERMOND - Hoewel 67 procent
van de ledenvan deKatholieke Bond
voor Ouderen (KBO) uit vrouwen be-
staat, is maar een zeer klein gedeelte
terug te vinden in KBO-besturen.
Vanuit de emancipatiegedachte zou
daarverandering in moeten komen, is
het pleidooi dat spreekt uit het giste-
ren gepresenteerde rapport 'Een on-
derzoek naar de positie en wensen
van vrouwen in de KBO-Umburg', sa-
mengesteld door beleidsmedewerker
R. Hamers van het Ikol. Deputé M.
Greweldinger ontving het eerste
exemplaar tijdens een KBO-bijeen^
komst in de Oranjerie Roermond.

KBO-rapport pleit
voor emancipatie

Voor Wim Willems, voorzitter van
de Vereniging geen uitbreiding
:vliegveld Beek, bewijst-het advies
van de CRMH dat ook dit orgaan
inziet hoe luchtvaartbeleid wordt
gemaakt. „De RLD rommelt maar
wat aan en dat moet door de be-
stuurderen dan maar goedgekeurd
worden. Dit gelegenheidswetje, dat
speciaal voor vliegveld Beek is ge-
haakt, wordt terecht afgeschoten.
Wat deze raad schryft, is helemaal
waar."

Kamer opnieuw
tegen deel van
korting CAD’s

EYGELSHOVEN - De sanering van
het Lauraterrein in Eygelshoven heeft
een aantal maanden vertraging opge-
lopen. Waarschijnlijk kan op zijn
vroegst medio 1993 met saneren van
het met PAK's vervuilde mijnterrein
worden begonnen. Het saneringsplan
zou gereed zijn, maar nog niet be-
kend is hoe de bodem en de woon-
wijk op het terrein na de sanering
worden behandeld. Een woordvoer-
der van de provincie zegt dat het
zogeheten nazorgsysteem tegen-
woordig steedsmeer aandacht vergt.

Vertraging voor
sanering Laura

DEN HAAG - Een Kamermeerder-
heidvan CDA enPvdA wijst ook de
korting van twee miljoen gulden op
het reclasseringswerk van de Con-
sultatiebureaus voor Alcohol en
Drugs (CAD's) af. De regeringsfrac-
ties dienden gisteren een wijzi-
gingsvoorstel in op de begroting
Justitie 1993 waarin deze bezuini-
ging ongedaan wordt gemaakt.

Dinsdag wees een Kamermeerder-
heid al een bezuiniging op de ver-
slavingszorgvan 5,6 miljoen gulden
jaarlijks ingaande 1993 af; PvdA en
SGP diendenhierover amandemen-
ten in op de begroting Volksge-
zondheid 1993.

Gulpen claimt
bijna een ton

GELEEN - De 'Muzikantenparade',
die komende zaterdag zou worden
gehouden in de Geleense Hanenhof,
gaat niet door. Volgens het organise-
rende bureau DBO ligt dit aan hetfeit
dat het Oostenrijkse duo Brunner &
Brunner, dat als 'absolute finale-act'
was aangekondigd, wegens ziekte
verstek moet laten gaan. „En zonder
een hoofdattractie is het moeilijk ker-
mis vieren," meende gisteren een. woordvoerder van DBO in Swalmen.
Tot nu toe waren 470 kaarten ver-
kocht. Die mensen kunnen bij de
voorverkoopadressen hun geld terug-
krijgen.

’Parade’

afgelast

De Kamer is bevreesd over de op-
eenstapeling van de bezuinigingen
op de verslavingszorg terwijl het
aantal cliënten juist toenneemt. Er
komt ook nog een efficiency-kor-
ting van tien procent (11 miljoen
gulden) die verband houdt met de
overheveüng in 1994 van de gelden
voor de verslavingszorgvan het rijk
naar de gemeenten. Zuid-Limburg
krijgt bovendien in 1994 1,8 miljoen
gulden minder door het wegvallen
van PNL-subsidies.

Minister Ernst Hirsch Ballin van
Justitie en staatssecretaris Hans Si-
mons van Volksgezondheid ant-
woorden vandaag op de opmerkin-
genvanuit deKamer.

GULPEN - Het college van Gulpen- heeft bij de curator van het failliete
bezoekerscentrum Primosa een vor-
dering van 95.000 gulden ingediend.
B en W vinden verder dat indien het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij de reeds uitbetaalde subsidie
van 250.000 gulden voor Primosa te-
rugvordert, de financièle consequen-
ties door alle Heuvelland-gemeenten
moet worden gedragen. Ook de huur-
overeenkomst van de winkel nabij
Primosa, voor een periode van tien
jaar, moet volgens Gulpen worden
gerespecteerd. Tenslotte zal Gulpen
een claim indienenvoor dekosten die
gemaakt zijn voor de aanplanting van
het Evenementenplein bij het bezoe-
kerscentrum. Ofschoon met het Sa-, menwerkingsverband Heuvelland
hierover een overeenkomst is aange-
gaan, weigert deze instantie deze; verplichting na te komen.

tenii^nstveilin2 annex muziekthea-
&ta» + °ering van vanavond in de
touu tse schouwburg is opuw gezet door de plaatselijke

de anti-rook
campagnes #

worden fsteeds fkwaadaardiger 1
punaise f

Jazz

" Van de zestien puppies die zes weken geleden in de
Heerlense wijk Rennemig zijn geboren zijn er gisteren
vijftien ingeënt. De zestiende heeft het niet overleefd. Het
echtpaar Maurice en Helen Lugger hebben voor zes
hondjes reeds onderdak gevonden. Ze willen ook de an-
dere negen graag van de hand doen, omdat er reeds drie
honden in en om het rijtjeshuis rondlopen. De puppies
zijn alle handmatig met defles grootgebracht en regel-
matig gewogen. Het was gisteren duidelijk dat de dieren
een enorme belasting betekenen voor het Heerlens echt-
paar. Wie belangstelling heeft voor een hond kan bellen
naar 045-228370. Op de foto is dierenarts Hans Pijls
bezig met het inentenvan de eerste pup. Op tafel liggen
de spuiten en inentingsbewijzen klaar voor de overige
veertien. Foto: DRIESLINSSEN

HEERLEN - Twee mannen heb-
ben gisteren tegen sluitingstijd het
PTT-agentschap in de Anjelier-
straat in Heerlen overvallen en zijn
er met een aanzienlijke buit van-
door gegaan. Van de daders ont-
breekt nog elk spoor. De gewapen-
de overvallers braken met geweld
het van de levensmiddelenzaak af-
gescheiden agentschap open en
dwongen de lokettiste het aanwezi-
ge geld af te geven. Zij vluchtten in
een rode Opel Kadett, die werd be-
stuurd door een derde man, in de
richting van de Italiëlaan. De auto
werd later aangetroffen in de Cron-
jéstraat. Hij bleek enkele dagen ge-
leden gestolen te zijn in Zaandam.
De politie verzoekt getuigen van de
overval zich met haar in verbinding
te stellen.

Forse buit
bij overval
agentschap

(ADVERTENTIE)

i '_%'s üw prhsem eeh srmp ?
wKrrdeöehkbmp!

Laatste week inschrijvingen
Inlichtingen dagelijks

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel.: 045-714711; b.g.g. 06-52983937.
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Von onze verslaggeefster

Van onze verslaggever

DOOR LAURENS SCHELLEN

j - Het nu nog semi-militaire vliegveld Bier-
-1 e u -**jU---'c wordt de komende drie jaar voor tenminste

tientallen miljoenen guldens omgebouwd tot een
■^oderne, internationale luchthaven voor zowel passagiers-
*ls vrachtvervoer. De grootscheepse modernisering, die be-
gin volgend jaar al van start gaat, wordt gefinancierd door
<*e Waalse regering, de Europese Gemeenschap en de ex-
Woitant van de Luikse luchthaven (SAB).

"Jat heeft de Waalse verkeersminis-
*** André Baudson gisteren desge-
vraagd bevestigdbtf monde van zijn

Daarmee is een hevi-ge en volgens recente onderzoeks-ters zelfs 'fatale' concurrentieslag
j^sen de luchthavens van Maas-zicht enLuik onafwendbaar. Verle-en week nog verklaarden verte-«teftwoordigers van zowel Maas-

r^cht Airport als het Limburgs
Dednjfsieven de plannen rond Bier-r**-* in het geheel niet serieus tenemen.

tig miljoen gulden aan investerings-
werken uitgevoerd.
Lemoine: „Volgend jaar al verrijst
er op Bierset onder meer een groot
complex voor de afhandeling van
zowel vracht- als passagiersvervoer
en een nieuwe parkeerhaven voor
de vliegtuigen. Tegelijkertijd wordt
er fors geïnvesteerd in de veiligheid
van de luchthaven en in allerhande
nieuwe electriciteitsvoorzieningen.
Daarnaast gaat deSAB volgend jaar
voorzieningen treffen voor het on-
derhoud van vliegtuigen en gebou-
wen." Van al die investeringen in
1993 neemt deWaalse regering ruim
tien miljoen gulden voor haar reke-
ning, terwijl deEG bijna 7,5 miljoen
op tafel legt. De rest wordt opge-
hoest door de SAB zelf.

Donderdag 10 december 19929
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Bedroefd maar dankbaar voor alle liefde waar-
mee zij ons steeds heeft omringd, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Vercauteren, weduwevan

Hendrik Berendse
weduwevan

Hein Berendsen
in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van de h. sa-
cramenten der zieken.

Hoensbroek: TheoBerendse
Nieuw-Einde: Leent jeen Zef

Peters-Berendse
Heerlerbaan: Herbert en Joke

Berendse-Benning
Haarklein- en
achterkleinkinderen
Kinderen Berendsen
Familie Vercauteren
FamilieBerendse
Familie Berendsen

8 december 1992
Bejaardencentrum Ter Eyck
Corr.adres: Kampstraat 212, 6414 RH Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te
noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de Christus Koningkerk te Nieuw-Einde- Heerlerheide op zaterdag 12 december om
11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan deKampstraat
te Heerlerheide.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden na een liefdevolle verzor-
ging in verpleeghuis Invia, toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, in de leeftijd van 87 jaar, onze goede
vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
zwager, oom en neef

Jan Hubert (Hub)
Stevens
weduwnaar van

Christina H.J. Boerboom
In dankbare herinnering:

Oirsbeek: kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Stevens
Familie Boerboom

9 december 1992
Corr.adres: Concordiastraat 16,
6142 BV Einighausen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 12 december a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Oirsbeek,
gevolgd door de crematie in het crematorium
Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Bedroefd nemen wij afscheid van onze waarde-
volle medewerker

Jan Martens
Stichting wijkbeheer
Kasteelbuurt en betrokkenen

Hoensbroek, 8 december 1992

Dankbetuiging
En altijd is het zo geweest
dat de liefde haar eigen
diepte niet kent dan op
het uur der scheiding.

Gaarne willen wij eenieder bedanken, die op
welke wijze dan ook blyk van medeleven heeft
betoond bij het overlijden van myn zorgzame
man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Ben Harmsen
Dat hij bij velen zo geliefd was heeft ons zeer
getroffen. De ontvangen brieven en bloemen en
uw aanwezigheid tijdens de uitvaartplechtig-
heid hebben enorme indruk op ons gemaakt en
zullen ons sterken dit grote verlies te dragen.

Enny Harmsen-Erkens
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 13 december om 11.15 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide.

Dankbetuiging
Gaarne willen wij eenieder bedanken die, op
welke wyze dan ook, blyk van medeleven heeft
betoond bij het overlijden van mijn goede man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager en oom

Jakob Kremer
Dat hij bij zovelen geliefd was, heeft ons zeer
getroffen. De ontvangenbrieven en bloemen en
uw aanwezigheid tijdens de uitvaartplechtig-
heid hebben enorme indruk op ons gemaakt en
zullen ons sterken dit grote verlies te dragen.

Anneke Kremer-Beckers
kinderen enkleinkinderen

Eygelshoven, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 13 december 1992 om 11.00 uur
in de kerk van de H. Joannes de Doper te Ey-
gelshoven.

t
Omringd door de mensen waar hij zovee^ van
hield is dinsdagnacht in allerust overleden mijn
liefste Nic, onze lieve pap en opa

Nic van Proosdij
* 12-7-1931 t 9-12-1992

echtgenootvan
Elly Bijlsma

Maaseik: Elly van Proosdij-Bijlsma
Rotterdam: Anneke van Proosdij

Mare Valden
Kerkrade: Joep van Proosdij

Ingrid Langen
Veldhoven: Cees van Proosdij

Annette van Proosdij-Keijzers
Amsterdam: Maartje van Proosdij

Maarten van derZanden
en de kleinkinderen
Floortje enKyra
Familie Van Proosdij
Familie Bijlsma

9 december 1992
Weertersteenweg 166, 3680 Maaseik
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 12 december a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk van Chr. Hemelvaart te Vrangen-
dael-Sittard, gevolgd door de crematie in het
crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Nic zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van vrijdag 11 december a.s. om
19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelyks van 17.30 tot 18.15 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlij-
den van onze collega

N.W.F, van Proosdij
Hy was vele jaren een zeer gewaardeerd k.n.0.-
-arts binnen het Maaslandziekenhuis.

Medische staf
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek

Met droefheid hebben wij kennis genomen van
het na een kortstondig ziekbed overlijden van

N.W.F, van Proosdij
Gedurende ruim 26 jaar heeft hij zich ingezet
voor de keel-, neus- en oorheelkunde in het
Maaslandziekenhuis.
Wij hebben hem niet alleen leren kennen als
een bekwaam k.n.0.-arts maar ook als een aima-
bel persoon die een grote bydrage heeft gele-
verd aan de sfeer en intermenselijkeverhoudin-
gen binnen ons ziekenhuis.
Wij wensen zyn vrouw en kinderen veel sterkte
met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, directie en medewerkers
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek

Wij missen U
dokter

N. van Proosdij
k.n.0.-arts

Wij wensen mevrouw en kinderen veel sterkte.
personeel K.N.0.-afdeling
ziekenhuis Sittard

Misschien komen we er
wel ooit overheen.
Maar nu, nu voelen we ons
eenzaam en alleen.
We zullen voor altijd
aan je blijven denken.
We hadden je nog zoveel
goeds willen schenken.
Opeens ging alles zo gauw.
Waarom moest dit gebeuren,
uitgerekend met jou.

Voor de enorme belangstelling, die wij van u
persoonlijk of schriftelijk mochten ontvangen,
de troostende en medelevende woorden, geba-
ren en bloemen bij de begrafenis van

Pierre Diederen
danken wij u van harte.
Dit zal ertoe bijdragen dat het ondraagbare op
den duur enigszins draagbaar wordt.

Familie Diederen
De zeswekendienst zal gehouden worden op 12
december om 19.00 uur in de St. Martinuskerk
te Oud-Stem.

Dankbetuiging
Gaarne willen wij familie, vrienden, kennissen
en de direktie en collega's van Wim Vos onze
oprechte dank betuigen voor het medeleven en
de belangstelling ondervonden bij het geheel
onverwacht heengaan van mijn lieve man en
onze goede vader

Staszek Klimala
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor
ons een grote troost en zal een dankbare herin-
nering blijven.

Wanda Klimala-Mrozek
Alexander en Marie-José

Brunssum, december 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
13 december 1992 om 10.45 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie op de Langeberg te
Brunssum.

t
Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij de
ziekte, het overlijden en de begrafenis van

Agnes
van Engeland-Jacobs

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van Sint Jan de Doper te Nieuw-
stadt.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd maar dankbaar dat haar nog verder lijden bespaard is ge-
bleven, delen wij u mede dat heden op 77-jarige leeftijd in de ver-
pleegkliniek te Heerlen is overleden onze moeder, schoonmoeder,
oma, zuster en tante

Helena Wilhelmina
(Zus) Nerkens

weduwe van

Petrus Hubertus Slangen
Heerlen: Ria en Has Kuijpers-Slangen

Karin enRené
Peter
Ine Slangen
Marijke en Dolf
Carla en Ger Geerts-Slangen
Barbara
Patricia
Familie Nerkens
Familie Slangen

Heerlen, 8 december 1992
Corr.-adres: Bremstraat 15, 6413 SB Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 12 de-
cember a.s. om 10.00 uur in de dekenale kerk van St. Pancratius te
Heerlen-Centrum, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het kerkhof Akerstraat, ingang Groene Boord.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overledene is op vrijdag
11 december a.s. om 18.30 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in derouwkapel van het VKH te Heer-
len. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 14.00 tot 16.00 uur.

Volstrekt enige en algemenekennisgeving

t
Verdrietig maar dankbaar dat we haar zo lang in ons midden moch-
ten hebben, delenwij u mede dat is overleden onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Anna Thoonen-Kisters
weduwe van

Joep Thoonen
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 90 jaar, voorzien van het h.
sacrament der zieken.

Wij bevelen haar aan in uw gebed:
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Landgraaf, 8 december 1992
Kloosterstraat 25
Corr.-adres: Savelbergstraat 2, 6372 GC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 12 de-
cember a.s. om 11.30 uur in de dekenalekerk van de H.H. Petrus en
Paulus te Schaesberg, Hoofdstraat,waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed mede tot intentie van onze dierbare overledene is
op vrijdag 11 december a.s. om 18.40 uur, aansluitend avondmis in
voornoemde dekenalekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot
18.15 uur.

Dankbetuiging
Voor uw liefde en vriendschap, die mijn lieve vrouw,

~~****— *****—***" onze zorgzame moeder en oma

Arme (Ennie)
Ëijkenboom-Delnoije
tijdens haar leven mocht ontvangen, en voor de vele
blyken van medeleven ondervonden by haar plotse-
ling overlijden en uitvaart, zeggen wij u hartelijk
dank. De prachtig gezongen h. mis en de volle kerk
hebben ons zeer gesterkt en getroost. Hiervoor onze
speciale dank aan het zangkoor Lemiers (Vaals) en
pastoor Heijnen.

J.G.H.Eijkenboom
kinderen en kleinkinderen

Beek, december 1992
Raadhuispark 16-6191 AG
Een h. mis als zeswekendienst wordt voor haar opge-

* dragen in de St. Martinuskerk te Beek op zondag 13
december a.s. om 10.00 uur.

"k Dankbetuiging
v Het *s o-lweer 6 weken geleden,
*£*"**-^- het lijkt nog helemaal niet waar.>:\ *" '\ Stil is de pijn, intens groot ons verdriet,
■^j^j^ ' door de leegte die jij achterliet.
*ti!ffl& Maar de liefde die jeons bood,

_%% " is niet te scheiden door de dood.
Al wat je deed en zei,
blijft ih ons hart steeds nabij.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor
het medeleven en de belangstelling die wij mochten ondervinden bij
het overlijden en de begrafenis van

Thei Theunissen
willen wij u allen langs deze weg hartelijk dankzeggen voor uw aan-
wezigheid bij de begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

Kinderen en kleinkinderen
Familie Theunissen

Heerlen, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 de-
cember a.s. om 10.00 uur in de kerk van de H. Rozenkrans te Tree-
beek-Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor
het medeleven ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Joep Vreuls
willen wij u langs deze weg hartelyk danken.

Mevr. M.H. Vreuls-Kersten
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 13 decem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie te Schaes-
berg-Veldstraat.

Intens is ons verdriet, dat wij na een tijd van hoop en vrees afscheid IH
van hem moesten nemen. Maar tevens vervuld van dankbare herin- IH
neringen aan hem die wij zo lang in ons midden mochten hebben, H
geven wij u kennis dat heden, in zijn eigen vertrouwde omgeving, IH
zacht enkalm van ons is heengegaanmijn zorgzame en goede echtge- H
noot, onze lieve vader, schoonvader, opa, schoonbroer, zwager, oom H
en neef H

Hub Derks I
Begiftigd met de pauselijke onderscheidingPro Ecclesia et Pontifice W

echtgenoot van W
Lies Schoonbrood I

Hy overleed in de leeftijd van bijna 79 jaar, voorzien van de h. sacra- W
menten. W

Stem: M.L. Derks-Schoonbrood I
Grevenbicht: Ger en Trees Derks-Dupults W

Anita en Peter I
Rob en Peggy I
Roland H

Sweikhuizen: Mariet en Harrie Meels-Derks ■Roger en Désirée H
Dion, Frank I

Beek: Math en Ria Derks-Muijtjens W
Danja, Rico H

Elsloo: Joen Cörrie Derks-Stassen I
Monique, Carla H

Elsloo: Niek en JosefienDerks-Donners ■Roy, Esther I
Nieuwstadt: MiekeDerks I

Ruud I
FamilieDerks I
Familie Schoonbrood I

6171 HW Stem, 9 december 1992 I
Heerstraat C. 130 ■
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsvin- i I
den op zaterdag 12 december om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te ■
Stem. ■
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter'in de kerk. I
Vrijdag om 18.45 uur wordt de avondmis gehouden in voornoemde I
kerk. I
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur ■in de rouwkamer van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Els- II
100-Stein. I
Mochten wij iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze annonce I
als kennisgeving beschouwd wordt. !■

P Leonie Klinkers I
Het plotselinge overlijden van onze geliefde I
De hartverwarmende blyken van medeleven I
van iedereen die haar kende, zijn ons tot grote I
steun. I
Onze hartelijke dank hiervoor. I

Pierre Coumans II
Roeland Coumans I
Monique Schoutrop I
FamilieKlinkers I
Familie Coumans I

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 de- I
cember aanstaande om 11.00 uur in de Sint Martinuskerk te Stem. I
De heilige mis zal worden opgeluisterd door het Steinder Mannen- I
koor. I

Dankbetuiging I
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te I
bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij I
mochten ontvangen bij het overlyden van onze ou- II
ders, schoonouders en grootouders I

Hub Stevens I
Maria Stevens-Kicken I
willen wij u allen langs deze weg hartelijk bedanken I
voor de vele condoleances, h. missen en bloemen. I

Kinderen enkleinkinderen Stevens I
Geleen, december 1992 I
De plechtige zeswekendienst voor Hub Stevens vindt I
plaats op zondag 13 december 1992 om 09.30 uur. I
De plechtige zeswekendienstvoor M. Stevens-Kicken
vindt plaats opzondag 3 januari 1993 om 09.30 uur.
Beide zeswekendieristen worden gehouden in de pa-
rochiekerk H. Pastoor van Ars te Geleen-Zuid.

I t
De pijn is niet te beschrijven. Maar het is ons gebleken dat een mede-
traan verlicht.
Wij danken u hartelyk voor de enorm grote hoeveelheid hartverwar-
mende reacties, diewij in velerleivormen hebben mogen ontvangen,
na het heengaan van onze zo inniggeliefde

Fieny
Uw blijken van medeleven zijn ons een steun in de rug op de lange,
lange weg, die wij nog te gaan hebben om dit grote verlies enigszins
te kunnen verwerken.
Moge Fieny ook in uw herinnering voortleven zoals zij was: spon-
taan, hulpvaardig en innemend.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 13 december
1992 om 10.30 uur in de H. Gerardus Majellakerk te Heksenberg-
Heerlen.

J. Joosten
Silena, Jean-Pierre

Op het bidprentje staat abusievelijk vermeld dat de h. mis om 11.00
uur begint. Dit moet zijn om 10.30 uur.

Voor de vele blijken van deelnemingondervonden by het plotselinge
overüjdenvan onze dierbare vader en opa

Pierre Hinskens
danken wij bij deze heel hartelyk.
Een bijzonder woord van dank aan harmonie Laura en het Grego-
riaans koor Cantate Domino uit Lauradorp.

Martin Hinskens
Marianne Hinskens-Simons
Ceriel en Vanessa

De plechtige zeswekendienst wordt opgedragen op zondag 13 de-
cember a.s. om 11.00 uur in dekerk van de H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp, Landgraaf.

Vervolg familieberichten zie pagina 12
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Van onze verslaggever
’Luik’ studeert

op lijnvluchten
en expressvervoer

Vervolg van pagina 9

JAASTRICHT - Met zijn pleidooi voor een duurzame verzoe-nS tussen natuur en cultuur stal prof. dr. ir. les Zonneveld,
te't>^eraar m ***e landbouwecologie aan de Landbouwuniversi-
sh te Wageningen, gisteren in de Statenzaal te Maastricht de
Li^k was een van e inleid.ers tijdens de studiedag die het
0

mburgs Landschap in het kader van zijn 60-jarig bestaan
{ §aniseerde. De dag was vooral bedoeld voor Provinciale Sta-
fleden en gemeentebestuurders die ten nauwste bij de be-

_^nüng, de inrichting en het beheer van het landelijke
Cp

lec*- zyn betrokken. Slechts weinigen gaven acte de présen-> natuurbeschermers des te meer.

LUIK/NAMEN - Begin volgend
jaar neemt de Waalse regering een
definitieve beslissing over de hoog-
te van de investeringsbijdragen
voor 1994 en '95. Goed ingevoerde
ambtelijke bronnen in Wallonië be-
vestigden gisteren dat de SAB
momenteel studies laat uitvoeren
naar de haalbaarheid van commer-
ciële lijnvluchten van en naar de
Luikse luchthaven. Ook de vesti-
ging van express-vrachtvervoerders
op Bierset behoort tot de reële mo-
gelijkheden.

den ingespeeld op de internationale
noodzaak en trend tot liberalisatie
door het subsidiebeleid, dat tot de
misstanden leidde, drastisch te ver-
anderen. „Subsidie zal nodig blij-
ven, maar niet voor de productie.
Wel per hectare en voorts eventueel
op basis van landschapsverzor-
ging."

zijn rede memoreercje de hoogle-;

'^
de revoluties die de landbouw

toa lo°p der ti-Jd*2ll heeft onder-
(jTJ 11- Tienduizend jaar geleden
je *:S een Koerdische het idee zaad-
lanri za?ien °P een bewerkt stuk
tg ***}■ Duizend jaar geleden ontdek-
"*np andbouwers datje met dierlijke
honn groeikracht kunt bevorderen;
ba hd *'aar geleden aat die groei-
do l

00* i me^ kunstmest kan wor-«eti bereikt.

Forse straffen
geëist tegen
straatrovers

Intussen wordt de militaire functie
van het Luikse vliegveld vrijwel ze-
ker volledig afgebouwd. Volgend
jaar, of anders uiterlijk in 1994,
neemt het Waalse kabinet daarover
een besluit. De directie van de
Luikse luchthaven was gisteren
niet bereikbaar voor commentaar.

„De uiteindelijke beslissing daar-
over ligt in handen van de nationale
(en binnenkort federale, red.) over-
heid in België en natuurlijk ook de
SAB," zo laat de woordvoerder van
de Waalse minister Baudson weten.
In de ogen van het Limburgs pro-
vinciebestuur zijn de nu dus onom-
keerbare ontwikkelingenop Bierset
volkomen in strijd met de in gang
gezette Euregionale samenwerking.
Formeel zal de provincie om die re-
den en ook vanwege de funeste
gevolgen voor Maastricht Airport,
zich hoe dan ook met hand en tand
verzetten tegen de grootschalige
modernisering.

Van onze verslaggever

In de optiek van de landbouweco-
loog zullen onrendabele landbouw-
bedrijven moeten worden uitge-
kocht en de vrijkomende ruimten
met pure natuur moeten worden
opgevuld. „Aan zo puur mogelijke
natuur is het meest gebrek in ons
land. Ouderwets cultuurland is te
duur. Omdat het om honderddui-
zenden hectaren gaat, is het ireëel te
geloven dat de hoge kosten voor
aanleg en onderhoud van cultuur-
landschappen, die economisch
niets opleveren, zullen kunnen wor-
den opgebracht."

Se ms ecllter is de landbouw bezig
plaatste resten van natuur binnen

Kers en weiden te vernietigen,"
fon S 2°nneveld. Oorzaak: het Eu-
hepff6 landbouwbeleid- »Te !ang
ifgj?'' het landbouwbeleid achter de
de t aan§elopen. Men heeft niet in
■^.toekomst durven kijken. Om po-
den soc-ale en economische re-
j, fen werd de boer binnen de
s ,r°Pese Gemeenschap te veel be-
wfrmd' Met als gevolS dat er te
cu?t *Doeren zijn; dat te veel land in
De kUr is ëebracnt; dat er te veel
j ' hectare wordt geproduceerd en
8"- er te veel mest is. Natuurbe-
Lnerming had geen macht."

Gelijkheid
j^atuurbescherming is echter niet
j^ger meer wat rommelen in de

snarge. Het is een even groot maat-,chappelyke activiteit als de land-ouw. Daarom moet men op voet
fö gelijkheid tot een goede herver-?eüng van het landschap zien te*°men. Dat kan niet van vandaag?P morgen. Maar in de komendeMve eeuw moeten die paar procen-n van nu enige tientallen procen-
■r-1kunnen worden. De landbouw,n Europa is zo hoog ontwikkeld datet areaal met veertig tot zestig pro-
eilt kan worden ingekrompen."

Beleid
De provinciaal consulent Natuur,
Bos, Landschap en Fauna, ir. Hans
van der Velden, lichtte het landelij-
ke beleid, en deputé Piet Hilhorst
het provinciale beleid inzake na-
tuurbescherming toe. „Behalve bos-
sen en natuurgebieden, die op
grondvan hun grootte ofde voorko-
mende planten en dieren van natio-
naal belang zijn, de zogenoemde
ecologische hoofdstructuur, komen
inLimburg ook bos en natuurgebie-
den, beken en kleine landschapsele-
menten voor, dieevenzeer aandacht
en bescherming nodig hebben," be-
toogde Hilhorst. „De Maas en haar
zijrivieren en beken vormen in de
ecologische infrastructuur van Lim-
burg de hoofdaders; bos- en natuur-
gebieden de vitale organen; het
landelijke gebied en de bosschages,
graften, holle wegen en poelen het
bloedvatenstelsel dat bepalend is
voor de gezondheidstoestand van
de natuur in Limburg."

j*ll natuur en cultuur weer duur-aam met elkaar te verzoenen zal,
eigens Zonneveld, 'moeten wor-

MAASTRICHT - Uit pure verve-
ling en onder invloed van drank en
pillen sloegen en schopten Felix de
J. (23) uit Nuth en zijn maatje Matje
K. (22) uit Heerlen te hooi en te gras
willekeurige voorbijgangers bees-
tachtig in elkaar. Twee-en-een-half
en twee jaar gevangenisstraf eiste
officier van justitie De Clerq giste-
ren tegen het tweetal.
De J. kon gepakt worden nadat hij
in de voetgangerstunnel bij het sta-
tion in Heerlen twee agenten met
een groot slagersmes bedreigde.
Nader onderzoek leerde dat het
tweetal verantwoordelijk was voor
de molestatie van een Duitser op de
Sittarderweg en een jongeman die
met zijn moeder en verloofde over
de CBS-weg liep. Zonder pardon
werden de slachtoffers tot bloedens
toe bewerkt met straatkeien of bier-
flessen. De buit welgeteld 24 Mark
en een waardeloos kettinkje.

Actie gemeenten
voor schone Maas

gaan en tegen de vervuilers proce-
dures eaan aansoannen.
De vertegenwoordigers van Maas-Igemeenten stelden vast dat het in-
ternationaal overleg over de veront-
reiniging van de Maas geen tastbare
resultaten heeft opgeleverd. Daar-
om moeten de betrokken gemeen-
ten zelf actie ondernemen voor een
beter leefmilieu.

„Als Felix geslikt en gedronken
had, werd hij agressief en knarste
met zijn tanden en riep dat hij geld
wilde zien," vertelde zijn compaan
Matje de rechtbank gisteren.

MAASTRICHT - De Nederlandse
Maasgemeenten Maastricht en Gra-
ve hebben samen met de Belgische
Maasgemeente Dilsen alle andere
aan dezerivier gelegen plaatsen op-
geroepen Rotterdam te machtigen
om de strijd aan te binden tegen de
vervuiling van de Maas. Dit is gis-
termiddag in Maastricht bekendge-
maakt.

Rotterdam is eerder dit jaar bego-
nen met het Project Onderzoek
Maas (POM), dat is bedoeld om te-
gen het jaar 2UOO uit Maaswater

onberispelijk drinkwater te kunnen
maken. Daartoe moet de kwaliteit
van het Maaswater zodanig zijn ver-
beterd dat slechts eenvoudige zui-
veringsmethoden aangewend hoe-
ven te worden om het gestelde doel
te bereiken.

Het is de bedoeling dat de gemeen-
ten convenanten sluiten met bedrij-
ven die op de Maas lozen. Wanneer
die convenanten evenwel niet haal-
baar blijken te zijn, dan zal Rotter-
dam namens alle Maasgemeenten
tot juridische schadeclaims over-

Inzicht
Tot nu toe hebben al zon 35 ge-
meenten het actieprogramma aan-
vaard. Voor 1 januari 1994 willen zij
inzicht hebben in alle bekende
schadelijke lozingen in de Maas.

In de regio Rotterdam zijnruim een
miljoen mensen aangewezen op
drinkwater uit de Maas. In andere
Nederlandse en Belgische gebieden
langs de Maas beloopt dit aantal
meer dan vijf miljoen.

De rechtbank doetover veertien da-
gen uitspraak.

De J.'s raadsman mr. Hiddema weet
diens gedrag aan een complex van
incidenten uit het verleden. Zijn
confrater mr. Stassen stelde voor
zijn cliënt dienstverlening op te leg-
gen.

De reclassering en het straathoek-
werk in Heerlen hebben de moed al
opgegeven en het advies gegeven
De J. dwangverpleging op te leg-
gen. De officier van justitie negeer-
de dat advies zonder opgaaf van
redenen.

leide had beloofd, maar ook nog
regelmatig betaalde voor de hulp en
het terugbrengen van gestolen
auto's. Verklaringen die nog zijn be-
vestigd door detective Ben Zuide-
ma die de contacten met de kripo in
Duitsland onderhield.

Rechtbank laat Kerkraadse
politie-infiltranten vrij

Advocaat zaait twijfel in eerste uitleveringsaffaire

DOOR ROB PETERS

Zuidema was het ook die de naam
van onder andere commissaris
Barth van de Akense politie als tus-
senpersoon noemde. Hiddema ci-
teerde gisteren het Limburgs Dag-
blad waarin Barth verleden week
categorisch alles ontkende. Na die
ontkenning zijn verklaringen van
familieleden, huisgenotenen Zuide-
ma, dat zij Barth regelmatig in
Kerkrade hadden getroffen, nota-
rieel vastgelegd.

Uit brieven en verklaringen werd
duidelijk dat justitie in Duitsland
de twee mannen niet alleen voor
een hun infiltratiewerk een vrijge-

Dolgelukkig stortten de reclame-
adviseur en de vrachtwagenchauf-
feur zich in de armen van familiele-
den. De rechtbank bepaalde giste-

Met een gedegen onderzoek bracht
mr. Hiddema officier van justitieR.
Philippart, die kennelijk moest in-
vallen en weinig van de zaak wist,
in ademnood. In het dossier van
Hiddema bleek ook een procesver-
baal van een huiszoeking by de
twee mannen uit 1988 te zitten. Bij
die volgens Hiddema opgezette
huiszoeking om de undercover-
agenten te dekken was officier van
justitie mr. Ummels aanwezig ge-
weest. Volgens O. en R. was er toen
met Limburgse politiefunctionaris-
sen en de officier gezellig van ge-

Uitvoerig
Hiddema legde in een uitvoerig dos-
sier de bewijzen over dat O. en R. in
Duitsland drie jaar lang hebben
meegewerkt bij het lamleggen van
een zeer lucratieve internationale
autohandel. Daarbij ging het om pe-
perdure auto's, dievia Spanje, Italië
of België zeer snel werden ver-
scheept naar Libanon, Japan. USA,
of Marokko.

MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft op verzoek van
raadsman mr. Th. Hiddema de door
Duitsland opgeëisteKerkradenarenChris R. (42) en Nico O. (49) gisteren
naar huis gestuurd. De twee van in-
ternationale autodiefstal verdachte
Nederlanders zaten sinds 19 okto-
ber, de dag dat de eerste uitleve-
ringsprocedure van Nederlanders
naar Duitsland werd opgestart, in
het huis van bewaring in Maas-
tricht.

ren dat het Openbaar Ministerie
eerst een groot aantal vragen moe-
ten beantwoorden alvorens de toe-
laatbaarheid van de uitlevering
verder wordt getoetst.

dachten gewisseld over het succes-
volle opjxden in Duitsland en
andere Europese landen.

Hiddema zaaide gisteren zoveel
twijfel dat rechtbankpresident mr .
P. Broekhoven al na een kwartier
beraad, liet weten de zaak voor na-
der onderzoek terug te verwijzen.
„Ook bij de rechtbank is het niet
duidelijk waarom Duitsland nu in
1992, plotseling met een oud bevel
tot aanhouding uit 1990 op de prop-
pen komt. Die vraag moet eerst
opgelost worden", aldus mr. Broek-
hoven.
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Douane zet vier man
op drugscontroles
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Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Op
zeer bescheiden schaal
wil de douane in zowel
Maastricht als Heerlen
starten met gecombi-
neerde douane- en poli-
tiecontroles op drugss-
mokkel en -handel. De
douane wil gedurende
enkele maanden in to-
taal twee tot vier van
zyn opsporingsambte-
naren vrij maken voor
dit experiment dat na Als gevolg van een toe-

Weerzien met tsaar

Hoogleraar tijdens studiedag van Limburgs Landschap:
’Duurzame verzoening

natuur en cultuur nodig’
enkele maanden op re-
sultaten en wenselijk-
heid getoetst moet
worden. Dat heeft het
Heerlense districts-
hoofd van de douane A.
van Gisbergen gisteren
meegedeeld.

geleden ingezette reor-
ganisatie is de douane
inmiddels gehalveerd.
In Zuid-Limburg wer-
ken begin volgend jaar
niet meer dan driehon-
derd ambtenaren.Ruim
tachtig zullen er ingezet
worden bij de controle
van Limburgs enige
toekomstige buiten-
grens: Maastricht Air-
port. Ten behoeve van
andere surveillanceta-
ken zijn uiteindelijk
nog ruim veertig amb-
tenaren beschikbaar.

komstig vrij verkeer
van goederen(1 januari)
en een vrij verkeer van
personen (midden vol-
gend jaar) valt het werk
dat de douane tot nu
toe aan de grens ver-
richt heeft, voor een
deel weg. Mede als ge-
volg van een drie jaar

" Groothertogin
Romanov onthult het
schilderij van de
ontmoeting tussen
tsaar Peter de Grote
en baron Van Dopff.
Burgemeester Ph.
Houben (rechts)
kijkt met
belangstelling toe.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

Verre nazaat Romanov onthult schilderij

Groothertogin eregast
op Chateau Neercanne

Van onze correspondent

MAASTRICHT - In navolging
van tsaar Peter de Grote in 1717
heeft gisteren opnieuw een Rus-
sische telg van koninklijke bloe-
de een bezoek gebracht aan
Maastricht. Groothertogin Ro-
manov, een verre nazaat van de
tsaar, was eregast op een feeste-
lijke bijeenkomst op Chateau
Neercanne. Herdacht werd het
feit dat het bezoek van de Russi-
sche tsaar precies 275 jaar gele-
den plaatsvond.

Peter Alexej Romanov, beter be-
kend als Peter de Grote, verbleef
tijdens zijn tweede rondreis door
Europa enkele dagen in Maas-
tricht. Reden was zijn interesse

in de bouwkundige ideeën van
baron Daniël Wolf van Dopff,
militair gouverneur van de stad
aan de Maas en een erkend ont-
werper van forten. Een vrucht-
bare ontmoeting, want de 'Tsaar
allerRussen' was zo onder de in-
druk van het Maastrichtse stad-
huis dat hij het bovenste gedeel-
te liet nabouwen in St.-Peters-
burg.
Het hoge bezoek is nu na 275 jaar
historisch vastgelegd. Groother-
togin Romanov mocht gisteren
een schilderij onthullen van de
ontmoeting van tsaar Peter de
Grote met baron van Dopff. Het
doek, geschilderd door Serve Mi-
nes, krijgt een ereplaats op Cha-
teau Neercanne. Daarnaast ont-
ving de Groothertogin, die

momenteel in Frankrijk woont,
een afbeelding van het stadhuis
van Maastricht. Groot was de
verrukking toen zij de gelijkenis
zag met het bouwwerk in haar
geboortestad.
Burgemeester Houben maakte
van de gelegenheid gebruik om
een tweede schilderij aan de
openbaarheid prijs te geven. Jan
van Genk schilderde de Europe-
se regeringsleiders samen met
Koningin Beatrix tijdens het dé-
jeuner dat vorig jaarin hetkader
van de Eurotop op Chateau
Neercanne plaatsvond. Houben
sprak bij de onthulling de wens
uit dat de komende bijeenkomst
van presidenten in Edinburgh
even succesvol zou worden.

Tijdens de besloten bijeenkomst
werd bekend gemaakt dat in
1996 in Nederland het tsaar Pe-
ter de Grote-jaar wordt afgekon-
digd. Verder zal in februari aan-
staande een symposium worden
gehouden in de Ridderzaal in
Den Haag met het doel Neder-
landse investeerders te interesse-
ren voor Rusland.
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Provincies wijzen
regio-indeling af

DEN HAAG - De provincies
moeten als 'helder bestuurlijk
middenveld' tussen rijk en ge-
meenten blyven bestaan. Maar
zij moeten ook hun taken kri-
tisch bekijken en flexibeler op
de problemen inspelen. De inde-
ling van Nederland in 25 regio's,
wat een deel van de Tweede Ka-
mer wil, wijzen de provincies af.

Keuze voor RL bepaald
door onderwijssysteem

Uitkomst onderzoek onder eerstejaars studenten

Kamer en de meeste politieke
partijen praten hier al enig tijd
over. Minister Dales (binnen-
landse zaken) komt begin vol-
gend jaarmet een notitie over de
bestuurlijke vernieuwing.

van het land in 25 regio's is onge-
wenst. De huidige schaalvergro-
ting bij de aanpak van proble-
men staat hier haaks op. Provin-
cies zijn geschikter om boven-
regionale zaken aan te pakken.

Ook zijn de huidige provincies
betere partners van gebiedsde-
len in andere EG-landen dan de
veel kleinere regionale besturen-

Tevens kan de belangenbeharti-
ging naar de EG beter via de
provincies verlopen, aldus de
commissie.

Dat blijkt uit het rapport 'De
provincie als bestuurlijk mid-
denveld', dat is opgesteld door
een commissie onder leidingvan
Van Kemenade, Commissaris
van de Koningin in Noord-Hol-
land. De gezamenlijke provin-
cies, verenigd in het Inter Pro-
vinciaal Overleg (IPO), hebben
tot de studie besloten om een
standpunt te bepalen in de dis-
cussie over de bestuurlijke inde-
ling van ons land. De Tweede

De provincies hebben volgens
de commissie-Van Kemenade
nog toekomst, maar dienen wel
bereid te zijn hun taken en be-
voegdheden te ruilen met de
andere bestuurslagen (rijk en ge-
meenten). Ook samenvoeging
van provincies moet mogelijk
zyn. Maar een 'versplintering'

MAASTRICHT - Het onder-
wijssysteem van de Rijksuni-
versiteit Limburg is de voor-
naamste reden voor studenten
om voor Maastricht te kiezen.
Die conclusie trekt het Leidse
onderzoeksbureau Research
voor Beleid na een telefoni-
sche enquête onder 641 eerste-
jaars. Motieven als 'Maastricht
is een gezellige stad' en repu-
tatie en kwaliteit van het on-
derwijs scoorden aanmerke-
lijk lager.

Kuurparkconcept wordt op
haalbaarheid getoetst

Holland Casino ’s en Valkenburg laten onderzoek doen
Volgens hem is overduidelijk dat
het studiesysteem van de RL, dat
ook binnen de universiteit vaak be-
kritiseerd wordt, een grote aantrek-
kingskracht heeft. „Hetgeen natuur-
lijk niet betekent dat niets veran-
derd zou mogen worden. De uitslag
van het onderzoek is een reden te
meer om de discussie over het sys-
teem uiterst serieus te voeren." Vre-

Het onderzoek is dit najaar uitge-
voerd, vyfa zes weken na het begin
van het studiejaar. In de enquête is
ook gevraagd naar de waardering
van de eerstejaars voor de door hen
gekozen studierichting. 53 procent
stelt dat de kwaliteit van het gebo-
den onderwijs voldoet aan de ver-
wachtingen voor aanvang. Byna
eenderde vindt dat het onderwijs
die verwachtingen zelfs heeft over-
troffen. Van de twaalf procent die
zich teleurgesteld toonden studeert

Verheugd
Vredevoogd toonde zich uiterst ver-
heugd. „Het is een fantastisch rap-
port. Hiermee kunnen we verder."

door zelfwerkzaamheid en klein-
schaligheid. Byna de helft van de
ondervraagde eerstejaars geeft aan
dat het pgo de doorslag heeft gege-
ven. lets meer dan een kwart moest
wel voor Maastricht kiezen omdat
de door hen gekozen studierichting
alleen in de Limburgse hoofdstad
gedoceerd wordt.

meer dan de helft economie. „Ik
neem aan dat die studierichting de
resultaten ter harte zal nemen," al-
dus drs. L. Vredevoogd, voorzitter
van het College van Bestuur in een
reactie op het onderzoek.

devoogd erkende wel dat het onder-
zoek vrij vroeg in het jaar heeft
plaatsgevonden en dat het waarde-
ringscyfer voor deRL dan ook gere-
lativeerd moet worden.

MAASTRICHT - Professor mr. H.
Groen, bijzonder hoogleraar proces-
recht aan de faculteit der rechtsge-
leerdheid van de RL, is benoemd
tot Commandeur in de Kroonorde
van België. Groen is sinds 1983 se-
cretaris van de Nederlandse sectie
van de Vereniging voor de Vergelij-
kende Studie van het Recht van
België en Nederland. De benoe-
ming viel samen met deviering van
het 45-jarig bestaanvan dezevereni-
ging.

Belgische orde
voor Groen

Het Maastrichtse probleemgestuur-
de onderwijssysteem (pgo) is uniek
in Nederland en wordt gekenmerkt

geselecteerd zijn gevestigd in
Weert (Leuken), Venlo (Klinger-
berg), Sittard (De Vlieger), Maas-
tricht (De Poort) en Landgraaf
(Harlekijn). Ook de regionale on-
derwijsbegeleidingsdiensten en
de betrokken gemeenten partici-
peren in het project.

nieuw bijeen om verder te pra^e
over het kuurparkconcept.
Casinodirecteur Schalken zegt h^
graag te willen meewerken aan <*
concretisering van de 'forrrH11
kuuroord', een uitdrukking dieb*^gemeester Constant Nuytens °*j,
langs hanteerde. „Maar we moetf
wel precies weten waarmee we P
zig zyn en met berekeningen ond*
bouwd toetsen wat in de huid J»
tijd wél en wat niet kan worden ê
realiseerd."

sino en bijkomende voorzieningen
in het Rotspark al meer daneenjaar
geleden in tekeningen en een ma-
kette werd uitgewerkt. Daarin komt
tot uitdrukking wat wenselijk zou
kunnen zyn. „Na die fase van de
'wenselijkheid' komt nu de fase van
de 'realiseerbaarheid. De vraag is
nu aan de orde wat er zakelyk ge-
zien gerealiseerd kan worden," zo
ücht de Casinodirecteur nader toe.

Provincie steunt
nieuwe projecten
milieu-educatie

VALKENBURG - De ge-
meente Valkenburg aan de
Geul en Holland Casino Val-
kenburg hebben samen op-
dracht gegeven voor een on-
derzoek naar de haalbaarheid
van het nieuwe casinoproject.
Het gaat niet om de haalbaar-
heid van het nieuwe casino,
maar van de andere voorzie-
ningen die aan dit casino zou-
den moeten worden toege-
voegd. „We gaan er vanuit dat
het casino zonder meer haal-
baar is," zegt directeur Hans
Schalken van het Holland Ca-
sino Valkenburg.

Met de tweede subsidie (4200
gulden) wil het Konsulentschap
een marketingcursus voor orga-
nisaties op het gebied van na-
tuur- en milieu-educatie opzet-
ten^Daarin wordt de deelnemers
bijgebracht hoe ze het best in
contact kunnen komen met per-
sonen en instanties die informa-
tie zoeken op het gebied van
natuur en milieu.

Schalken wijst erop dat de idee van
een kuurparkconcept met speelca-

kingsverband Milieuvoorlichting
in Bemelen ontvangt van de pro-
vincie 1600 gulden voor een ex-
periment met een milieucursus
voor Limburgse migrantenorga-
nisaties.

MAASTRICHT - Het college
van Gedeputeerde Staten heeft
een subsidie van ruim 23.000 gul-
den beschikbaar gesteld voor
een drietal projecten op het ge-
bied van natuur- en milieu-edu-
catie.

Verstandig
Hy' noemt het heel verstandig om
nu met een goed onderbouwd plan
te komen. In het ontwerp staat bij-
voorbeeld de bouw van twee hotels:
een gelijktijdig met de bouw van
het casino en een later. Onderzocht
wordt of zon hotel en zeker of twee
hotels haalbaar zijn. In de wense-
lijkheidsfase zijn bij het casino ver-
der ook een cultureel centrum, res-
taurant, expositiezaal en een
wandelroute met dagwinkels ge-
dacht.

Het Samenwerkingsverband Mi-
lieuvoorlichting tenslotte wil een
proefcursus milieuvoorlichting
starten voor het platform van
Marokkaanse zelfhulporganisa-
ties in Heerlen. Directe aanlei-
ding vormt het feit dat de be-
staande voorlichting niet toege-
sneden is op de taal en cultuur
van migranten in Limburg. Het
Samenwerkingsverband wil
eerst een proefcursus starten
voor de Marokkaanse organisa-
ties in Heerlen en deze vervol-
gens geschikt maken voor ande-
re migrantengroepen in Lim-
burg.

De provincie streeft naar een
verdere uitbouw van milieu-edu-
catie-activiteiten in het Lim-
burgs basisonderwijs. Eerstge-
noemd onderwijsproject van het
Konsulentschap voorziet in de
ontwikkeling en begeleiding van
vijfLimburgse basisscholen - in
elke regio één - tot een soort
proefscholen op het gebied van
natuur- en milieu-educatie. Daar-
bij gaat het met name om dever-
dere ontwikkeling en vernieu-
wing van specifieke lesmethodes
en -materialen. De vijf proef-
scholen die voor het project zijn

Het Konsulentschap Natuur- en
Milieu-educatie in Roermond
krijgt een subsidie van ruim
17.500 gulden voor een bijzonder
natuur- en milieu-educatiepro-
ject in het basisonderwijs. Bo-
vendien kan het Konsulentschap
ruim vier mille tegemoet zien
voor een speciale cursus marke-
ting voor Limburgse organisa-
ties op het gebied van natuur- en
milieu-educatie. Het Samenwer-

officiële mededeling
GEMEENTE ECHT

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

De burgemeester van de gemeente
Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat de raad der gemeente in
zijn openbare vergadering van 26 no-vember 1992 besloten heeft te verkla-
ren, dat een partiële herziening wordt
voorbereid van:
- het uitbreidingsplan "Schilberg II"
voor wat betreft het perceel kadas-
traal bekend als gemeente Echt sec-
tie X no. 2475, gelegen aan Rijksweg
Zuid 4, een en ander ten behoeve
van debouw van een showroom;- de uitbreidingsplannen "Hingen" en
"Hoofdzaken" voor wat betreft een
gedeelte van het perceel kadastraal
bekend als gemeente Echt sectie K
no. 3722, gelegen hoek Kasteelweg/
Hoogveldsweg, een en ander ten be-
hoeve van de bouw van 6 woningen.

De betreffende voorbereidingsbeslui-
ten treden in werking op 11 december
1992 en liggen met bijbehorende over-
zichtstekeningen vanaf laatstgenoem-
de datum voor een ieder ter inzage op
kamer 2.08 van het Stadskantoor,
Nieuwe Markt 55 te Echt, en wel op
de dagendat hetkantoor voor publiek
geopend is van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Echt, 10 december 1992
De burgemeester voornoemd,
mr. L.H.F.M. Janssen

Drugsdode
in Venlo

VENLO - Op een bank aan de
Maas in Venlo is gistermiddag
door voorbijgangers het stoffe-
lijk overschot gevonden van een
38-jarige man. Uit een eerste on-
derzoek van de politie is geble-
ken dat de man, de 38-jarige J.Q.
uit de Duitse plaats Viersen, vrij-
wel zeker aan een overdosis
drugs is overleden.

Het haalbaarheidsonderzoek zal
worden uitgevoerd door een gespe-
cialiseerd bureau, dat goed op de
hoogte is. Dat heeft volgens de op-
drachtgevers het voordeel dat er
snel rapport kan worden uitge-
bracht en de kosten, die door ge-
meente en casino gezamenlijk
worden betaald, beperkt kunnen
blijven. Afgesproken is dat half ja-
nuari het onderzoek is afgerond. In
die tijd komen gemeentebestuur en
directie van Holland Casino's op-

VALKENBURG - Op 15 janU^
volgend jaar zal het zestig jaarée\
den zijn dat Maria is verscheid
aan MariétteBeco in Banneux. V# *af dat moment is het plaatsje opj^
uitlopers van de Ardennen &.,
drukbezocht pelgrimsoord geV-V
den. Het is dan ook zestig jaar ge'
den dat vanuit Valkenburg de cc
ste voettocht werd gemaakt na
Banneux. De nog niet zo lang ëe
den Valkenburger Florent EysstL
deed dat destijds op kerstavond
zyn eentje. f,
Caritas Banneux in Maastricht °ganiseert op dezelfde dag een
tocht die de viering in Bannel*jt
willen bijwonen maar niet te v°y
willen gaan. Ook diegenen die .
voet zijn gegaanen terug willen
den kunnen met de bus mee, fli'
zy' zich vooraf opgeven.

Banneux 60 jaar
Maria-oord
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Dankbetuiging
t

Voor uw medeleven en de vele blijken van be-
langstelling betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Truia Habets
echtgenotevan

Leo Creusen
willen wij u langs deze weg hartelijk dank zeg-
gen.

L.G. Creusen
kinderen enkleinkinderen

Wijlre, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 13 december a.s. om 10.00 uur in
de Gertrudiskerk te Wijlre.

Dankbetuiging
Langs deze weg zeg ik u dank voor devele blij-
ken van belangstelling tijdens de ziekte en het
overlijden van mijn man

Huub Timmermans
Uw persoonlijke aanwezigheid, bloemen, brie-
ven, de muzikale opluistering van de uitvaart-
dienst en de toespraken in het crematorium zyn
voor my en de kinderen een grote steun ge-
weest.

Ria Timmermans en kinderen
Stem, december 1992

Groot was uw belangstelling by het overlijden
en de begrafenis van onze moeder, schoonmoe-
der en groot- en overgrootmoeder

Margaretha
Schepers-op den Camp
Wij danken u daarvoor oprecht.

Familie Schepers
Stem, december 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 12 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk St. Martinus te Oud-Stem.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven ons be-
toond by het overlijden en de begrafenis van
onze lieve en zorgzame vader en opa

Sjó Urlings
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

M. Urlings-Aussems
kinderen en kleinkinderen

Sittard, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 12 december a.s. om 19.00 uur in de
H. Hartkerk van Overhoven-Sittard.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn
zorgzame echtgenoot en onze lieve vader '

Gerrit Geurtz
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Miep Geurtz-Geilen
Miranda en Carla

Hoensbroek, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 12 december a.s. om 18.00 uur in de
parochiekerk van Christus Koning te Hoens-
broek-Zuid.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condo-
leances, bloemen, h. missen en begeleiding naar
de laatste rustplaats van mijn lieve vader en
schoonvader

Wynand Meens
weduwnaarvan

Louisa Dautzenberg
Marina enBart

Heerlen, december 1992
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 12 december a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk H. Drievuldigheid te Heerlen.

Dankbetuiging
t

Voor de belangstellingen het medeleven diewij
mochten ontvangen bij de begrafenis van onze
vader, schoonvader en opa

Johan Offermans
betuigen wy onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 13 december a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H. Laurentius te Spau-
beek.

I t
Voor alle blijken van belangstellingen mede-
leven ondervonden bij het overlijden van

Lei
Merkelbach

willen wij u hartelijk danken.
Mevr. Merkelbach-Arets
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 12 december a.s. om 19.00 uur in de St.
Lambertuskerk te Oirsbeek.

Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is iedereen te bedanken voor de
geweldige belangstelling die we mochten ontvangen bij
het heengaan van mijn lieve man, onze vader en opa, wil-
len wij u hartelijk danken.
Heel bijzonder onze huisarts dr. Roumen en dhr. Boon van
het De Weverziekenhuis voor goede begeleiding. Het heeft
ons zeer goed gedaan om te weten dat hij niet alleen door
ons, maar door velen geliefd en gerespecteerd was.

SabineKleintjens-Moers
kinderen
enkleinkinderen

De zeswekendienst heeft plaats op zondag 13 december
a.s. om 11.00 uur in de Corneliuskerk te Heerlerheide.

Dankbetuiging
We willen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank betui-
gen voor het medelevenen de belangstelling ondervonden tijdens de
ziekte en het overlijden van

Matheu Sluijpers
Uit allernaam: A.M. Sluijpers-Arets

De plechtige zeswekendienst wordt gehoudenop zaterdag 12 decem-
ber a.s. om 17.30 uur in Bejaardencentrum Ter Eijck, Heerlerheide.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn vrouw
en onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder
en oma

Lieske
Huijdts-Simons I

zal plaatshebben op zaterdag 12 december a.s.
om 19.00 uur in de parochiekerk H. Bemardus
van Übachsberg.

H. Huijdts
kinderen en kleinkinderen

NU,
Nu jeonze handen niet meer aan kunt raken
raak jeons hart nog dieper aan.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van onze lieve moeder en onvergetelijke
oma

Anna Schmitz-Lumey
U kunt haar met ons gedenken in de h. eucha-
ristieviering welke gehouden wordt op zaterdag
12 december a.s. om 19.00 uur in de kerk van St.
Petrus-Maria ten Hemelopneming te Chèvre-
mont.

Kinderen en kleinkinderen
Chèvremont, december 1992
————i———>^_—__—_^_

,_ (TL ,w

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Bij het heengaanen de begrafenis van onze goede moeder en oma

Antje
Timmermans-Aretz

waren de blijken van medeleven en van trouw in uw vriendschap
voor ons een zeer gewaardeerde troost, waarvoor wij u allenoprecht
en hartelyk danken.

Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden'worden a.s. zaterdag 12
december om 19.00 uur in de parochiekerk St. Joseph te Brunssum-
Egge.

I ~ï 1De vele handen, bloemen en kaarten,
de indrukwekkende laatste groet,
de stilte gevuld met herinneringen.

Daar het ons onmogelijk is, eenieder persoonlijk te bedanken voor
het medeleven betoond bij het overlijden en de uitvaartvan myn lie-
ve man en onze vader

Jan Daemen
betuigen wy op deze wijze onze hartelijke dank. Het heeft ons goed
gedaan, te ervaren dat hij zo geliefd was.

Mia Daemen-Smeets
Anita en Martin
Gonda en Jan-Pieter

Stem, december 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 12 december
a.s. om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Stem.

t Antoon de Vaan, 43 jaar, echtgenoot van Carla
Claassen, Dorpstraat 7, 6096 AH Grathem. De

uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 11 de-
cember om 13.30 uur in de Ursulakapel te Roer-
mond.

tLei Lennards, 91 jaar, weduwnaarvan Nelly Ge-
raedts. Corr.adres: Burg. Joostenlaan 59, 6042

ES Maasniel-Roermond. De plechtige uitvaart-
dienst zal worden gehouden vrijdag 11 december
om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munster-
kerk te Roermond.

tWillem Cox, 88 jaar, echtgenoot van Lien Dries-
sen,Dijkstraat 16, 6065 AT Montfort. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehoudenzaterdag 12
december om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Catharina te Montfort.

t'Jan Hillekens, 64 jaar, echtgenoot van Nelly
Tijssen, 't Zand 9, 6045BL Roermond. De plech-

tige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag
12 december om 11.00 uur in de kapel van Onze
Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond.
I

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge'
note, onze moeder en schoonmoeder

Jeanny
Salimans-Vanthoor

zal plaatshebben op zaterdag 12 december a-S-
-om 19.00 uur in het Elisabeth Stift, Hammolen-
weg 7 te Kerkrade.

H. Salimans
en kinderen

Kerkrade, december 1992

-
De eerste jaardienstvoor mijn lieve man, onze
zorgzame vader en onvergetelijke opa

Sjeng Laheij
zal plaatshebben op zaterdag 12 december oU1
19.00 uur in deparochiekerk van de H. Clemei"s
te Hulsberg.

M.J. Lahei j-Bertrand
kinderen en kleinkinderen

Hulsberg, december 19921 -^



Universiteit van Amsterdam.
Economie en sociale zekerheid
werden zijn paradepaardjes. In
1976 keerde hij terug naar zijn
geboortestreek om zich volledig
toe te leggen op die werkterrei-
nen. Een grondige kennis van de
economische ontwikkelingen
paarde hij aan grote bewogen-
heid.

Lobby
Hy werd er zelfs voor naar Lim-
burg gehaald, in 1976. Een roeri-
ge tyd voor de vakbeweging,
met name in Limburg. NW en
NKV waren in een fusieproces
verwikkeld en Wiel Friedrichs,
toen nog werkzaam in Utrecht,
werd gezien als de man die dat
proces in Limburg goed zou
kunnen begeleiden. Dat is ook
gelukt. Hij was fel voorstander
van een breed front van werk-
gevers, werknemers, provincie
en gemeenten tegen politiek Den
Haag om het getij in Limburg te
keren. Via een groot netwerk
van contacten en informanten
heeft hij in dat proces een be-
langrijkerol gespeeld.

Opgebrand
"Set leven van een vakbondsman
Saat niet over rozen, ook datheeft Wiel Friedrichs gemerkt.
*ÜJ heeft een prijs moeten beta-
Jen voor zijn inzet en betrokken-heid. Zijn oude 'koempel' Eij-
dems: „Hij was heel emotioneelbij zaken betrokken. Zelf heeft}tij eens voorspeld dat hy er nog
kapot aan zou gaan. Toen hij
eens in Aken een toespraak te-
"ten het racisme hield, kreeg hij
"Ukans het schuim op zn
"«ond." In 1986 belandde hij
«oor overgewicht, stress en hy-
perventilatie lange tyd in de

Wiel Friedrichs, geboren in Ey-
gelshoven, was 14 jaar oud toen
zijnvader hem van de mulo haal-

kritisch katholiek, meldt dat hij
ondanks alles voeling wil hou-
den met het vakbondsgebeuren.
Opeens alles opgeven? Zo steekt
hy niet in elkaar. Toch zal hy' af-
scheid moeten nemen als lid van
de Raad van Commissarissen
van het Liof, van het Sociaal-
Economisch Overlegorgaan van
de provincie en als vice-voorzit-
ter van de Limburgse- Sociaal-
Economische Advies Raad. De
vraag wat hij toch nog op so-
ciaal-economisch terrein blijft
doen na zyn vertrek, beant-

bioscopen

HEERLEN
i;Royal: The Bodyguard, dag.l
ij 18.15en 21 uur, za zo ook 15 uurJ
j;Rivoli: Single whitefemale, dag. j
ij 19en 21.30 uur, za zo ook 15 uur. j
ijMaxim: Unforgiven, dag. 18.15?'ien 20.30 uur, za zo ook 15 uur. j
jiH5: Sister Act, dag. 14.30 19 en!
jj21.30 uur, za zo ook 16.45 uur. jijSleepwalkers, dag. 14.15 18.45en!jj21.15 uur, za zo ook 16.30 uur. j■jBelle en het beest, dag. 14 en!ij18.30uur, zazo ook 16uur. A lea- j

ij ge of their own, dag. 14 18.30 en jjjj21 uur. California man, dag. 21 i
jjuur. Boomerang, dag. 14 18.30en jjii21 uur. Filmhuis de Spiegel:- *jShadows and Fog, vr zo 21 uur. i

SCHAESBERG
Autokino: Universal Soldier, vr]
t/m zo 20 en 22.15 uur.

KERKRADE:Wijngrachttheater: De Noorder- j;lingen, wo 20 uur.
1

MAASTRICHT
iMabi: Bodyguard, dag. 18.30 en i|

*21.15 uur, za zo wo ook 14.30uur. ijPatriot Games, dag. 18.30 enj;21.15 uur. Beethoven, za zo wo>i 14.30 uur. Unforgiven, dag. 18,30 j
jen 21.15 uur, za zo wo ook 14.30i;uur. Single white female, dag. j

* 18.30 en 21.15 uur, za zo wo ook jji 14.30 uur. Ciné-K: Howards end,\>dag. 20.30 uur. Cinema-Palace: i!Sister act, dag. 14.15 19.15 en j
121.45 uur, za zo wo ook 16.45uur. jjiBelle en het beest, dag. 14.15 en''19 uur, za zo wo ook 16.45 uur. jjBoomerang, dag. 21.30 uur. AJijleage of their own, dag. 18.30 en i:21.15 uur. Basic Instinct, dag.'
j14.15 uur. Lumière: The General ];(met live muziek van Mobiel'■Blaas Orkest) do t/m za 20 uur. j;Sweet Emma, dear Böbe, zo t/m'iwo 20 uur. Boven de bergen, j>dag. 20.30 uur. Five girls and a;
jrope, do t/m za 22.30 uur, zo t/m j

*wo 22 uur. Le charme discret dei
ila bourgeoisie, do t/m za 23 uur. j;Kinderfilmhuis Zoem:Kunst eni\Vliegwerk, zo 14 uur.

GELEEN
jRoxy: Sister Act, dag. 20.30 uur,
jza zo wo ook 14 uur. The silence
iofthe lambs, dag. 20.30 uur.

SITTARD
iForum: Bodyguard, dag. 20.30
juur. Belle en het beest, vr t/m zo
j18 uur, za zo wo ook 14 uur. Boo-
jmerang, dag. 20.30 uur. Film-
ihuis Sittard: Oblako-Raj, wo
i20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Universal
Soldier, vr t/m zo 19.30en 22 uur.
PatriotGames, vr t/m zo 19.30en
22 uur. Belle en het beest, za zowo 14.30 uur.

ROERMONO
Royal: Far and Away, dag. 20.30
uur, zo ook 16.30 uur. Belle en
het beest, za zo wo 14.30 uur.
Royaline: Boomerang, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur. My
Girl, za zo wo 14.30 uur. Film-
huis Roermond: Shadows and
Fog, do 20.30 uur.

VENLO
jjiFilmhuis Perron 55: Oblako-Riy.:
|i do di 20.30 uur. za 20 uur.

Limburg verliest een markant
vakbondsman. Zijn ervaringen
als bestuurder en organisator wil
hij echter blijven gebruiken. Dat
ziet hij wel zitten na zijn pen-
sioen. Want naast wandelen in
de omgeving van Ransdaal en
zwemmen is er ongetwijfeld tijd
over voor andere verenigingen of
organisaties. Hij kan het toch
niet laten.

woordt hij niet onmiddellijk. Het
blyft even stil voordat hy zegt
dat daar nog geen duidelijkheid
over bestaat.

streeksgewijs

de omdat er brood op de plank
moestkomen. Wegens zijn slech-
te ogen afgekeurd voor een
baantje ondergronds in 'de koel'
ging hij werken in de metaal-
bouw en later bij een accoun-
tant. In 1960 begon zijn vak-
bondsloopbaan bij de toenmali-
ge Kaj ottersbeweging in Lim-
burg als penningmeester. Vijf
jaar later vertrok de Limburger
in hart en nieren naar Utrecht.
Overdag werkte hij voor het
NKV. In de avonduren volgde
hy colleges economie aan de

Doorgaan
Friedrichs, naast FNV'er ook een
zeer strijdvaardig PvdA'er en

kerstevenementen zorgd door basisschool De Vier-
ring.Expositie

van Amnesty
BRUNSSUM - Burgemeester
**" Riem van Brunssum opent
yanavond om 20.00 uur in Dr*-*nkke Oave de tentoonstellingan de Brunssumse afdeUng van
"^nnesty International.
~e tentoonstelling duurt tot 16
ecember en staat in het tekenan het werk dat Amnesty Inter-

pional verricht. De mensen-echtenorganisatie zet zich spe-
ajü in voor mensen die vanwe-Se hun politieke, godsdienstige

,A.^dere overtuiging gevangen
«reten.

" De ontspanningsverenigingen
De Bokkenrijders en Berenbos
houden zondag van 11 tot 17 uur
een kerstmarkt in het buurthuis,
Berenbosweg la.

HEERLEN

" De school voor voortgezet
speciaaal onderwijs De Linde
houdt zaterdag van 11 tot 16 uur
een kerstmarkt in het schoolge-
bouw aan de Pater Beatusstraat
1. De ingang is te bereiken via
het schoolplein aan de Looier-
straat.

" Studenten en docenten van
de UTP geven dinsdag 15 de-
cember om 19.30 uur een kerst-
concert in de kapel van de UTP,
Oliemolenstraat 60.

BRUNSSUM

" De ouderwerkgroep van het
Deltacollege houdt zondag van
11 tot 15 uur kerstmarkt in het
schoolgebouw aan de Prins Hen-
driklaan.Er worden onder ande-
re werkstukken van de leerlin-
gen te koop aangeboden.

in de theaters

j^e Brunssumse muziekgroep
juvio opent de avond, ex-sevangene van deFilipijnen, me-

Piorita de Vera vertelt, er haar ervaringen. De muzi-
afsluiting zal worden ver-

p rSd door Carla Linnartz pianoen Cecile deVos viool.

" Christelyke harmonie De Ba-
zuin geeft zaterdag om 19.30 uur
een adventsconcert in de Baptis-
tenkerk te Treebeek. Medewer-
king verleent het gemengd koor
Sursum Corda.

" In de St. Josefkerk Egge ge-
ven zangvereniging Aurora,
Mannerquartett Alsdorf en het
Third Wing koor zaterdag om 20
uur een kerstconcert.

LANDGRAAF
# In de kerk van de H. Familie,
Veldstraat 23 Schaesberg, wordt
zondag een kerstconcert ver-
zorgd door het gemengd kerke-
lyk zangkoor St. Caecilia, Land-
graafs Mannenkoor St. Joseph,
Brass Ensemble Limburg en Ge-
mengd Koor Landgraaf. Mede-
werking verlenen Gerard Noter-
mans, Karin Coenen-Eydems,
Wim Scheepers, Jan Kapma en
Gerald Wijnen. SCHINVELD

" In het Fa-si-la-gebouw houdt
het damescomité van fanfare St.
Lambertus zondag van 11 tot 17
uur een kerstmarkt.

" Jeugdkoor De Grenslandzan-
gers geeft zondag om 17 uur een
kerstconcert in café lm Weissen
Rossi, Broekstraat 2.

" Samen met het dubbelkwar-
tet Bon Temps geeft het Land-
graaf Vocaal Ensemble zondag
om 14.30 uur een concert in de
Abdijkerk van Rolduc. Het in-
strumentale gedeelte wordt inge-
vuld door het trio Daphnis. Het
zelfde concert wordt op zondag
20 december om 20 uur gegeven
in de St. Jozefkerk te Waubach.

" Kerstmis nadert, in Oostelijk Zuid-Limburg staan weer veel sfeervolle evenementen op
Stapel. Archieffoto: CHRISTAHALBESMA

HEERLEN - De elfde Heerlense
kerstmarkt gaat vanmiddag om
drie uur open. Tot en met woens-
dag 22 december staan veel
stands in Limburgse vakwerk-
stijl rondom de Pancratiuskerk.

Elfde kerstmarkt
centrum Heerlen

De ondernemers van City Heer-
lenPromotion hebben bijdragen
in de aanschafvan nieuwe kerst-
verlichting en de standhouders
zorgen voor een sfeervolle in-
richting van de vakwerkhuisjes.

VOERENDAAL

" Harmonie St. David, jonge-
renkoor The Young Voices, ge-
mengdkoor Inter Nos en dames-
koor Voerendaal geven zondag
om 18.30 uur een kerstconcert in
de Laurentiuskerk. Alice Hen-
drix verzorgt de orgelbegelei-
ding.

" De dameshandwerkclub Eik-
se houdt zaterdag van 14 tot 19
uur en zondag van 9.45 tot 16 uur
kerstmarkt in de dagkapel van
de St. Michaelkerk. De op-
brengst is voor de kerk.

Op het Kerkplein is een cultuur-,
tent, waarin een kerstmarktcafé
is ingericht. Hier treden vrijwel
dagelijks Heerlense muziek- en
zanggroepen op. Ook buiten op
de markt is doorlopend kerstmu-
ziek.

kerststalletjes, kerstgroepen,
kaarsen, speelgoed, feestelijke
kleding, keramiek en sieraden.
Er is ook een poffertjeskraam en
je kunt reibekuchen, glühwein,
hot dogs en vruchten kopen.

Voor het eerst doen ook enkele
Duitse standhouders mee. Dat
kan door samenwerking met de
Weihnachtsmarkt in Aken.

De markt is op zondag en maan-
dag open vanaf 12.00 uur, op
andere dagenvanaf 10.00uur. De
sluitingstijden variëren tussen
17.00 en 21.00 uur.

" De Klimmender Nachtegalen
geven zondag om 16 uur een
kerstconcert in de kerk te Klim-
men..

De kerstmarkt biedt een groot
scala aan kerstartikelen, zoals

Burgemeester Jef Pleumeekers
verricht vandaag om 19.30 uur
de officiële opening

kort

perpersoon

Jubilarissen
Voetbalvereniging RKONS■^chaesberg houdt zaterdag de
JUDilarissen-avond in de kantine,

m 20.30 uur vindt de huldiging
Plaats van Guus Reinders, 401arar,hd en Chris Dassen en Jo
«üchiels, 25 jaar lid. Tot 21.30uur is er gelegenheid tot felicite-

r Brikke Oave is op werkda-
"fen geopendvan 10.00-12.00, van
Uu°"l7*00 en van 19.00-21.00
tn p zondagmiddag is de ten-
tonstelling van 14.00-17.00 uur

s °Pend. De toegangsprijs is
cent SCh' een P°stzegel van 70

" De gezamenlijke verenigin-
gen van de Kakert houden zon-
dag van 14 tot 22 uur de eerste
Kakertse Kerstmarkt in enrond-
om wykgebouw De Molt.

" Het Gertrudiskoor geeft zon-
dag om 16 uur het kerstconcert
in de kerk van Maria Onbevlekt
Ontvangen. Medewerking ver-
leent harmonie De Nederlanden.

AMSTENRADE
HOENSBROEK

" Gemengd kerkelijk zangkoor
St. Jozef Mariarade houdt zater-
dag en zondag van 11 tot 17 uur
kerstmarkt in het gemeen-
schapshuis op de Weyenberg.

BRUNSSUM
Uur

66 houdtvanavond om 20.30
cafónPeJ?baar fraktieberaad in«eD e Postwagen.

HEERLEN:- do. 10 t/m za. 12/12: show: de André
van Duin Revue
- za. 12/12: theaterconcert: Divastoer
2 met Hester Macrander (kleine zaal,
20.30 uur)- ma. 14/12: toneel: Spooksonate van
Strindberg door Het Vervolg- di. 15/12: cabaret: Waardenburg en
De Jong- wo. 16/12: jeugdtheater:Het verhaal
van Tijl Uilenspiegel door Hugo van
Rossum (14.30 uur)- wo. 16/12: toneel: Puzzels, komedie
'met o.a. Henriëtte Tol en Marijke
Veugelers,

KERKRADE:- do. 10/12: ballet: St. Januari met Fe-
verish Processions- vr. 11/12:muziek: Nieuw Sinfonietta
Amsterdam 0.1.v. Lev Markiz met Ja-
cob Slagter, hoorn en Philip Shef-
field, zang- za. 12/12: muziek: Thijs van Leer- zo. 13/12: muziek: pianorecital van
Sara Crombach- di. 15/12:muziek: concert door Glin-
ka Koor

MAASTRICHT:- do. 10/12: show: Mickey Mouse,
Don Quijotte and the others (20.15
uur)- vr. 11/12: cultureel café: Wiel Kus-
ters interviewt Gerrit Komrij (Redou-
te Stadsschouwburg)- vr. 11/12: toneel: De Koopman van
Venetië door het Nationale Toneel
(20.15 uur)- za. 12/12: muziek: LSO 0.1.v. Salva-
dor Mas Conde met Weber, Mendels-
sohn en Schumann. Soliste Theodora
Gèraets (20.15 uur)- zo. 13/12: kinderopera: Fidelio met
Frank Groothofen Erna Sassen (14.30
uur)- ma. 14/12: toneel. Callas door To-
neelgroep Amsterdam (19.00 en 21.00
uur)- di. 15/12: toneel: As-vers door Orka-
ter (20.15 uur)- wo. 16/12: muziek: lunchconcert met
Detmar Leertouwer, cello (12.30 uur)- wo. 16/12: muziek: Met Berdien
Stenberg op de piste

SITTARD:- do. 10/12: muziek: LSO 0.1.v. Salva-
dor Mas Conde met Weber, mendels-
sohn en Schumann. Soliste Theodora
Geraets- vr. 11/12: cabaret: Limburgs cabaret-
festijn met Thei Dols- za. 12/12: ballet: De Notenkraker
door het Scapino Ballet- zo. 13/12: muziek: musical Tsjechov
met Boudewijn de Groot- di. 15/12: toneel: Puzzels, comedie
van Jennifer Rogers met o.a. Henriët-
te Tol

ROERMOND:
- do. 10/12: show: Karin in Concert
metKarin Bloemen
- vr. 11/12: muziek: Tsjechow, musi-
cal van Robert Long met Boudewijn
de Groot- zo. 13/12: muziek: Benefiet Arties-
ten-Marathon

WEERT:- vr. 11/12:muziek: Hoofdstad Operet-
te met Vogelhandler- wo. 16/12: toneel: Theater Sirkel
speelt Goud
Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

" Het Symfonisch Orkest van
de Volkshochschule Aken geeft
vanavond om 19.30 uur een con-
cert in de BurtscheiderKurpark-
terassen. Uitgevoerd worden
werken van Bizet, Smetana, Ver-
di en Strauss.

AKEN
KERKRADE

" Voor de zestiende keer houdt
het Chevremonts Mannenkoor
1912 zondag vanaf 10.30 uur de
Kerst-Inn in de Rodahal. Alle
verenigingenen groepen die aan
eerder Kerst-inns medewerkten
zyn ook nu weer van de party.
Het kerstspel wordt dit jaarver-

Ken^, gemeenschapshuis De
tot ?9r WOrdt vanavond van 20
Voor U?r een origami-avond
Kindere TSSenen Souden.vani4w^unnen er zaterdag114 tQt 16 uur terecht. Het Integraal Kankercentrum

Limburg (IKL) in Maastricht en

Borstkanker is onder vrouwen
de meest voorkomende vorm
van kanker. Ontdekking van de
kankercellen in een zo vroeg mo-
gelijk stadium moet ervoor zor-
gen dater in de toekomst minder
vrouwen overlijden aan borst-
kanker.

Het onderzoek bestaat uit het
maken van röntgenfoto's van de
borsten. Vrouwen tussen de vijf-
tig en zeventig jaar kunnen op
vrywillige basis, na uitnodiging,
deelnemen aan het onderzoek.

het MFC 'In g'n bende' te Sim-
pelveld.

de Gemeenschappelijke Gezond-
heidsdienst (GGD) in Heerlen
werken hierbij samen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Simpelveld
SIMPELVELD - Het bevol-
kingsonderzoek naar borstkan-
ker start op 17 december in de
gemeente Simpelveld. Vrouwen
kunnen zich laten onderzoeken
op borstkanker in het verplaats-
baar onderzoekscentrum dat
achter het gemeentehuis staat.
Voordat het onderzoek van start
gaat is er op woensdagavond 16
december, van 20.00 tot 22.00
uur, een voorlichtingsavond in

l H,nb„rflsdogbUK. J Limburg
Donderdag 10 december 1992 " 13

Wiel Friedrichs altijd
emotioneel betrokken

Afscheid FNV-coryfee na slopende vakbondsjarenAan de actieve loopbaan van
FNV-Limburg-voorzitter Wiel Friedrichs komt op 1

februari volgend jaareen einde. Na veertig jaar
werken gaat deimmer strijdbare Friedrichs het
rustiger aan doen. Dat kan dank zij een speciale

regeling die hem na zijn 32 vakbondsjaren in staat
stelt te stoppen. Als vakbondsman in hart en nieren
blijft hij op de achtergrond actief. Ook op andere
sociaal- economische terreinen blijft de 55-jarige

Friedrichs zeker nog werkverrichten. De komende
maanden zijn voornamelijk gevuld met het

overdragen van zijn taken aan collega's en zijn
opvolger Armemarie Snels. Op vrijdag 29 januari

neemt Friedrichs officieel afscheid. Vijftien jaarlang
gafhij leiding aan de afdeling Limburgvan de FNV,

goedvoor 75.000 leden.

Foto: DRIES LINSSEN" Wiel Friedrichs, voorzitter van FNV-afdeling Limburg

oevallig is Friedrichs een paar"Ur op kantoor aan het Heerlen-se Tempsplein. Meestal is de inKandsdaal woonachtige vak-°°ndsman 'in de wei' te vinden,
«let pijn in het hart gaat hij weg,
geeft hy onomwonden toe. Hij
jteeft er veertig arbeidsjaren op«tten. Een mooi getal om hetvoor gezien te houden. „Ik kan5U nog dingen gaan doen waar ik
■^n in heb."

Friedrichs beargumenteert zijn
vertrek met de bewering dat zijn
hoofddoel grotendeels is bereikt;
de herstructurering van Zuid-
Limburg, waar 45.000 arbeids-
plaatsen verloren gingen als ge-
volg van de mijnsluitingen. Een
'stevige' prioriteit, zoals de schei-
dende voorzitter het zelf noemt.

HEERLEN - Hij heeft het druk
°P de ochtend dat hij zijnvertrekjus voorzitter van FNV-Limburg
gekend maakt. Het bericht komtjus een donderslag bij- heldere
j|,emei. Zelfs FNV-collega Willem
*4)dems, die als klasgenoot sa-
J^en met Friedrichs opgroeide, is
yerrast door het nieuws: „Het is
'S jammer. Wiel is een bekwa-me vent, die zich uitstekend

fjeeft ingezet voor Limburg. Hij
fj^d uitstekende ingangen in"en Haag. Hij zei zelfs 'je' en 'jij'

Ruud Lubbers."

DOOR ANITA KEYDENER
ziektewet. Hy had het gevoel dat
hy opgebrand was. Sindsdien is
hy gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt. Omdat hij het van de
dokter wat rustiger aan moest
doen, ging hij zich bezighouden
met interne zaken, zoals de prio-
riteitsstelling van het regionaal
werk van de FNV. Snel werd
duidelijk dat door bezuinigingen
het aantal bestuurders moest
worden teruggebracht van vier
naar drie. Hieraan verbond hij
persoonlijke consequenties.

in hetnieuws
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Van onze verslaggever worden opgeheven. Deze
maand zullen alle leden van
het Groene Kruis zich over de
afslanking beraden.

Het Groene Kruis heeft momenteel
een hoofdkantoor en 38 wijkgebou-
wen in de Oostelijke Mijnstreek.
Een onafhankelijk adviesbureau
heeft berekend dat zestien van deze
gebouwen moeten worden afgesto-
ten. Daarbij is gekeken naar de be-
reikbaarheid, bezetting en exploita-

Ï^EßLEN/EYGELSHOVEN
in t? Groene-Kruisgebouwen
jp, eygelshoven en aan de An-
in uSStraat en Heigrindelweë
te eei"len worden op korte
j,J^ijn afgestoten. Deze ope-
effle. maakt deel uit van een
p tjciency-operatie binnen hetroene Kruis. Later zullen

elf andere dependances

tiekosten van de panden. Twee van
de zestien gebouwen zijn al dicht.
Directeur G. Timmerman zegt datvoor alle te treffen maatregelen al-ternatieven worden aangeboden.
Voor de gebruikers van het pand inEygelshoven zal taxi-vervoer wor-den aangeboden. De bezoekers vande twee Heerlense dependances
worden verwezen naar deKapelaan
Ramakersstraat.
Volgens Timmerman maakt de
thuiszorg momenteel een grote
groei door, terwijl het budget daar-
voor niet stijgt. Het GroeneKruis in
deOostelyke Mynstreek heeft daar-
om gekozen voor 'mensen in plaats
van bakstenen. Dat betekent dat
laag bezette en slecht bereikbare
gebouwen worden afgestoten en
meer aandacht aan de zorg zélf
wordt besteed.

Motor rijdt
bejaarde aanHek rond golfbaan

stuit op bezwaren HOENSBROEK - Een 63-jarige
Heerlense is bij het oversteken van
de Roebroekweg aangereden door
een motorrijder (17). Ze liep daar-
door een bekkenbreuk en een ge-
broken pols op.

Na de aanrijding botste de motorrij-
der tegen de invalidewagenvan een
59-jarige Heerlenaar, die licht ge-
wond raakt aan zijn schouder. Ver-
volgens kwam de jongemanten val.
Net als de bejaarde Heerlense
moest hij worden behandeld in het
ziekenhuis.

LANDGRAAF/BRUNSSUM - Een door
ue Brunssumse golfbaan geplaatst hek
rond de recente uitbreiding van het ter-
rein, beperkt de mogelijkheden van wan-delaars in het gebied. Abdissenbossenaar■Jan Luit heeft de Landgraafse en Bruns-sumse politiek ingeschakeld om op zijn
Kunst een aantal doorgangen in het hek te«"ijgen.
Het Landgraafse stukje grond is aanBrunssum verkocht, om een uitbreidingvan de golfbaan met vijfholes mogelijk te'naken. „Maar nu staat er zeker een kilo-
meter hek," zegt fanatiek natuurliefheb-
ber en wandelaar Luit. „De mogelijkhe-
den om vanuit Abdissenbosch te wande-Jen zijn daardoor enorm beperkt. En dat
terwijl de burgers van Abdissenbosch
toch al zoveel te verdagen hebben," voegt
hIJ eraan toe.

ben gesteld in de vergunningvoorwaar-
den.
„Brunssum en Landgraaf wilden zo voor-komen dat golfers het natuurgebied de
Brandenberg betreden."
De gemeente Landgraaf weet van geen
vergunningvoorwaarden. „We hebben ge-
constateerd dat er zonder vergunning een
hek is geplaatst op Landgraafs grondge-
bied," aldus een woordvoerder. „Het hek
is geplaatst door de gemeente Brunssum,
die dat stuk in zijn bezit heeft. Er is nu
ambtelijk overleg gaande om een oplos-
sing te vinden."
De Brunssumse wethouder Toon Pierik

Op termijn nog elfandere dependances dicht

Groene Kruis stoot
drie gebouwen af

Als straks de nieuwe stortplaats is ge-
opend, kan jevanuit Abdissenbosch hele-
maal de hei niet meer op."

Volgens Luit heeft de golfbaan het hek
geplaatst om te voorkomen dat - overi-
gens illegale - motorcrossers het terrein
van de golfbaan opkomen. Ook zou de
golfbaan willen voorkomen dathomosek-
suelen de golfbaan als ontmoetingsplaats
gebruiken.
H. Gerrits, baancommissaris van de
Openbare Golfbaan Brunssummerheide
bv, zegt echter dat de gemeenten Bruns-
sum en Landgraaf het hek verplicht heb-

Luit ziet het hek het liefst helemaal ver-
dwijnen. „Er moeten tenminste doorgan-
Sen in het hek komen, en wandelpaden.

heeft weer een andere lezing. „Het hek
aan de kant van het natuurgebied de
Brandenberg vloeit voort uit het bestem-
mingsplan, ter bescherming. Aan de kant
van de Mechtildisweg moet het hek voor-
komen dat bijvoorbeeld motorcrossers
het terrein van de golfbaan opkomen."
Pierik ontkent ten stelligste dat de angst
dat de golfbaan ontmoetingsplaats voor
homoseksuelen zou worden, heeft geleid
tot het hek langs de Mechtildisweg.
„Daarvan is mij niets bekend."
Pierik zegt bereid te zijn 'te zijner tijd'
doorgangen voor wandelaars in het hek
aan te brengen. „Maar daarvoor moet de
gemeenteraad dan nog wel geld ter be-
schikking stellen. Ik vind in ieder geval
dat die doorgangen er moeten komen."
Abdissenbossenaar JanLuit gaat vandaag
met raadsleden uit Landgraaf en Bruns-
sum ter plaatse het omstreden hekwerk
inspecteren. Uit Landgraaf gaat ex-wet-
houder Wiel Heinrichs (CDA) mee, Bruns-
sum is vertegenwoordigd door Luits
broer Ger (PAK). Luit heeft goede hoop
op een goede afloop. „De eerste reacties
uit de politiek lijken positief."

De motorrijder is door de politie
opgepakt, omdat hij na verlof niet
bleek te zijn teruggekeerd in de
jeugdgevangenis. Daar zit hij een
straf uit voor een eerdere veroorde-
ling.

Voetbal
"De ambtenarensport in de
gemeente Kerkrade lijkt vruch-
ten af te werpen. Voor de twee-
de maal zijn de noeste werkers
van de gemeentelijkeburelen in
deKlankstad Nederlands kam-
pioen geworden op het Lande-
lijke Gemeentelijk Zaalvoetbal-
toernooi. Voorwaar een presta-
tie, omdat er maar liefst vijf-
tien teams meededen. Bruns-
sum en Kerkrade waren de
enige twee Limburgse teams op
het toernooi in Wijehen. Kerk-
rade zat in een poule met Mep-
pel, Brunssum, Leeuwarden en
Nijmegen. Onze correspondent
meldt dat Kerkrade na een
enerverende strijd glorieus
winnaar werd. Moeilijk waren
uiteraard de wedstrijden tegen
de Cambuur-stad en de NEC-
stad.

Voetbal 2
" Tegen FC Twentestad werd
gelijk gespeeld en van Amers-
foort werd gewonnen. Logisch,
want in die laatste plek wordt
al jaren niet meer professioneel
gevoetbald. In de finale moes-
ten de Roda-aanhangers het
opnemen tegen de aanbidders
van Vitesse, die overdag de ta-
fels en stoelen van het gemeen-
tehuis in Arnhem bezetten.
Arnhem werd opgerold na
fraaie serie strafschoppen.
'Bloedstollend,' zo schrijft onze
correspondent. Na afloop kre-
gen de landskampioenen een
fraaie beker en een pluim op de
hoed voor het sportieve gedrag.
Volgend jaar doet onze Lim-
burgse voetbalgemeente weer
mee. Maar goed dat de ambte-
narensport in Kerkrade ge-
handhaafd wordt.

Surprise

Raad vindt overschrijdingen ’onaanvaardbaar’
Schouwburg krijgt

de wacht aangezegd Stadspark krijgt
plein voor feesten

KERKRADE - Het
pleintje bij de dieren-
weide in het Kerkraad-
se stadspark wordt uit-
gebreid en kan vanaf
volgend jaar gebruikt
worden voor manifesta-
ties en festiviteiten. Het
WMC gaat er mogelijk
gebruik van maken.

met een aansluiting op
het gazon. Rond dit
centrale plein worden
kleinschalige ruimtes
ingericht met nieuwe
banken en lantaarnpa-
len. Ook worden de
paden uitgevlakt en van
een nieuwe slijtlaag
voorzien, worden de ka-
bels en leidingen onder
de grond vernieuwd en
wordt er een nieuwe
toegang gemaakt aan
de Koningsweg.

tic uitgevoerd.
Tijdens deze fase- die de gemeente
Kerkrade drie ton gaat
kosten - wordt het
plein bij de dierenwei-
de aangepakt. Het plein
moet opener worden

Wanneer de overige gebouwen wor-
den afgestoten is nog niet bekend.
De directeur laat weten dat er eerst
een alternatief moet zijn alvorens
een gebouw dicht gaat.

Het advies van het onafhankelijk
bureau voorziet uiteindelijk in een
eindsituatie waarin nog maar acht
centra voor thuiszorg overblijven in
Oostelijk Zuid-Limburg. Dit moe-
ten goed uitgeruste gebouwen wor-
den. Timmerman zegt datdie situa-
tie op korte termijn onhaalbaar is.

de kant van de spoor-
tunnel heeft het park
een open karakter ge-
kregen, nadat daar
bomen zijn^ wegge-
haald. Volgend jaar
wordt de derde en laat-
ste fase van de renova-

Het stadspark aan de
Koningsweg in Kerkra-
de wordt op dit mo-
ment gerenoveerd. Aan

! Von onze verslaggever

j^ERLEN - De Heerlense ge-
"fenteraad pikt de forse over-
gC«rij dingen van de kosten bij de
f tadsschouwburg niet meer. Alle
ïf

acties zijn het erover eens dat het
'gelopen moet zijn met de structu-,e tegenvallers.

"Jlangs werd bekend dat de
vouwburg zon zeven tot negen

jj.jj tekort komt op de oorspronke-
raming. Dat leidde tot grote

°ede brj de directeuren van de an-
,} re gemeentelijke diensten. Die
,j en er allesaan om te voldoen aan> stringente bezuingingen. De
P'lzucht' by de schouwburg is henn doorn in het oog.

fractie Groepering Heerlen-
en ord stelde tijdens de raadsverga-
Seh g voor om het tekort van de
le

n°uwburg te verhalen op de gehe-
j-j "-J'enst Welzijn. Directeur Jan
W van die dienst viel toen bijna

«erlijk van zijn stoel.

wethouder Jo Evers vond die
fai atr.egel te ver gaan. „Het zou niet

zÜn om de rest van deze ge-
v 0entelijke dienst te bestraffen
bü

r „de fouten van de schouw-

Een ingediende motie van de Groe-
pering Heerlen-Noord kreeg dan
ook geen steun. Maar voor het ove-
rige deelden alle fracties de forse
kritiek. „Deze overschrijding is on-
aanvaardbaar. Er is niet adequaat
gereageerd op de tekorten die al ja-
renlang bestaan," foeterde WD'er
Wil Houben.
„De limiet is bereikt," vond Arie
Kuijper (PvdA): „Bij het overige
personeel leeft de gedachte dat als
de schouwburg toch wel wordt ge-
dekt, ze de zaak maarkan laten slof-
fen."

Ook het CDA vroeg, bij monde van
Jan Verheugen, om garanties voor
het in de pas lopen van de schouw-
burg. „Als de schouwburg straks
geen sluitende begroting weet te
presenteren, gaat de gemeente zelf
de financiën beheren," kondigde
wethouder Jos Zuidgeest aan. „Dat
is een vergaande stap, ik kan me
niet herinneren dat we daar ooit
eerder mee gedreigd hebben."
Ook een tweede motie van de Groe-
pering Heerlen-Noord haalde het
niet. De fractie wilde al in januari
een nieuwe directeurbenoemen. De
overige fracties kunnen zich echter
wel vinden in het compromis met
Emiel Doodkorte als waarnemend
directeur.

Bromfietser
duwt fietsers

omver
KLIMMEN - Een tot dusver
onbekende bromfietser heeft
gistermorgen om acht uur op
de Klimmenderstraat tussen
Klimmen en Voerendaal twee
jeugdige fietsers omvergere-
den. De in Klimmen woonach-
tige scholieren werden door de
bromfietser op het fietspad
omver geduwd. De dader reed
vervolgens door. Een fietser
liep lichte verwondingen op.
De Voerendaalse politie heeft
de zaak in onderzoek.

O ,Jk hoef geen surprise, ik wil
alleen een auto," zei Kathy
Schillings. Die opmerking zal
de Kerkraadse kegelaarster
zich nog lang heugen. Haar ke-
gelclub Dolla Mina hield
woensdagavond een, enigszins
verlate, surprise-avond. En
Kathy Schillings kreeg... een
auto. Haar clubgenoten hadden
een oude auto doormidden la-
ten zagen. Als dat geen surprise
is.

Bovendien heeft de gemeente de
verslagen van de voorlopige getui-
genverhoren niet rechtstreeks,
maar via het ABP gekregen. Ze
vindt het niet correct om deze ver-
der te verspreiden.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het raadslid Rein
Hummel krijgt niet alle stukken uit
het dossier Geleendal. De gemeente
wijst zijn verzoek op grond van de
Wet Openbaarheid van Bestuur af.
Hummel overweegt hiertegen in be-
roep te gaan.
De gemeente Heerlen is door de

Roermondse projectontwikkelaar
Muermans gedaagd. Deze claimt
voor 17,9 miljoen gulden schade te
hebben opgelopen doordat hetABP
het dertig hectare grote Geleendal-
terrein niet aan hem heeft verkocht.
Heerlen zou de grond in de zomer
van 1991 onrechtmatig hebben ver-
worven.
Al eerder moesten allerlei topman-
nen van de gemeente, van het ABP

Na ampel overleg heeft het college
besloten Hummels verzoek af te
wijzen. Het vindt dat openbaarma-
king van het dossier de positie van
de gemeente in het proces nadelig
zou kunnen beïnvloeden. Datzelfde
zou geldenvoor de beide andere ge-
daagde partijen: het ABP en het
Bouwfonds.

Heerlen geeft geen
stukken Geleendal

Raadslid Hummel overweegt bezwarenprocedure en het Bouwfonds Woningbouw
verschijnen voor een voorlopig ge-
tuigenverhoor. In het voorjaar van
1993 dient de zaak bij de Maas-
trichtse rechtbank.

GlasBelangrijke taak voor centrummanagement

Pleinenplan Heerlen
getuigt van visie

DOORJOOSPHILIPPENS Wat de levendigheid betreft, is
meteen een belangrijke taak
weggelegd voor het centrum-
management-in-oprichting. De
gemeente is bereid hier 50.000
gulden in te stoppen voor het
eerste jaar, ais de ondernemers-
vereniging LOZO hetzelfde
doet. De noodzaak van zon
centrummanagement staat bui-
ten kijf, zodat de ondernemers

De plannenmakers hebben
zich uitvoerig verdiept in de

Promenade hadden daar op
voorhand al protest tegen aan-
getekend. De vrees is begrijpe-
lijk, maar pas na komende
dinsdag hebben de bewoners
echt recht van spreken. Dan is
namelijk een informatieavond
in de schouwburg over de pre-
cieze plannen.

HEERLEN - Na een paar jaarvan alleen maar gepraat ligt eraan nu eindelijk een eerstePlan voor de alom gewenste
"erinrichting van het Heerlen-se winkelgebied.
De Keulse architect O. Ungers
w" als hoofdlijn de lange, kris-
kras met kiosken bestrooidePromenades vervangen doorveel overzichtelijkere pleinen.

" Schets van de woontoren die aan het Van Grunsven-
plein moet verschijnen.

Een tweede 'poort van Heerlen'- de kant van het station -is wat onderbelicht gebleven,
geeft Ungers toe. Hij bekijkt of
op de kop van de Sarool wel-
licht ook een kunstwerk of een
gebouwtjekan komen. Dat zou
deze plek een nieuw imago
kunnen geven.

Glas 2

"De échte feestdagen moeten
nog komen, maar nu al begin-
nen de gemeenten er op te wij-
zen dat we ons een beetje netjes
moeten gedragen met het opber-
gen van al die legeflessen. Uit
onderzoeken is gebleken dat vo-
rig jaar het aanbod van oud
glas rond kerst en nieuwjaar
met dertig tot vijftig procent
toenam. En ons zelf kennende
zal dat percentage dit jaar wel-
licht iets, maar niet véél lager
liggen.

Belangrijk is dok de winkelin-
vulling van het oude DSM-ter-
rein. Maar daar heeft Ungers
niet naar gekeken, omdat een
ander architectenbureau daar
onlangs een complete visie
voor heeft opgesteld. De Saro-
lea-, Honingman- en Oranje
Nassaustraat krijgen nieuwe
bestrating en nieuwe verlich-
ting. De Dautzenbergstraat en
Geleenstraat blijven zoals ze
zijn.

Geen buit

"In een aantal gemeenten
worden de glascontainer daar-
om rond defeestdagen een keer-
tje extra leeg gemaakt. Maar
het is het beste om - De in-
middels lege - voorraad een
beetje te verdelen over de hele
maand januari. Nóg beter en
gezonder is het waarschijnlijk
om duidelijk minder te drin-
ken. Of, zoals een collega als
alternatief aandroeg, een deel
van de voorraad al voor de
feestdagen te verorberen!

Ook de Homerusstraat krijgt
een rij bomen.

zich volslagen belachelijk zou-
den maken als ze de boot af-
houden.

Dat idee getuigt van visie. Door«e beide Promenades te be-grenzen met paviljoenachtige
gebouwtjes ga jevoor je gevoelergens 'in', krijgt elke Prome-nade een eigen karakter. Un-gers trekt zelfs een vergelijking
met de pjazza Navona in Rome,
«ijkomend voordeel is dat denieuwe gebouwtjes plaats bie-den aan horecagelegenheden,
aie de Promenade ook 'savonds kunnen opvrolijken.

-°e overkapping vormt een dis-cussiepunt. Bewoners van de

klachten van de bewoners. De
snelle toegang van brandweer
en politie is volgens architect
Ungers gegarandeerd. Ook het
zicht op de Promenade blijft
volgens Ungers goed. „De koe-
pelvormige overkapping is zon
tien tot twaalf meter hoog. Aan
de zijkanten is ze open. Boven-
dien is de afstand aan weerszij-
den van de bebouwing zeven
meter." Via een reinigingsin-
stallatie wordt het glazen dak
bovendien elke drie maanden
schoongemaakt.

De gedachte van Ungers om de
andere helft van de Promenade
van een dik bladerdak te voor-
zien, doetsympathiekaan. Veel
Heerlenaren klagen erover dat
in het centrum nog maar wei-
nig groen over is. De gemeente
pakt dat signaal op. Aan de
Geerstraat worden volgende
week al twintig kastanjebo-
men, essen en lindes geplant.

De overkapping van de prome-
nade moet gebeuren met plata-
nen of gingko's. Deze worden
zo geknipt dat een zeer strak
scherm ontstaat. Het bladerdak
biedt vooral beschutting in de
zomer. Ungers zegt dat niet erg
te vinden. „Als je de Geerstraat
als poort van Heerlen be-

0 Een inbraak in een friture
dinsdagnacht aan het Oranje-
plein in Simpelveld heeft de
daders niets opgeleverd. De
kassa werd ontvreemd en twee
speelautomaten werden open-
gebroken. De kassa was echter
leeg en de eigenaar had de
speelautomaten ook dezelfde
avond geledigd. De toegang tot
de friture werd verschaft door
het stukslaan van een glas-in-
lood-raam.

schouwt, dan krijg jeeerst glas
als overkapping, dan bomen en
tenslotte vormt de Bongerd het
derde, geheel onoverdekte
plein. Dat is juist leuk."
De Bongerd wordt begrensd
door een poortgebouw. Ungers
wil dit plein aankleden met een
bron en/of een obelisk. Maar
het houden van markten en
kermissen komt in geen geval
in het geding.

A met al bieden de ideeën van
deKeulse architect perspectief.
Er is voortdurend gekeken of
zijn plannen ook betaalbaar
zijn. Hopelijk kan zijn totaalvi-
sie grotendeels ongeschonden
uitgevoerd worden.

De mogelijke bouw van een
nieuwe muziekschool achter de
schouwburg is een voorzet van
de architect, die politiek gezien
nog wat vroeg komt. De ge-
dachte is in ieder geval prima,
de plek uitstekend. Een mu-
ziekschool zorgt letterlijk voor
avondlijk leven in de stad.
Een ander levendig element is
de geplande woontoren aan de
rand van het Van Grunsven-
plein. Dat moet een architecto-
nisch hoogwaardig gebouw
worden. De eerste schetsen van
Ungers kunnen nog onvol-
doende overtuigen dat deze
doelstelling wordt waarge-
maakt.

Donderdag 10 december 1992 "15

" HetKerkraadse stadspark ondergaat in 1993 een metamorfose. Foto: klaus tummers
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Romario alléén kan verschil in klasse niet compenseren

AC Milan geeft uurtje voetballes
DOOR FRED SOCHACKI

**INDHOVEN - Een uurtje tempo om daarna in alle rust naar
einde toe te gaan. Dat was de strategie die Fabio Capello
Milan mee op weg had gegeven. De ploeg deed tegen PSV

pact wat de coach verlangde. Kneep bijna alle lucht uit de
** lndhovense longen en nam het er vervolgens van. PSV liet
j^t er niet bij zitten en kwam uit verloren positie nog terug,
ï^ar niet ver genoeg (1-2) om nog uitzicht te hebben op de
**uropacup-finale.

£SV-AC Milan 1-2 (0-1) - 20. Rijkaard
£1. 63. Simone 0-2, 66. Romario 1-2.
Scheidsrechter: Spirin (Rus). Toe-
schouwers: 27.500 (uitverkocht). Gelek?a*t: Romario en Heintze (PSV), Era-Ju?(AC Milan).
rSV: Van Breukelen; Beerens, Popes-
Cv, Paber en Heintze; Vanenburg, El-
JJjrman (39. Hoekstra), Linskens en

Kieft en Romario.*C Milan: Rossi; Tassotti, Baresi,
L?staeurta en Maldini;Gullit (60. Era-
JJJ°), Rijkaard, Albertini en Lentini;van Basten en Simone (90. Massaro).

Jjti hebben goede zaken gedaanoor een uitwedstrijd te winnen,"
°nd Capello. „Zeker in zon kleine

waar je maar weinig
j^ntenkunt vergaren, is alleswatje
J-ten Milaan haalt erg duur. Mijn

~'oeS speelde, om deze goede uit-
ai\gspositie te bereiken, de beste

Wedstrijd van het seizoen."

ttans Westerhof had de kwaliteiten
soed ingeschat en hield van meet afar> GicaPopescu als een ouderwet-
-6 stopperspil achter de laatste li-
le' „Ik wilde de onervaren jongenss Faber en Beerends, spelers diee noodgedwongen moesten op-
tellen, wat zekerheid geven. Daar-door lieten we echter het midden-
eld over aan de tegenstander. Na

°e pauze kwam er meer evenwichton*idat we brutaler en opportunisti-
Scher speelden."

Scheef
jj*en blik op de PSV-opstelling leer-
j!e dat de verhoudingen in het Phi-

scheef lagen. Waar trai-? r̂ Capello voetbalmiljonairs als
Jean-PierrePapin, omr maar eentje te noemen, een atv-

?a| liet nemen, moest Hans Wester-
of een beroep doen op voetballersan het tweede elftal. Al gauwwerd
Uidelijk dat de goede voornemens,

en vechtlust, bij lange na niet
oldoende waren om Berlusconi's

>eri"enparade de pas af te snijden.
ye«s met spelers als Van Tiggelen,an Aerle en Erwin Koeman in de
{jj aderen, zou de scheve balans
yet in evenwicht te krijgen zyn.

dat in Eindhoven iedereen
achtte en hoopte op de bevliegin-sen van Romario.

%£, het moment dat de Braziliaanen opmaakte om serieus met de
kw Stoj<i aan de slag te gaan, zonwartier na aanvang, bereidde AC

Milan zich voor om iets aan de
stand te gaan doen. Romario was
het eerst aan de beurt. Hij kapte
Baresi uit en zette achter het stand-
been om de bal voor doel. Omdat
het enfant-terrible niet op twee
plaatsen tegelijk kan zijn, liep de
actie op niets uit.

Snelheid
Milan nam over op snelheid. Van
Basten en Rijkaard zagen de groen-
tjes Faber en Beerends niet staan en
voordat de aanstormende Simone
de bal beroerde, was Rijkaards kop-
bal Hans van Breukelen en de doel-
lijnreeds gepasseerd: 0-1.

Het nummertje imponeren ging
vervolgens door tot ruim een kwar-
tier na de pauze toen de voor Gullit
ingevallen Eranio deruimte koos en
Simone kon intikken. Op dat mo-
ment schakelden de koele reke-
naars uit Noord-Italië terug naar
een lager tempo en kwamen zelfs
nog behoorlijk in de problemen.
Met name Peter Hoekstra en Gerald
Vanenburg fleurden op, toen Milan
hautain het spelletje wilde uitspe-
len. De schitterende omhaal van
Romario bracht nieuw leven in de
beurs gespeelde PSV-benen. Het
duel in de Champions League werd
het laatste halfuur een echte wed-
strijd.

Scheidsrechter Spirin had zijn fluit
toen al opgeborgen. Althans op be-
slissende momenten vergat de Oos-
teuropeaan zijn werk consequent
uit te voeren. Zo onthield hij Marco
van Basten, die gisteren niet in de
schaduw van Romario kon staan,
twee penalty's na overtredingen
van Linskens (eerste helft) enFaber
tegen het einde van de ontmoeting.
Voorts zag de onpartijdige niets in
de handsbal, dieRijkaard nodig had
om groter gevaar van PSV-kant te
voorkomen. „Alles bij elkaar een
verdiende overwinning," vond die-
zelfde Rijkaard. „Ons spel voor de
pauze was sterk. In die fase hadden
we meer treffers kunnen scoren.
PSV kwam goed terug, maar miste
toch te veel inhoud om het ons echt
moeilijk te maken."

Romario: ’Dom gespeeld’
Braziliaan beslist tweestrijd met Van Basten in zijn voordeel

vergelijk in zijn voordeel. Het feno-
meen uit Brazilië maakte ander-
maal duidelijk dat hij op zijn specia-
liteit, het scoren, door niemand is te
evenaren, laat staan te verbeteren.

EINDHOVEN - Uiteraard was
PSV-AC Milan in de eerste plaats
de strijd tussen twee Europese
zwaargewichten. Maar tal van inte-
ressante persoonlijke krachtmetin-
gen gaven de pas in de tweede helft
boeiende botsing der giganten nog
een extra dimensie. De alleraardig-
ste was die tussen Marco van Bas-

ten uit Utrecht en Romario da Sou-
za Faria uit Rio de Janeiro, de wel-
licht twee beste spitsen ter wereld.

En al vloog de kampioen van Italië
direct na de wedstrijd met twee
punten in de tas vliegensvlug terug
naar de Lombardische metropool,
Romario besliste het onderlinge

den. Het is nu voor ons voorbij in
het Europacuptoernooi. Ik moet nu
alleen nog denken aan scoren."

Marco van Basten, bij Milan goed
voor achttien doelpunten in ach-
tentwintig Europacup I-duels, hield
zijn kruit gisteravond droog. Fana-
tiek bewaakt door de jonge, gras-
groene Ernest Faber, kon 'San Mar-
co', twee weken geleden tegen Por-
to met een kwartet goals nog onge-
naakbaar, kon zijn draai maar moei-
lijk vinden. Hij was één keer (in de
zeventigste minuut) dicht bij een
doelpunt, maar knalde vanuit de
draai hard en wild over.

Romario begon met een gemiddel-
de van precies één aan zijn zestien-
de Europacup I-wedstrijd voor
PSV. En hij hield dat schitterende
moyenne gisteravond recht over-
eind. Hij scoorde halverwege de
tweede helft de eretreffer van de
Brabantse ploeg en bracht zijn Eu-
ropese produktie dit seizoen daar-
mee op zeven. Eerder was hij drie
maal succesvol geweest in dethuis-
wedstrijd tegen AEK Athene (3-0),
twee keer in de uitwedstrijd tegen
Porto (2-2) en één maal in de uit-
wedstrijd tegen Zalgiris Vilnius
(1-1).

En wat vond Romario zelf? Die ver-
liet het Philips-stadion als een haas
via de zij-uitgang. Maar niet alvo-
rens nog enige kritiek te hebben ge-
spuid. „Wij hebben dom gespeeld.

Vooral in de tweede helft. Ik kreeg
toen alleen maar hoge ballen, maar
daar had ik niets aan. Ik had langs
de grond aangespeeld moeten wor-

„Ik voelde," lietVan Basten weten,
„me niet helemaal tof. Ik was niet
echt los en vrij. Ik speelde een beet-
je statisch. Hoe dat kwam, weet ik
niet." Hij haalde zijn schouders op,
als wilde hij zeggen: dat kan een
keer gebeuren. „Ik vond," vervolg-
de Van Basten, „het wat Milan be-
treft sowieso niet zon denderende
wedstrijd. Het resultaat stond voor-
op en daarover hebben we niks te
klagen, want om op dit niveau een
uitwedstrijd winnen in het Europa-
cuptoernooi gebeurt niet zo vaak."

Ledenstop
olympische

familie
J-^USANNE - Juan Antonio Sa-
fa)"^11011 heeft voor de olympische
leen een ledenst°P ingesteld. Al-
stat onafllankelijke en souvereine
Sch kunnen n°g het lidmaat-
jj^apaanvragen.
kei Was door de P°litieke ontwik-
t»li ? gen van de laatste jaren ver-ste net olymPisch handvestbij te
JfHen inzake toelating.
len^aranch verwacht 200 verschil-nae landen by de Olympische

van Atlanta in 1996.
get?H de ledenvergadering van vol-
stel i,i

Jaar in M°naco ligt een voor-
naai 7?ar dat bePaalt dat een natio-
y^al Olympisch comité pas toela-
kel*LCr^* gt als het uit een ..onafhan-rniS en souverein" land komt, als-
lenri 1S erkend door vÜf verschil-
üp a» mternationale sportfedera-
-0„5;Momenteel zijn 184 olympischec°mité's erkend.

Twee treffers
Mare Delissen

baten niet
f-MSTELVEEN - Het Nederlandsuckeyteam verloor gisteravondn oefenwedstrijdje tegen Jong
de v

met 2"4' De twee keffers van
den wereldkampioen wem-
n n gescoord door aanvoerder Maregelissen.wtï duel was een monster zonder
n aarde/ Pas op 18 december, wan-
het ur rankrijk tegenstander is in
tinn i aSener-stadion, wordt de na-
unaie selectie voor het eerst se-'eus getest. Over een week oefentpirISe n°gmaals, waarschijnlijk te--Ben hoofdklasser Pinoké.

■

f Programma 3 maart 1993:
PSV-IFK Göteborg
FC Porto-AC Milan

EUROPACUP ■«—■■—
Uitslagen eerste duels tussen haakjes. Vet-
gedrukte clubs naar kwartfinale.

,„,,,,, ,^_^^^_^^^
Galatasaray-ASRoma 3-2 (1-3)

Kl4£L£L2il!djittyè-Utl l.FCKaiserslautern-Ajax 0-1 (0-2)

* Benfica-Dynamo Moskou 2-0 (2-2)
GKOfcP A sc Anderlecht-Paris St. Germain 1-1 (0-0)

y
Tsr\P^ue

IMar^e
IlUe"Clu^ Bru-§Se 3-0 RealZaragoza-BorussiaD. 2-1(1-3)

CSKA Moskou-Glasgow Rangers 0-1 Auxerre-Standard Luik 2-1 (2-2)

.Olympique Marseille 2 110 3 5-2 VANDAAGGlasgowRangers 2 110 3 3-2 Real Madrid-Vitesse (1-0)

CS^ulSou 110110l "S"Sigmaol°mOUC (2"l}

Programma 3 maart 1993: g^JJJ^Ju^^juyflil^Jj
CSKA Moskou-Olympique Marseille landskampioenen
Club BrUgge-GlaSgOW Rangers Olympique Marseille-Club Brugge 3-0 (3-0) - 4. Sauzee 1-0

(strafschop), 10. Boksic 2-0, 26. Boksic 3-0. Scheidsrechter:
__, Schmidhuber (Dvi). Toeschouwers: 35.000.GROEP B
PSV AP Milan 1 2 CSKA Moskou-Glasgow Rangers 0-1 (0-1) - 14. Ferguson 0-1.
*J±; ff?' * '„ „ t n Scheidsrechter: Nielsen (Den). Toeschouwers: 12.000.IFK Goteborg-FC Porto 1-0

IFK Göteborg-FC Porto 1-0 (0-0) - 86. Eriksson 1-0. Scheids-
AC Milan 2200 4 6 1 rechter: Marko (Tsj). Toeschouwers: 25.000.

IFK Göteborg 210 12 1-4 uefabeker
pey o fl i 1 i o a Galatasary-AS Roma 3-2 (1-1) -8. Caniggia 0-1, 27. Mustafa£, Ö!L „ „ , „ „ 1-1,47. Hassler 1-2, 58. Mustafa 2-2, 75. Arif 3-2. Toeschouwers:
FC Porto 2 0 1112-3 30.000.

" Hoekstra probeert Gullit de voet dwars te zetten

Gullit morgen bij Oranje
EINDHOVEN - Bondscoach Dick Advocaat selec-
teert Ruud Gullit vandaagvoor het Nederlands elf-
tal, dat woensdag in Istanbul de WK-kwalificatie-
wedstrijd tegen Turkije speelt. Gullit zal zich waar-
schijnlijk morgen in het trainingskamp in Zeist
melden, omdat zijn clubtrainer Capello van plan is
hem vrijaf te geven voor de wedstrijd van zondag
'tegen Ancona.
Gullit bedankte in september voor Oranje, maar

stelde zich zondag weer beschikbaar. Officieel zei
Advocaat te willen wachten met een toezegging tot
na het duel PSV-AC Milan. Het feit dat Gullit met
kramp naar de kant ging,een teken van een gebrek
aan wedstrijdritme, was voor de bondscoach geen
beletsel de Milanees op te roepen. Gullit: „Het is
eigenlijk belachelijk dat ik kramp krijg, maar ik
mis ritme. Afgelopen donderdag heb ik voor het
laatst een wedstrijd gespeeld, tegen amateurs."

" Uit dezefraaie voorzet van Marco van Basten kopte Frank RijkaardAC Milan naar een 1-0 voorsprong.
Foto's: DRIESLINSSEN
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Marseille
speelt met

Club Brugge
MARSEILLE - In groep A van de
Europacupstrijd tussen de lands-
kampioenen spitst de strijd zich toe
tussen Olympique Marseille en
Glasgow Rangers, met de Franse
kampioen - die een paar weken ge-
leden in Schotland 2-2 speelde - als
lichte favoriet. Beide kandidaat-
finalisten wonnen woensdagavond.
Olympique speelde met Club Brug-
ge (3-0), Rangers versloeg CSKA
Moskou met 1-0. Olympische Mar-
seille was in feite al na tien minuten
klaar met Club Brugge.

Op dat moment stond de Belgische
kampioen al met 2-0 achter door
treffers van. Sauzee, die een straf-
schop benutte, en Boksic. De laat-
ste liet de zakelijke suikeroom Ta-
pie, met Milans baas Berlusconi in
duur sportief gevecht gewikkeld
om de Europese hegemonie, in de
26ste minuut opnieuw opveren.

In de tweede helft namen de Fran-
sen er hun gemak van en had de
clubleiding alle gelegenheid plan-
nen te verzinnen voor het behoud
'van Raymond Goethals. De 71-jari-
ge Belg, die steeds weer als de nood
hoog was terugkeerde op de OM-
bank als coach, gafvoor aanvang te
kennen niet meer te zullen bijteke-
nen.
„Ik zweer het. Dit is echt mijn laat-
ste seizoen", zei Goethals die in
1991 de Europa Cup 1 aan zijn neus
voorbij zag gaan doordat Rode Ster
Belgrado na de gelijkopgaandefina-
le de strafschoppen beter nam. Een
herkansing, al zal dat gezien het
materiaal moeilijk worden, kan
hem niet van zijn besluit afbrengen.

CSKA Moskou
In Bochum, waarheen CSKA Mos-
kou was uitgeweken voor het duel
tegen Glasgow Rangers wegens de
strenge Russische winter, verzuim-
de de 'thuisclub' al na vijftien se-
conden een voorsprong te nemen.
De vrijstaande Sergejev vond doel-
man Goram op zijn weg.
De kansen voor de Schotten in de
eerste helft waren te danken aan de
onervaren en erg onzekereAleksan-
der Goetejev in het doel van de
Moskovieten.

Hij is de opvolger van de onlangs
naar Chelsea getransfereerde inter-
national Tsjarin en dat was, zeker
bij hoge voorzetten van de flanken,
te merken. Goetejev had schuld aan
de treffer van middenvelder lan
Ferguson na eenkwartier. Hij greep
finaal mis bij een voorzet van Ro-
bertson. De bal kwam voor de voe-
ten van de Engelse spits Mark Hate-
ley die Ferguson het vonnis liet vol-
trekken.

Fanatieker
De achterstand noodzaakte de Rus-
sen fanatieker aan te vallen. Dat
had in de negentiende minuut bijna
succes. De treffer van Segejev werd
echter door de Deense scheidsrech-
ter Nielsen afgekeurd wegens bui-
tenspel. Aan de andere kant faalde
topschutter Ali McCoist tweemaal
in uitzichtsrijke positie.
De 25.000 toeschouwers in het Ul-
levi-stadion moesten lang wachten
voordat het herstel van de zware
dreun van „San Siro Marco" duide-
lijk werd. Pas vier minuten voor tyd
slaagde aanvaller Eriksson er in het
verschil met de Portugese kam-
pioen tot uitdrukking te brengen.

In groep B, waar AC Milan zich als
de onbetwiste hoogvlieger heeft ge-
manifesteerd zoals bleek tegen
PSV, was sprake van een licht her-
stel bij IFK Göteborg, De Zweden,
die een paar weken geleden door
AC Milan met 4-0 van de kaart wer-
den geveegd, pakten de eerste pun-
ten ten koste van FC Porto: 1-0.

LimburgsDagblad
sport



Verfraaiing binnenstad I
Sittard krijgt gestalte I

„Sittard even overhoop op weg naar nóg meer kwaliteit..."
Een slogan die te vinden is op een aantal borden langs de
invalswegen naar Sittard. En ofschoon dat „even over-
hoop" soms nog voor enig ongemak kan zorgen, is de face-
lift die voor koopstad Sittard is voorzien nu al duidelijk
waarneembaar. lets dat niet alleen geldt voor straten en
pleinen, maar zeer zeker ook voor het aantal parkeerplaat-
sen en de bereikbaarheid daarvan. Want op loopafstand
van het centrum, van station en omgeving tot aan de markt
en omgeving, vindt de bezoeker maar hefst 2.000 parkeer-
plaatsen. Stuk voor stuk goed bereikbaar en duidelijk aan-
gegeven via een parkeerroute. Dat betekent in de praktijk
dat het vermoeiend en tijdrovend geschouw met bood-
schappen en dergelijke in koopstad Sittard tot het verleden
behoort. De meer dan 200.000 bezoekers die momenteel
wekelijks naar Sittard komen kunnen daar overigens over
meepraten. Inderdaad, Sittard (nog) even overhoop op weg
naar nóg meer kwaliteit. A propos, noteert u even: zondag
20 december koopzondag. Wedden dat het weer ouderwets
gezellig wordt in de (bijna) 750-jarige toegangspoort tot het
zuiden. In koopstad Sittard dus!

De sfeer krijgt u er in Sittard gratis bij
(Dit is een publikatie van de Stichting Sittard Proms).

6-DAAGSE KERSTREIS
WENEN EN OMGEVING

- nog enkele plaatsen -
Speciaal voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad, hebben wij i.s.m.
JacobsReizen een 6-daagse kerstreis samengesteld.
U reist per comfortabele touringcar en verblijft op basis van halfpension
in hotel Messerer in Michelndorf. De nachtmis woont u bij in de
beroemde Stiftkerk in Melk, ookzijn er vrijwel dagelijks interessante
excursies.

Datum: 23 t/m 28 december.
Prijs: ’ 535,- p.p.

op basis van verblijf in 2-pers. kamer.
Inclusief: ★ vervoer;

★ hotelverblijf op basis van halfpension;
★ diverse excursies;
★ reis- en annuleringsverzekering.

Exclusief: * eventuele entrees.
Opstapplaatsen: Sittard, Geleen, Heerlen, Kerkrade.
Reserveren: bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en

de VW's Vaals, Simpelveld en
Landgraaf, onder betaling van de
reissom.

Vrienden van het^k
Wilt u lid worden van devereniging .Vriendenvan het Limburgs Dagblad'? Neem dan
contact op metonze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezersvan het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.
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EEN KWESTIE VAN I

LEVEN
NATIONALE ACTIE VOOR

JOEGOSLAVIË EN SOMALIË

| GIRO 800800
SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES DEN HAAG
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I SOK benzineversie zelfs ABS! U kunt kiezen uit soepele 1.8

BgSÏ ¥—*3Ê nBSH «* 164deppen DOHC-benzinemotoren met compu-
e tuning of een economische 2,0 liter diesel.

;r laat zicht variëren zonder dat de stoelen verwij-
derd hoeven te worden. Een échte ruimte-auto die - afhan-

e uitvoering - plaats biedt aan B tot 8 personen!
De Serena wordt gebouwd in Europa. Met de zekerheid
van 3 jaar of 100.000 km algemene garantie en 6 jaar car-

JS I rosseriegarantie. Innovatief autorijden heeft _~tfi_(~**^■: f ni***''x \J*K .....|rf^' >w

een naam: Nissan Serena! v.a. 48.500,- >-Q—" Q)
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Prijs mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Afgebeeld: Serena SGX. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra. Sunny, 100 NX.Prairie. Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Q-bic, Terrano, King Cab, Patrol, Vanene, Urvan, Cabstar en '^
/-" 4Beek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Breukerweg 200, tel. 045-231111. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg \tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen $

Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Bu-rg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 3 december
1992 is Miranda Petronella
JozefinaReinders, geboren
op 26 maart 1974, onder cu-
ratele gesteld. Tot curator is
benoemd Peter Jacob Ma-
rie Reinders, tot toeziend
curator Jozef Gerardus
Reinders.
Mr. Th.H.C.M. Derkx,
advocaat en procureur
te Horst'

prof. dr. J.A.vanKemenade
Nationalisme, dogmatismeen

fundamentalisme zijn uitingen
van het onwrikbare geloof in het

eigengelijk en de zelfgenoeg-
zaamheid. Zij ondermijnen

vrijheid en verdraagzaamheid,
die de fundamenten zijn van een

duurzame vrede.
Het is van belang dat het IKV

daarvoor voortdurend aandacht
vraagt.

prof. dr. J.A.vanKemenade
commissarisvan de Koningin van

Noord-Holland

xi kv
interkerkelijk \

vredesberaad

Celehesslraal 60
Postbus 85K93
2508 CN Den Haag
Telefoon 070-350 7100
Telefax 070-354 26 11

Gironummer 78 88 24

llfiTii I I |||T||l | I E^fl

Haar familie werd uitgemoord. Haar volk wordt vertrapt. "—"—#—"—#—"—#—#—#—#—#—#—#—"—#—#—#—#—#
Zij is gevlucht. Toch blijft ze strijden voor de rechten " lk wil he|Pen- «...... LJ ik word lid. D ik word actief lid. Stuur info.van Indianen. Rigoberta IMenchu: de winnares van de j Dik word donateur. f
Nobelprijs voor de Vrede 1992. f f

Naam/Voort.: m/v iDe regering van Guatemala heeft geen boodschap '
aan de rechten van Indianen. Rigoberta legt zich daar _____ f
niet bij neer. Postcode: Plaats:

_^ l
Amnesty International steunt haar in die strijd. Zij

' " Geb. datum: ; 3 #
brengt misstanden als in Guatemala in de publiciteit. \ \$

Wijst regeringen op hun misdaden. i ?tuur de2e bon ln een envelop zonder P°staese' "-»"■■ I
I Amnesty International, Antwoordnummer 10840, f

Dat kan alleen als u ons helpt. Laat mensen als # iooora Amsterdam. Of bel 06-3212250. #

Rigoberta Menchü niet vallen. Vul de bon in. Word lid. "—«_#_.«_,_«_ o—o—§—»—o-o—o—$—"—s—s—o—s
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Duitser nieuwe tegenstander van Krajicek
Limburgs dagblad J sport

Stich vindt vorm terugDEN HAAG - Volgend jaar dient
J*e regering vi jf mi]joen guiden be-
schikbaar te stellen ten bate van]*n fonds voor de topsport. CDA en*\vaA in de Tweede Kamer hebbengisteren een amendement van diestrekking ingediend. Het geld daar-. ?.°' kan eenmalig gehaald worden
"rt de omroepgelden, die hoger uit-allen dan was verwacht. Minister
"Ancona is hiermee akkoord ge-gaan. Hoe het fonds beheerd gaat

orden en welke criteria er voorgaan gelden is nog niet duidelijk.

Vijf miljoen
gulden in fonds
voor topsport

MüNCHEN - Richard Krajicek tennist morgenavond in de
kwartfinales van het toernooi om de Grand Slam Cup in Mün-
chen tegen Michael Stich. De Duitser slaagde er gisteren na
twee uur en veertig minuten in om zich te ontdoen van de als
eerste geplaatste Zweed Stefan Edberg. Stich, vorig jaar Wim-
bledonkampioen, maar dit seizoen aanzienlijk minder goed op
dreef(hij won alleen het grastoernooi van Rosmalen), zegevier-
de voor een uitverkochte Olympiahalle met 7-6 6-7 8-6.

CDA, VVD en PvdA hebben de mi-
nster bij motie gevraagd daarover
,°9r 1 maart van het volgend jaar
duidelijkheid te verschaffen. Dan
ai de minister ook moeten aange-en waar zij het geld op langere ter-mijn vandaan wil halen.

McEnroe kan wel voor extra impul-
sen zorgen."

De partij riep herinneringen op aan
de halve finale van 1991 in Wimble-
don, toen Edberg van Stich verloor
zonder ook maar een enkele door-
braak toe te staan.

anuit de Kamer zijn daarvoor al
suggesties gedaan., enoemd zijn onder andere de op-

"^engst van de in 1994 van start
gaande krasloterij, bijdragen van

die veel geld hebben
Ruiend, alsmede de omroepen. De
"ïnistej. toonde zich bereid die sug-
[fsties nader te onderzoeken. Zelfze op voorhand bereid alvast de 1
le en gulden beschikbaar te stel-
.Jj ~ie er nu is voor individuele be-
-Beieiding van topsporters.

Dit keer duurde het tot een uur en
drie kwartier voordat Edberg in de
tweede game van de derde set door
de service van Stich brak en een
voorsprong nam van 4-1. De sinds
zijn huwelijk in Salzburg wonende
Stich brak echter terug in de zeven-
de en dertiende game en kon toen
de meeslepende partij uitserveren.

Daviscupploeg
Om dezelfde reden zou Agassi graag
zien, dat John McEnroe in de toe-
komst Torn Gorman als captain van
de Daviscupploeg opvolgt. „Met
hem erbij weetje zeker dat je je niet
zultvervelen. Maar als ik eerlijk ben
dan geloof ik dat de officials John
niet zullen kiezen. Ze willen
iemand, die altijd een stropdas
draagt en een mooi dankwoordje
spreekt. De keus tussen respect of
opwinding is voor de bobo's niet zo
moeilijk."

sportkort

AS Roma naar
kwartfinale
ISTANBOEL - Met een grillig
optreden heeft AS Roma de
kwartfinale bereikt van het toer-
nooi om de Uefabeker. De Itali-
aanse club verspeelde in Istan-
boel tegen Galatasaray twee keer
een voorsprong en verloor uit-
eindelijk nog met 3-2. De over-
winning van 3-1 in de thuiswed-
strijd was echter voldoende voor
kwalificatie. Galatasaray streed
voor ruim 30.000 toeschouwers
al snel voor een verloren zaak.
Cannigia bracht in de achtste mi-
nuut AS Roma op voorsprong.
Mustafa maakte twintig minuten
later gelijk. Met een fraai af-
standschot hielp Hassler zijn
ploeg kort na de rust opnieuw
aan een positieve marge. Musta-
fa en Arif gaven het kwaliteitsar-
me duel een verrassende wen-
ding. In het laatste kwartier ble-
ven de twee benodigde treffers
voor de thuisploeg echter uit.
Arif raakte nog wel de lat.

Handbaltopper
Swift-SEW
ROERMOND - De koppositie
staat op het spel wanneer Evic/
Swift en SEW elkaar zaterdag
om 20.00 uur in de Jo Gerrishal
van Roermond treffen. Beide
ploegeb voeren de ranglijst in de
eredivisie zaalhandbal bij de da-
mes zonder puntverlies aan.
Swift en SEW zijn geen onbe-
kenden voor elkaar. Vorig sei-
zoen maakten beide clubs in de
finale van de play-offs uit wie
zich kampioen van Nederland
mocht noemen. Zoals bekend
ging de titel naar Roermond.
ADB/V&L speelt zondag om
13.25 uur in sporthal Glaner-
brook van Geleen tegen Hellas.
De Geleense dames zullen moe-
ten winnen om aansluiting met
de sub-top te krijgen.

Geen contract
voor Zadancius
bij Fortuna
SITTARD - Fortuna Sittard zal
de Litouwer Zadancius voorlo-
pig nog geen contract voorleg-
gen. De aanvallende middenvel-
der van Vilnius is een week op
proef in De Baandert geweesten
vliegt vandaag terug naar Litou-
wen. „In januari zullen we ons
opnieuw buigen over een even-
tuele verbintenis voor zadancius.
Hij is nog niet definitief uit
beeld," aldus Fortunamanager
Opgenoord.

DOOR IVO OP DEN CAMP

VOETBAL
j,.Beland. League Cup, vierde ronde:
tw j

urn Rovers-Watford 6-1. FA Cup,weecie ronde: Plymouth-Petersbo-
"Ugh 3-2, Rugby-Marlow 0-0.

WASHINGTON
De kans is groot dat
Mikè Tyson een
nieuw proces krijgt.
De oud-wereldkam-
pioen in het zwaar-
gewicht werd in juni
tot zes jaar gevange-
nisstraf veroordeeld
wegens verkrach-
ting.

IJSHOCKEY
R_f. erl'»ndse competitie: Heerenveen -
Sch *\dam 4"4 nv. (2-2, 1-1, 1-1, 0-0).

neidsrechter: Engelsman. Toeschou-
j.*;rs* 600. Stand: 1.Rotterdam 16-24, 2.

=etpoint Eaters, Geleen 16-23, 3. Nij-
'egen 16-19, 4. Tilburg 16-18, 5. Heeren-

-16 o 4' 6' utrecht 16-14, 7. Assen

lotto
BASKETBAL
SSl^'* 5-6 mannen: EBBC-Red Giants

, e minister en deKamer benadruk-
*n dat ook het bedrijfsleven en de

LP°^wereld zelf forse bijdragen aan
st fonds zullen moeten leveren. De
"nister is hierover al in overleg

het Nederlands Olympisch Co-

Hoewel Agassi er niet voor terug-
deinsde de weelderige verliezer-
spremie van 100.000 dollar te aan-
vaarden, sprak hij zich tegen defor-
mule van het toernooi om de Grand
Slam Cup uit.

Samenwerking
André Agassikondigde na zijn snel-
le uitschakeling in de eerste ronde
van het toernooi om de Grand Slam
Cup tegen Michael Chang (4-6 2-6)
aan dat hij in de nabije toekomst
gaat samenwerken met JohnMcEn-
roe. „Hij heeft zich daartoe bereid
verklaard", aldus Agassi, die zei na
twee vrijwel slapeloze nachten
sinds de gewonnen Daviscupfinale
zonder al te veel hoop naar Mün-
chen was gereisd. „En ik kan zijn
hulp heel goed gebruiken."

„Een evenement met zoveel geld in
de aanbieding zou nooit op een der-
gelijk snelle baan gehouden moeten
worden. Het neemt een groot deel
van het plezier van het publiek en
de spelers weg. Ik vrees echt voor
de toekomst van de tennissport als
dit zo doorgaat."

sport in cijfers

TENNIS
**uöchen. Grand Slam Cup, mannen,
«■■miljoen gulden, eerste ronde: John
69 ooe"Kulti 6*l 6"4' Chang-Agassi 6-4V^iiStlch-Edberg 7-6 6-7 8-6, Sampras-

oikov 6-3 6-4. Kwartfinales, vandaag«nar 17.30 uur: McEnroe-Ivanisevic,nang-Korda; vrijdag vanaf 17.30 uur:
Leconte-Sampras.

,** d'Oise. Vrouwen, 90.000 gulden,
g^eede ronde: Boogert-Maniokova 6-4

HANDBAL
oboken. European Trophy, mannen,

io !ie speeldag: Nederland - Rusland°-i 2 (10-10). Doelpunten Nederland:groener 8, Jacobs en Schuurs 3, Porten-«=n 2, Nusser, Cremers 1. België - Alge-
S»! i7"l7' Roemenië - Egypte 21-24.
17JSÏ*..1*Ruslai*"*> 1-2 (22-18), 2. EgyptefiV-ttïftï: Belgie M(17-17>> 4- Algeri-iL; 1 17_*7)* 5'R°emenië 1-0 (21-24), 6.Nederland 1-0 (18-22).

De Wimbledonkampioen verklaar-
de de afgelopen periode van vijf
jaar af te willen sluiten en te begin-
nen met een nieuwe instelling. „Ik
heb altijd het gevoel gehad een kat
met negen levens te zijn. Ik ben er
nu achter dat het zo niet door kan
gaan. Ik heb een jaar gehad met een
paar superweken. Nu wil ook eens
een superjaar hebben. Ik ben bereid
daar keihard voor te werken en
denk, dat John de juiste man is om
me te motiveren. Ik zal nooit weg-
gaan bij Nick Bollettieri. Hrj bete-
kent nog altijd heel veel voor me.

McEnroe
Bij wijze van hoge uitzondering
kreeg John McEnroe in München
toestemming nog even door te gaan
met verstoppertje spelen. Na zijn
probleemloze winst op de zwakke
Zweedse invaller Nicklas Kulti (6-1
6-4 in 76 minuten met het voor de
33-jarige Amerikaan ongewoon ho-
ge aantal van twaalf aces) liet de or-
ganisatie de vol verwachting verza-
melde pers weten, dat McEnroe
zonder reglementaire boete zijn
beurt voorbij mocht laten gaan.

„McEnroe staat momenteel onder
extreme druk", aldustoernooidirec-
teur Axel Meyer-Wölden, doelend
op de problemen in het huwelijk
van de Newyorker met filmster Ta-
tum O'Neal. „Hij vreest vragen over
zijn privé-leven. Daar hebben we
begrip voor. We verwachten dat U
dat ook zult respecteren."

SCHAKEN
'ik aan Zee. Sonnevanck-toernooi, ze-gende ronde: Bosboom-Blees 1-0, Nij-

?,oer-Kotronias 0-1, Kuyf-Armas 1-0,van Mil-Van Wely V2-V2, Lau-Ernst 1-0.?tr»nd: 1. Kotronias 5 punten, 2. Bos-ooom 4V2 p, 3.Lau 4 p, 4. VanMil, Ernst,
ölees, Van Wely, Nijboer, Kuyf allen 3V.p-10. Armas 'A p.

Beslissende strijd
in rugbycompetitie
BORN - Zondag bestaat de kans
dat de rugbycompetitie in de vierde
klasse beslist wordt. Rugbyclub
Bom speelt dan thuis (14.00 uur) in
sportpark Het Anker tegen concur-
rent Afcent Knights.

MVV gelooft in eigen kracht
Club wijst commerciële samenwerking op dit moment van de hand

ten", vindt hij, „maar MVV bevindt
zich in een bevoorrechte positie.
Daarom gaan we nu onze eigen
weg".

" SCHAATSEN - Leen Pfrom-
mer, bondscoachvan Jong Oran-
je, heeft zijn selectie gemaakt
voor de landenwedstrijd, die het
komend weekeinde in Sundsvall
wordt gehouden. Tegenstanders
zijn Zweden, Noorwegen en
Duitsland. Vrouwen junioren-
Zee, De Loor en Timmer, neet-
senioren: Huisman, Zonderland
en Cammeraat; mannen junio-
ren: Hersman, Bos en Postma,
neo-senioren: Romme, Leeu-
wangh en Ottens.

BILJARTEN
*>allorca. Kwalificatietoernooi wereld-
°ekerfmale: Eerste ronde: Van Crom-
voirt-Frank Dielis 2-0 (15-4 15-13, 0,714/
S*l*), Ohagen-Van der Stappen 2-0
ii l 3 15-L 1.200/0,583), Weyenburg-Ali-
Po 2-0 (15-6 15-13, 1,034/0,678). Tweede
1 nde: De Vries-Caudron 2-0 (15-9 15-10,
'""34/0,678), Lennart Blomdahl-Habra-n 2-1 (15.0 10-15 15-1, 1,904/0,800), Van
g "«-Porthomme 2-0 (15-10 15-11, 1,111/
('°UJ). Arnouts-Kurt Ceulemans 2-0
o , ; 15-5, 1,578/0,666), Pilss-Weyenburg
'l (12-15 15-9 15-5, 2,000/1,380), Haver-«ans-Van Cromvoirt 2-1 (15-10 12-15

rij .*» 1.078/0,820), Broeders-VredeveldUNed) 2-0 (15-11 15-6, 1,076/0,820).

HEERLEN - De beleidsbepalers
van de drie Zuidlimburgse eredivi-
sieclubs hebben verdeeld gerea-
geerd op de plannen tot nauwere

„Ik heb hem niet over kunnen ha-
len", zei de Amerikaan Bill Bab-
cock, verantwoordelijk voor de in-
terviews, met onverholen spijt in
zyn stem.

Misverstand
De aankondiging, dat McEnroe na
de partij Agassi - Chang alsnog be-
reid was vragen (uitsluitend over
tennis, dat wel) te beantwoorden,
bleek te berusten op een misver-
stand.

Bom won de eerste wedstrijd van
het seizoen met minimaal verschil
in Brunssum. Afcent heeft twee ver-
liespunten meer dan Bom. Daarbij
dient te worden aangetekend dat
Bom nog een protest heeft lopen bij
de Nederlandse Rugbybond inzake
de nederlaag tegen Roermond. Wal-
laby's, de nummer drie op de rang-
lijst, moet op bezoek bij Roermond
dat vorige week Bom de eerste ne-
derlaag toebracht. Bij winst van
Wallaby's komt deze ploeg in ieder
geval op de tweede plaats.

samenwerking, zoals die dinsdag
door de managers Serve Kuijer (Ro-
da JC), Ron Weijzen (MVV) en Jacq
Opgenoord (Fortuna Sittard) zijn
besproken. Terwijl MW weinig
voelt voor een bundelingvan krach-
ten en een gemeenschappelijk zoe-
ken naar financiële bronnen op dit
moment zelfs uitsluit, zijn Fortuna
Sittard en Roda JC in voor het be-
spreken van gemeenschappelijkefi-
nanciële belangen.Kans voor Tyson op nieuw proces

" TENNIS - De Open Australi-
sche titelstrijd, van 18 tot en met
31 januari in Melbourne, kent
een prijzengeld van bijna negen
miljoen gulden, een record. Het
Grand Slam-toernooi, dat sinds
1905 wordt gehouden, heeft het
sterkste deelnemersveld sinds
jaren. Van de beste twintig spe-
lers ontbreekt slechts de Ameri-
kaan John McEnroe.Bij de vrou-
wen is Martina Navratilova on-
der de beste dertig speelsters de
enige afwezige.

" ATLETIEK - De Britse atle-
tiekfederatie staat per 1 april
1993 vrouwen toe aan hardloop-
wedstrijden van mannen deel te
nemen. Atletes, onder wie Chris
Cahill en Kirsty Wade, hebben
meer dan eens geklaagd dat ze in
eigen land op te weinig tegen-
stand stuiten. „Met deze nieuwe
regel komt een einde aan deze
frustratie", aldus een Gwenda
Ward, de secretaris van de Britse
bond.

Voorzitter Karl Dittrich van MVV is
zeer beslist in zijn oordeel. „Samen-
werking kan nooit kwaad, maar op
commercieel gebied willenwij onze
eigen boontjes doppen. MVV ge-
looft in zijn eigen kracht. Wij zijn
niet van plan de krachten te bunde-
len met Fortuna en Roda bij het
zoeken naar geldschieters. Voor ons
staan de zaken er beter voor dan
ooit".

Eigen boontjes

Algemeen directeur Serve Kuijer
van Roda JC ziet wel iets in samen-
werking tussen de drie Zuidlim-
burgse clubs, maar vindt het verve-
lend dat de inhoud van het gesprek
vroegtijdig in de publiciteit is geko-
men. „Dat doet de zaak geen goed.
We hebben in algemene zin gespro-
ken over samenwerking, ook op
commercieel gebied. Het gaat ech-
ter om gedachten van managers. De
kwestie is daarom op dit moment
nog prematuur. Beleidszaken horen
immers op bestuursniveau thuis.
Daar moeten beslissingen genomen
worden. Wat wij besproken hebben
wordt eerst bij de clubs teruggekop-
peld naar het bestuur. In januari
kunnen we dan kijken hoe de
standpunten van de clubs zijn".

l*iinSe midlotto, trekking A:
kjn„ 40-47-48-49. Toegevoegd: 5. Trek-
SnLi 5L4-5-18-19-38-48. Toegevoegd: 31.
***»« 77: 9460270. Super 6: 109980.

Dave Vhale en Rosé
Pride, twee leden
van de jury die Ty-
son schuldig ver-
klaarde, hebben in
een radiouitzending
in Philadelphia ge-
zegd dat zij het hof
van beroep van de
staat Indiana zullen
vragen om een
nieuw proces. NUTH - Minor en Bert Isen-

borghs hebben hun overeen-
komst verlengd tot juli 1994.

MEERS-ELSLOO - De vierde-
klasser Havantia gaat ook voor
het vierde jaar weer in zee met
Gerard Geilen uit Neerbeek.

Bespreekbaar
Ook Fortuna Sittard staat niet afwij-
zend tegenover een nauwere sa-
menwerking.. Voorzitter Jos Kreyn
van de Sittardse club vindt dat alles
bespreekbaar moet zijn. „Er zijn nu
eenmaal veel zaken die gemeen-
schappelijk beter opgelost kunnen
worden. Ik vind zelfs dat de samen-
werking verder gestructureerd
moet worden. MW, Fortuna en Ro-
da hebben tal van gemeenschappe-
lijke belangen. Fortuna juicht elk
overleg toe. Ook op commercieel
gebied zijn veel ontwikkelingen
gaande en dat daarover gesproken
wordt is een goede zaak. Maar be-
sluiten op commercieel gebied wor-
den door het bestuur genomen. En
zover zijn we op dit moment niet.
Jammer is alleen dat er nu al, in een
prematuur stadium, zoveel publici-
teit is. Dat kan een averecht effect
hebben".

Het idee om van gedachten te wis-
selen over een gezamenlijk zoeken
naar sponsors werd mede veroor-
zaakt door de plannen van de
KNVB om binnen afzienbare tyd
tot een Topliga te komen, een klas-
se van louter financieel draagkrach-
tige clubs. Volgens Ron Weijzen,
manager van MVV, heeft de Maas-
trichtse club op dit moment weinig
te vrezen. „MVV heeft anderhalf
miljoen gulden schuld. Dat is een
schijntje, want als de nood echt aan
de man komt verkopen we Meijer
en zijn we op slag uit de schulden.
Met bovendien een stadion dat ei-
gendom van de club is, staan we er
zeker niet slecht voor. MVV staat
gigantisch in de publiciteit. Dan
zouden we wel gek zijn als we met
Fortuna en Roda in zee gaan". Ron
Weyzen beseft ook dat de tijden
snel kunnen veranderen. „Daarom
moet je nooit iets uitgesloten ach-

Actieplan tegen racisme

Het tweetal heeft
verklaard dat zij
twijfels hebben over
de motieven van De-
siree Washington, de
vrouw die door Ty-
son van verkrach-
ting is beschuldigd.
„Wh' hebben het ge-
voel dat een man een
vrouw heeft ver-
kracht", aldus Vahle.
„Achteraf lijkt het
dat een vrouw een
man heeft ver-
kracht."

De twijfels zijn waar-
schijnlijk ontstaan
na recente verklarin-
gen van Alan Der-
showitz, de advocaat
van Tyson. Dersho-
witz heeft de moge-
lijkheid van een
nieuw proces aange-
geven omdat slacht-
offer Washington en
haar ouders bepaal-
de feiten hebben
weggelaten in hun
getuigenissen. " Mike Tyson, herkansing Foto: EPA

DEN HAAG - De KNVB ontvangt binnenkort een concreet actieplanom
het racisme op de voetbalvelden te bestrijden. Het plan is opgesteld door
een werkgroep die een twee-sporenbeleid voorstaat. Dit heeft minister
d'Ancona (WVC) geantwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Lilipa-
ly (PvdA). De werkgroep stelt zich op het standpunt dat racisme moet
worden voorkomen. Als uitingen van racisme niet kunnen worden ver-
hinderd, dient gestraft te worden. De ministerwil samen met de voetbal-
bond, clubs en het bedrijfsleven een landelijke campagne starten tegen
het racisme in de sport. In het onlangs gepresenteerde beleidsplan
1992-1996 maakte deKNVB summier gewag van het probleem. De minis-
ter stelt zich achter de acties van enige betaald-voetbalorganisatie en zegt
zeer te worden aangesproken door een openlijke stelling tegen racistisch
supportersgedrag van voetballers zelf.

" John McEnroe, in München moeiteloos naar zege. De persconferentie liet hij links liggen.
Foto: EPA

(ADVERTENTIE)

HOENS
\J*_D U S T R I E E L

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan25.000produkten voor
industrieen bouwwereld
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Op 10 december ontvangtRigoberta Menchü in Oslo
deNobelprijs van devrede. Jarenlang waren haar opvattin-
gen omstreden, zij werd met dedood bedreigd en haar
strijd leek uitzichtloos. De internationale gemeenschap er-
kent nu haar bijdrage aan de strijd van Indianen voor waar- I
digheiden een fatsoenlijk bestaan. Rigoberta heeft zich
vereenzelvigd met de Indiaanse familie dievan het land
verdreven wordt, met deonderbetaalde werkkrachtop de
plantages en met de vluchteling in de kampen in Mexico.
Zij is een van hen.

Zo heeft Solidaridad haar lerenkennen en...
zo heeftRigoberta Solidaridad leren kennen.

Sinds 1981 steunt Solidaridad de boerenbond,de
mensenrechtenorganisaties en de organisatiesvan vluch-
telingenwaarin Rigoberta actief is. We waarderen haar
trots op haar Indiaansecultuur en deverbinding dieze van
daaruitlegt met het Christendom.

Solidaridad geeftRigoberta eenvredesgeschenk.
Ze heeft ons laten weten graagfinanciële steun te

ontvangenvoor het centrum 'Vicente Menchü', genoemd
naar haar vader die levend verbrandde bij een vreedzame
actiein Guatemala-stad. Het centurn ontwikkelt program-
ma's om volksorganisaties te steunen en stimuleert vor-
ming en onderzoek.

U kunt helpen dit vredes- C&L Pflj m l lil n1n
geschenkbijeen te brengen. >*K «N»LIUil 111UUII

KI
2 specialisten H
onder een dak!

KEIJE3[_l_fpm DRIEHUIS f P lilT^_ brengt kleding voor de f EaEjfl manin normal sizes van IEB maal46 t/m maal 56. RSIHwispecialsizes i I M
I Mode voor mannen als 1 f fl 1 m^Êfc»M hel'n maatgrotermoet fl . I I

k| zijn, tot maat75. I fl* I ■KS Wij hebben naast een M\ 1 »~"-JEU perfect passend II 1 wSÊI overhemd ook dassen, Jflv l I W^mWiM sokken en nemen die de I l /■Il I WTmW*M\ goedelengte hebben. I I

KORTOM: rA "?" pi
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El El
I2fl El*9
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VOOR lEDEREEN BEREIKBAAR
Automatische Metverzend rapportage. I Automatische of Ook als
dokument invoer. \ I \ handmatige ontvangst kopieerapparaat

\ \ / / te gebruiken.\ ê~ I ■ 1.. ' ... I ... i. / /
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Direkt kiezen van nummers CRESTA HUIS-/KANTOORFAX 8000.

Geschiktvoor gebruik op 1 telefoonaansluiting door ingebouwde «^■W^mß
telefoon/fax-schakelaar. Inclusief rol thermisch papier en Neder- QOQT^ W W"""landstalige gebruiksaanwijzing. Eén jaargarantie. ~\_W^^ "

Aanbiedingen geldig zolang devoorraad strekt VOtLs’ \J VVVV/ll\L. IMIIvJ I «J \fiï* 112850

" Elk bedrag van f 1.000,- tot f 200.000,- mogelijk. " Geen informatie bij werkgever;
" Looptijden van 12 t/m 120 maanden. toetsing bij BKR-Tiel.
" Overlijdensrisico meestal gedekt. " Gratis geheel vrijblijvend advies.
" Reeds 20 jaar vertrouwd krediet-intermediair. " Lid Ned. Ver.
" Geen bijkomendekosten. Financieringsadviseurs.

fEL. 045-721781 " 727957 | Jj^Ü^iJ2SSI

I I ».

Nu 2 iaar 0% rente op alle Al occasions van Jos Boaman, [
l

JosBogman weet dat de aanschaf ■ _jmmm i ■mmmmi W*irw*Hmmmm^mm JJP^P* ■| \
van een Al gebruikte auto voor u f ÏW $ I ifclljtifr/ rit >VQ tlt) 4'*I^ZQ t*J|
nogal wat voeten in de aarde heeft. tr
Daarom biedt Ford Credit i.s.m. Jos Prijs bij kontante betaling: 15.250,- , 15.250,-
Bogman tot 31 december een Inruilwaarde: 5.250.- 7.250.-
-financiering aan waarbij u Kredietsom: 10.000,- 8.000,- i
maximaal 10.000,- leent met 0% effectieve rente | looptijd II kredietsom krediet II prijs bij verkoop II termijn .
effectieve rente op jaarbasis. op jaarbasis vergoeding op afbetaling * per maand &

0% 24 mnd flO,OOO,- f 0,0 f 15.250,- f416,66
1 0% 11 24 mnd || f ,8,000,- || f 0,0 H f 15.250,- [ f 333,33 J l

'totaal van kredietsom. kredietveigoeding en inruilwaarde

Zo kunt u een gebruikte Al occasion rijden, terwijl ook fZ Z\ Ford Credit neemt deel
uw bankrekening goed bestuurbaar blijft. Bovendien f I 11 aan het Bureau Krediet I
staat Jos Bogman garant voor deze vooraf grondig / \l W^ 11 Registratie te Tiel om |

gecontroleerde Al occasions met 3 mnd. volledige / fk\Ê 11 gegevens m.b.t. de f
garantie. Graag nemen wij alle tijd om samen met /B[g \W 1 1 kredietwaardigheid s
ude aspecten van bovenstaande financiering C^ammmW r~~* \l \ op te vragen. .
uitvoerig te bespreken. Komt u daarvoor gerust ■— I *Z^ f
eens langs.

Alleen geldigbij Jos Bogman uw dealer in Limburg.

r.TvJI " "|r7YTTTTTé Y^—mt^r^ \P^, Beek
* Weth- San9ersstr- 7, Tei, 046-375353

A I LAI I 1| L'J I Vfm^é/Zr_W Kerkrade > Hamstraat 70, Tel. 045-423030\_j*\_(\J* *■ iJJ^^^^^^^mÊkf^^ Maastricht, Korvetweg 20-22, Tel. 043-633422

_^rf"flßP* ■ ■ mWsty-Mmr KmWSS_Wtmm^mm^m^_^^i^_^!!tfmmm_m_-_

Civic 3-dttirs DXi f. -J0.490,-.*_^Êf^^ ________\ S^^ÉB lÉKÉHBH Bp:#§§!lWfi!>*C<^^ yiit7_f____W

__^^^^^fl ff\ mÊBWÊÊ ■■■■ -~**********TlirK7 rl P'*»'****S!!SS^^WtmmWm*"* mmm
_^^ PfIPPH^" ■MffiP^^-:-':'''\i'ifln B^ï'ijijjjj:'-HWU^^ : ... ■■■:■■".".::.. ,:-:■:■>:■::■■ :.. . ■"rA

jÉ^^-^^-^^^-^^^^^^Hjjjtfj 18l

ffiji Vltt&P-'' -«WH fIM W^MHéhmZ v**«ffi^l*i3N? -Jfflßi Wm/rHHMHO Wwkw I-jËKr <-»!■■ WÊKMi 'fIV

Een proefrit kost u al gauw f 27.790,-.
Dat klinkt misschien wat sterk. Maar zo overtuigd zijn Of over zijn bijzondere doublé wishbone-wielophanging, sekonden aan de 100 zit. En wat dacht u van de superzui-

we ervan dat een Honda Civic uw hart zal winnen zodra ver waardoor u nog komfortabeler over de weg raast. Eigen- nige Civic VEi, met zijn verbruik van maar liefst lop 22,5?
in rijdt. En waarschijnlijk zelfs al eerder. zinnige techniek, die 'm een echte Honda maakt. O ja, wel uw portemonnee of cheques meenemen natuurlijk.

Want naast dat-ie fantastisch rijdt, ziet-ie er ook lekker Maar eigenlijk weet u pas echt wat we bedoelen als u Voor dat u het weet bent u verkocht. f~ï T**
sportief uit. En dan hebben we het nog niet eens over zijn nu naar ons toekomt voor een proefrit. Er is al een Civic *Pnjzen zijn md. Btw, exd. kosten rijkiaar maken. De prijzen van de l■■ J.. . _. .. . ~,1 ... i ~ r ~ -," _t- . r !^, ~^.i t " 1"> Civic 3-deurs zijn als volgt: 1.3 DX f. 27.790,-, 1.5 DXi f. 30.490,-, J
techniek. Over zijn soepele 16-kleppenmotor bijvoorbeeld. voor 1. 27.790,-. Extra sportiet is de Civic VTi, die al in 7,3 i. _vb f. 37.190,-, 1.6es f.39.290,-, i.évTif. 49.190,-. HONDA

Wordt 't geen tijd dat u ook eens naar de Honda-dealer rijdt?

GarageKnops B.V. Crombag Auto 's B.V.
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434 Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260
AutobedrijfRotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900 , Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880
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Van onze sportredactie

René Dekker hoort de onvrede
van zijn jongerebroer met gefron-
ste wenkbrauwen aan en oordeelt
streng. „De zwemsport bezorgt
zichzelf een slecht imago. Daar is
iedereen mede-schuldig aan". De
belangrijkste reden kent hy ook.
„Ons kent ons in het zwemmen.
Het is als bij een klein dorp: we
weten alles van elkaar en houden
elkaar nauwlettend in de gaten.
Wy hebben bovendien altyd een
mening over een ander. Vooral
voor de trainers in het westen
geldt dat heel sterk".

Voorverkoop
Eaters-Trappers
GELEEN - Voor het ijshockey-
duel Meetpoint/Eaters-Lepela'jrs
Trappers, zaterdagavond <>m
20.00 uur, start de voorverkoop
voor de bekerfinale Eaters-R ot-
terdam. De kaarten zyn verkrijg-
baar aan de BAC-stand in dehal.
De finale wordt op woensdag; 6
januari gespeeld. Een entreebe-
wijs kost 21 gulden. Tevens be-
staat de mogelijkheid voor opga-
ve van de busreis naar het duel
in Eindhoven. Kosten, exclusiief
entree, zijn zestien gulden. Op
15-12; 17-12 en 22-12 is de voor-
verkoop geopend van 19.30 tot
20.30 uur.

Hy ziet daarom een goudenrandje
aan de donkere werkelijkheid: de
gevestigde orde trainers is opge-
stapt, inclusief de bondscoach en
Dekker zelf. „Het is goed dat de
handel eens wordt opgefrist. Dat
er een andere wind gaat waaien".

Volgens het slachtoffer en diens
club is met de uitspraak een vrij-
brief-gegeven aan 'alle idioten in
het Engelse profvoetbal. „Ik
dacht dat voetbal een weinig
agressieve sport behoorde te
zijn, maar nu is de kans groot dat
de League helemaal een soort
cowboy-saloon uit een klassieke
Western wordt, waarin iedereen
elkaar op ordinaire wijze kan
neerslaan zonder dat-ie bestraft
wordt," sprak de voorzitter van
Torquay United woedend.

België-Nederland
op Eurocircuit

ZEIST -Rinus Israël heeft twin-
tig spelers opgeroepen voor de
EK-kwalificatiewedstrijd die
Jong Oranje volgende week
dinsdag in Fenerbahce te:gen
Jong Turkije speelt. Als voorbe-
reiding wordt vrijdag en zater-
dag een trainingsstage gehou-
den. De assistent van Dick
Advocaat zal de selectie zon dag
terugbrengen tot zestien. Naast
Deckers (Fortuna Sittard) en
Twan Scheepers (MW) zijn ge-
selecteerd: Griemink (Willem. II),
Roorda (FC Groningen), Macs
(Go Ahead Eagles), Faber (PSV),
Vierklau (FC Utrecht), Van de
Looi (Vitesse), Van Gastel
(Willem II), Pijper (FC Gronin-
gen), Beerens (PSV), Overniars
(Ajax), Van Hoogdalem (RKC),
Slor (FC Groningen), Marcci de
Jong (PSV), De Freitas- (Volen-
dam), Davids (Ajax), Hoeks;tra
(PSV), Mutsaers (RBC) en Rorije
(Go Ahead Eagles).

Rinus Israël
selecteert

VALKENSWAARD - Drie Lim-
burgse rallyryders starten zondag
op het Eurocircuit voor de 'rally-
interland' België - Nederland. Henk
Vossen start met een Mitsubishi
Galant. Onlangs won Henk Vossen
met een Duitse Ralliart-Mitsubishi
de Hellendoornrally. Maurice Berg-
steyn, de jonge rijder uit Berg en
Terblijt, start met een Opel Corsa.

L r- of de Arnhemmers vanavond
L e tweede wedstryd voor de der-jjef *?nde van het toernooi om de
-* v> er ook m cle Praktijk nietsj^Ye2en krijgen van de Koninklij-
He' s een ander verhaal. Jacobs zag
-*!*. |fSte wedstrijd, ln Arnhem, in
t^. tv-studio. De huidige
ftws*er van Gijon fungeerde als
|we"commentator. „Ik heb er1^ riiet te kritisch over gedaan,ar ik vond Real slecht."

verloor Vitesse met 0-1 door
je jH°elpunt van de nu geblesseer-

fess rro" "M33l"in dereturn is Vi-
tef e 2eker niet kansloos", aldus deïlje nrtleester die vijf seizoenen op
"W i -^onnikenhuize werkte. Zyn
C ger Herbert Neumann en
fe^ a.ssistent Jan Jongbloed wer-
dy gisteren uitvoerig ingelicht
Kit Vooral de huidige zwakke
L. en van de gerenommeerde

club.

{j°bs, toch in Madrid omdat Gijon
|;ene^avond de bekerwedstrijd te-
Ij^ ftayo Vallecano speelde, heeft
HL] hoge dunk van het huidige

ijlü^ defensie is een chaos, ook in de
m °Pa Cup hebben ze dit seizoen{f ccleel doelpunten tegen gekregen.
j^ r Spaanse begrippen speelt

achterin heel zwak. Genoeg
■Wlisc*le vaardigheden, maar er
Igj?' geen elftal. Ze missen kwali-
Js en mentaliteit, het aanvalsspel

°k te voorspelbaar, te statisch."

" Trainer Bert Jacobs (links), momenteel werkzaam bij Sporting Gijon, was in Madrid aanwezig om zijn vroegere assistent
bij Vitesse, Jan Jongbloed, te verwelkomen. De Arnhemse ploeg komt vanavond in het Ueafcuptoernooi uit tegen Real. In
het midden Vitesse's huidige oefenmeester Herbert Neumann. Foto: ANP

Regio Limburg KNGB
opent aanval op

Katholieke Sportbond

Michel Oprey, de gelegenheidscou-
reur uit Ohé en Laak, vertrekt in
een Mitsubishi Galant. JohnBosch
verschijnt aan de start met de Nis-
san Sunny Gti-R, Wim Luybregts
meteen identieke auto en Eddy van
den Hoorn met de Ford Sierra. Een
primeur is de deelname van ex-
Nederlands rallykampioen Erwin
Doctor in een Opel Calibra 4WD
Turbo van het Britse Motor Sport
Developments.

gingsbinding. Nieuwe projecten
van verenigingen worden door
de KNGB technisch en finan-
cieel ondersteund.

b6M
O. Nederlandse trainer, met GijonILeen achtste plaats, zag Real zon-
Ik* met 0-2 verliezen bij de kleine
Ci5enoot Ray° Vallecano. Prosi-
(Jki, de Kroatische spelbepaler,
$ er niet bij. „Maar hy zal tegen
'0mkS6wel meesPelen- Een goede
Maller, maar niet voor een team
50
, "ij het om combinaties gaat.

(g
n man moet je met Sinterklaas

L yoetbal geven, dan kan hij het1 eJaar in zn eentje spelen."

Van onze correspondent
WIM DILL

HEERLEN - Voorzitter Schra-
ven van Regio Limburg sprak in
Beekbergen tijdens de vergade-
ring van een van Nederlands
grootste sportbonden, de 280.000
leden tellende KNGB, zijn be-
zorgdheid uit over de agressieve
benadering van de Nederlandse
Katholieke Sportbond. Laatstge-
noemde is via een marketingsbu-
reau de verenigingen aan het
benaderen om hun recreatieve
leden lid te maken van de NKS
en met het turnend deel lid te
blijven van de KNGB.

doen hun leden tekort. Deelna-
me aan competitiewedstrijden of
demonstraties is niet mogelijk.
Hetkader kan bovendien niet tij-
dig op vernieuwingen inspelen.
Nieuw kader kan niet meer uit
eigen kweek komen, maar moetelders 'weggekocht' worden. On-
dersteuning in een vorm van
projecten, propagandamateriaal
en acties die een vereniging
nieuw leven kunnen inblazen,
zijn uitgesloten. Nog erger is het
als verenigingen besluiten een
gedeelte van hun vereniging aan
te melden bij de KNGB, maar
omwille van de kosten de aller-,
jongden en de ouderen niet als
lid by genoemde bond laten re-
gistreren, maar wel bij de NKS.
Zy profiteren dan van de dien-
sten van de KNGB, maar doen
zulks op kosten van de vereni-
gingen die wel de juiste weg
bewandelen.

„Deze handelwijze is laakbaar en
in strijd met de enkele jaren ge-
leden gemaakte fusieafspraken",
aldus regio-voorzitter Schraven,
die onmiddelyke actie van het
KNGB-bestuur wenst.

Clubkaart klaar
voor invoering
DEN HAAG - Supporters van
Ajax, Feyenoord, PSV en FC
Groningen kunnen het volge'iide
seizoen slechts op vertoon van
een clubkaart toegangsbewijzen
kopen voor een thuiswedsitryd
van hun favoriete ploeg. De vier
clubs voeren met ingang van de
nieuwe competitie een geauto-
matiseerd systeem in, COTASS
genoemd. Het is de bedoeling,
dat op termijn alle clubs uit het
betaalde voetbal zich vrijwillig
bij het project aansluiten. De
clubkaart, die op creditcard - for-
maat wordt vervaardigd en per-
soonsgebonden is, gaat waar-
schijnlijk tussen vijf en itien
gulden kosten. De seizoenkaart
blijft bestaan en gaat als club-
kaart én toegangsbewijs funge-
ren. De prijs van de jaarkaart zal
daardoor wellicht iets stygem..

Alleen al in 1992 startte tien pro-
cent van de Limburgse vereni-
gingen met een project voor
55-plussers, waardoor ze veel
nieuwe leden binnenhaalden.
Om daarmee te stellen dat deze
nieuwe leden de gymnastiek-
bond niet nodig hebben, zou ge-
tuigen van kortzichtigheid.

«-* '-o*, arm en J°ngt>loed, na aan-
■ies *in zonnlg Madrid ijverig noti-

' 6ihf ïïla"ten<:'' hopen vooral de be-
L 'ase ongeschonden door te
■Alen'b^! het lang 0-0 blijft, gaat het pu-
(j. k joelen en wordt Real zenuw-
■*ici~g* Natuurlijk, de ploeg voeltijj ? muis in het eigen stadion. Maar
W.en thuis ook wel eens door een
c°b|ere Stoel neen gezakt"' zegt Ja-

„NKS-gymnastiek is met dit
soort praktijken duidelijk op de
verkeerde weg. In plaats van de
gymnastiek te stimuleren wordt
het groeiproces afgebroken."
In de fusieovereenkomst is afge-
sproken dat de NKS geen gym-
nastiek- en turnactiviteiten in
haar pakket zal opnemen. Dat
betekent dat de gymnastiekver-
enigingen voor hun wedstrijden,
demonstraties en opleiding van
kader aangewezen zijn op de
KNGB. Maar ook voor leden die
niet deelnemen aan wedstrijden
of demonstraties is een gymnas-
tiekbond een noodzaak. Vereni-
gingen kunnen hun eigen kader
door middel van een ruim cursu-
saanbodvan de KNGB opleiden.
Aantrekken van elders gekweekt
kader ondermijnt de vereni-

Door het lidmaatschap van de
KNGB blyven bestuur en lei-
ding op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen. Zij kunnen
hierin geschoold worden. Ver-
enigingen die uitsluitend lid zijn
van een ideële bond als de NKS

„Voor de sporttechnische onder-
steuning zullen gymnastiekver-
enigingen aangewezen blyven
op de sporttechnische bond, de
KNGB. De NKS kan dat niet
waarmaken", aldus Hub Bremen
over de opstelling van de Neder-
landseKatholieke Sportbond.

Hub Bremen, vroeger technisch
voorzitter van de Nederlandse
Kathoüeke Sportbond en nu ac-
tief als coördinator opleidingen,
voorzitter heren-turnen en be-
stuurslid van Regio Limburg,
onderstreept deze uitspraak.

VanBelgische zyde komt de Neder-
landse rallykampioen Patrick Sni-
jersmet een Ford Sierra Cosworth 4
x 4 uit. Tot het Belgische rallyleger
behoren verder Mare Soulet met
een Ford, Guy Colsoul met een Mit-
subishi en Bernhard Munster met
een Opel Corsa. De dag is onderver-
deeld in twee competities. Vanaf
10.30 uur wordt een landenwed-
strijd verreden tussen de Nederlan-
ders en de Belgen. In elke heat gaan
twee auto's tegelijkertijd van start
en leggen de klassementsproef af
zonder elkaar te hinderen.
Daarna wordt de wedstrijd voor de
titel 'rallycrack van het jaar' verre-
den, volgens een knock-out sys-
teem. Beide landen treden aan met
enkele speciaal uitgenodigde cou-
reurs, waaronder de snelle Fin
Tommy Makinnen in een Nissan
Sunny.

NOS verzorgt
schaatsbeelden
HILVERSUM - De NOS zal tij-
dens de Olympische Winterspe-
len in Noorwegen zorgdragen
voor de televisie-registratie van
het schaatsen. De overkoepelen-
de organisatie EBU heeft de
NOS gevraagd vanwege de gr ote
ervaring met schaatsverslag :ge-
ving. De komende Winterspelen
vinden van 12 tot en met 27 fe-
bruari 1994 plaats in en rond om
Lillehammer.

Marcel Wouda vanuit Barcelona
over Dekker uitstortte (de vedette
zou lui zijn), viel hem ook zwaar
,op de maag. „Wouda zou zich al-
leen met zijn eigen prestaties
moeten bezig houden". Daarom
lachte Dekker om de olympische
afgang. In plaats van mee te lij-
den.

Zwemsport kopje onder
Leedvermaak en naijver inplaats vanprestaties

DEVENTER - Het Neder-
lands zwemmen is gestrand,
zoveel is de afgelopen maan-
den wel duidelijk geworden.
Gestrand in leed en ergernis-
jes, in onwerkbare modellen,
in debotsing tussen breedte-
sport en topsport. Er zit veel
fout, bleek bij de trieste af-
tocht tijdens de Olympische
Spelen. Sindsdien gaat het
zwemmen gebukt onder een
post-olympische depressie.
Er is geen bondscoach, geen
toekomstvisie en er is uiter-
aard geen geld.

Ron en René Dekker waren die
teloorgang een stap voor. De
zwemmer (26), jarenlang vader-
lands beste, haalde de limiet niet
en begon in het oude Deventer
binnenbad met afbouwen. „Ik
hoef niet meer zo nodig".

Zyn broer en trainer René gaf een
uitnodiging voor derol van assis-
tent-bondscoach in Barcelona al
vroegtijdig terug. „De verliefd-
heid was voorby en ik voelde
steeds vaker dat ik op de toppen
van myn tenen liep". Nu leidt hy,
eenmaal per week in Enschede,
nog slechts mensen op tot zwem-
trainer. Maar de malaise in het
zwemmen verdriet hem.

Kick
„ledereen kickt op de 100 meter
by de atletiek, wil weten wie er
gaat winnen. Waarom heeft het
zwemmen dat niet?" Omdat het
zwemmen geen helden heeft, wel-
licht. Maar waarom heeft het
zwemmen dan geen helden?

" De Nederlandse zwemtop heeft een flinke achterstand opgelopen ten opzichte van buiten-
landse coryfeeën. Archieffoto: EPA

Shirtsponsor
protesteert
MöNCHENGLADBACH - Bo-
russia Mönchengladbach zal zicih
vermoedelijk niet aansluiten bij
de Bundesliga-actie tegen de
vreemdelingenhaat in Duitsland..
De clubs hebben besloten ko-
mend weekeinde in shirts te spe-len met de tekst „Friedlich mi-
teinander". Indien Borussia dv.
oproep tot onderlinge vreed-
zaamheid echter op het tricot zet
in plaats van de naam van spon-
sor „Trigema" dan zal deze uit,
protest een schadevergoeding
van 50.000 DMark eisen. De club
besluit op korte termijn of de
spelers zaterdag op de Bökel-
berg in het duel met Leverkusen
het shirt met de ideële tekst zul-
len dragen. „Zo niet, dan zullen
we deze campagne op een ande-
re, maar duidelijk zichtbare ma-
nier ondersteunen", zei manager
Rolf Rüssmann.

„Als er geen beleid is deugt het
niet, als er wel beleid is deugt het
evenmin", zegt René Dekker.
Voor Ron was dat geweeklaag de
bloody limit. Hij doet vol overga-
ve een zwemster na: „Waarom
train ik nog, als er toch geen
bondscoach i5...?" Fel: „Alsof je
alleen traint voor een bonds-
coach!" De waanzin ten top, vindt
hy dat. „Ik heb de bondscoach
nog nooit gemist. Misschien om-
datik nooit problemen heb gehad.
Maar het is heus geen ramp, dater
nu even een leemte is".

Klaagzang
Wellicht waait dan ook de echo
van de klaagzang weg, die al een
eeuwigheid in de Nederlandse
zwembaden hangt. Het is nooit
goed. In de jarenvan bondscoach
Ton van Klooster - hij nam deze
zomer afscheid - onderwierp men
zich met tegenzin aan het bonds-
beleid: de centrale trainingen, de
verplichtingen. Nu er even geen
bondscoach is, wordt er nog
steeds volop geklaagd.

In leedvermaak en naijver blinkt
het Nederlands zwemmen nog al-
tyd uit. Ook Ron Dekker, eenling
uit het oosten, ontkomt daar niet
aan. „Ik heb af en toe vreselijk ge-
lachen tijdens de Olympische
Spelen", zegt-ie, onbeholpen eer-
lijk in dehuiskamervan zijnbroer
en (voormalig) trainer. De weinige
waardering die zwemmers kun-

Cyclocrossers
aan de slag
in Hulsberg

tyPLSBERG - Op het parcours
tew ng*"-cht in Hulsberg vindt za-
t-rQ„agmiddag een interclub-cyclo-
V,JS Plaats, met aansluitendATB-
-6r 0„ rÜd. Inschrijving voor beide
Ve i:g£arr,ma-onderdelen, respectie-
%CK °m !3.00 en 14.15 uur, kan tot
heel Ór de start ëebeuren*t*aa name aan de cross is gratis.
Schrrf ltegen moet vÜf gulden in-
*iesty ?geld betaald worden om aan
■^rn op demountainbikedeel te
ier<! ";n* Inlichtingen bij Toine Mei-
f}ul' telefoon 04405-3468.
v3*ie Irg neeft geruime tijd in de
W J*a?ïdse crosswereld een grote
Ve j.tatie gehad. Aan de jaarlijkse
hul namen zowel nationale als
Vd tlonale toPPers deel* ook
Ijjjjj? er gestreden om het Neder-

S kampioenschap. De inter-
"Wedstrijd van komende zater-

*iie deel uit van een reeks,
Vn ns het huidige wintersei-
V 0 " V°rdt afgewerkt in Limburg,
-taat lcentiehouders van de NWÉ
W Zondagmiddag een veldrit op
ber pr°gramma, namelijk op Wal-
den;na°ii de camping Lommerber-m Reuver.

Feyenoord moet
Dorjee betalen

tj
-"-"^yenoord zal zijn oud-

"^inier Hans Dorjee een bedrag van
%f 42500 gulden moeten be-

de j^xPe arbitragecommissie van
vatit> ' onder voorzitterschap
<-Ue -1° essor Mr* Giltay Veth, heeft
tj-eff

"spraak gedaan in de zaak be-
u 0 met betaalde premies die
$haiee tegen Feyenoord had aange-jf-mnen.
deV^?1"*18 dat de oud-trainer van
«ta»? " rdamse club toekomt, be-

Ult 40 000 gulden bmto ter
Van jVan Prestatiepremies (winnen
ken e KNVB-beker en het berei-
stri*H de halve finales van de
lerri °m de UEFA-beker) vermeer-
fesrl"}- de wettelijke rente van 24
tfien ctlevelÜk 17 mei 1992. Boven-
don onJvangt Dorjee een som van
feoh* , den inzake de kosten vancmskundige bijstand.

nen verdelen, maakt van ploegge-
noten gehate concurrenten.

Zo moest hy, Ron de Grote, als
beste heer altijd opboksen tegen

de veel succesvollere dames. „Al-
le aandacht en sponsorgeld ging
naar hen. Zelfs toen ik vorig jaar'
twee keer zilver won bij het EK
sprint, was de gouden medaille

van Inge de Bruijn belangrijker".
En dat doet pijn.

Nieuwkomer
De portie kritiek die nieuwkomer

'Real Madrid is te pakken'
Bert Jacobs duimt vanavond voor Vitesse in Uefacup
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LONDEN - Een uitspraak van
een Britse rechter in een zaak,
waarbij Torquay United-speler
John Uzzell zijn tegenstander
Gary Blisset (Brentford) had
aangeklaagd wegens het opzette-
lijk toebrengen van een elle-
boogstoot, heeft grote beroering
veroorzaakt in de Engelse voet-
balwereld. Blisset werd vrijge-
sproken, ondanks het feit dat
Uzzell een jaar geleden door toe-
doen van Blisset zodanig gebles-
seerd raakte dat hij zijn voetbal-
carrière waarschijnlijk moet
opgeven. Uzzell liep een gebro-
ken jukbeen, een ingedrukte
oogkas, een zware hersenschud-
ding en een beperkt gezichtsver-
mogen op.

Vrijbrief voor
vechtersbazen
in Brits voetbal

Verlies voor
handbalteam
HOBOKEN - De Nederlandse
handballers zijn gisteren mei: een
nederlaag begonnen in de Euro-
pean Trophy, een toernooi waar-
aan zes landen deelnemen. In
Hoboken bij Antwerpen bleek
de Russische ploeg, met vhf spe-
lers van Olympisch kampioen
het GOS, te sterk voor het team
van Guus Cantelberg, 18-22.
In de eerste helft slaagde Oranje
er goed in de tegenstander buij te
houden. Bij derust was de sitand
gelijk, 10-10. Ook na de hervat-
ting kon de nationale ploeg nog
even in het spoorvan de Ru ssen
blijven. Halverwege het twiï-ede
deel hepen ze evenwel uit en
brak het verzet van Nederl6ind,
dat vandaag tegen Roemenië
speelt. Henk Groener was 'met
acht treffers topscorer. »

PJÖRID - Volgens Bert Ja-fbs hoeft Vitesse niet te vre-
En voor Real Madrid. „Den-g uit de hoofdstad staatL^nteel * onder zware
jj^**". aldus Jacobs, „Het

h, systeem van trainer
U wo krijgt veel kritiek te ver-
((^en. Het elftal gedraagt zich
he * n°g heel hautain, maar
lp daar heeft daar geen en-
\*; reden voor. Real is tej^ken. Ook door Vitesse, als
i Arnhemmers een goede
"S hebben. Ik zal duimen."

Van onze verslaggever
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Als dit uw
staatslot is...

WINNENDE
STAATSLOTEN

DECEMBER'92
836eStaatsloterij, winnende staatslotendecember1992.

Einduitslag
van de drie trekkingen.

De prijzen zijn albii elkaar opgeteld. Wanneer op
een lot meer dan één prijs/'s gevallen,

staat achter het nummer datde hoogsteprijs
gewonnen heeft, het totale bedragvermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummer(s): bedrag:

1 11 50
811 150
981 100

2 090402 25.000
22 50

031932 2.000

3 13
~~

50
053413 20.050

5863 1.000

4 14 50
8314 1.050
6954 1.000

079574 50.000
594 100

5 5 ~~ÏÏÏ
665 260
875 110

6285 1.010
047595 5.010

6 6 20
906 520
736 120

013136 100.020
46 -70

086 120

7 006037 25.000
447 100

8 8 ~~25
Extra prijs serie ax 023208 250.025
Troostprijs andere series 023208 2.525

18 75
98 75

9 9 ~~15
039 265
859 115
69 65

Extra prijs serie ak 091379 500.015
Troostprijs andere series 091379 5.015
0 10 50

043860 2.000
390 250

Zetfouten voorbehouden.

De gewonnenprijzenkunnenvanaf
vrijdag 11 decemberworden geïnd.

Nieuw: De Oudejaarsloterij
van de Staatsloterij.

Tot het eind van deze maand zijn er geen Staatsloten
verkrijgbaar. Wel organiseert de Staatsloterij
voor het eerst een speciale Oudejaarsloterij.

Met een hoofdprijs van 3 miljoen gulden netto. Deze
gegarandeerde hoofdprijs wordt getrokken in een

speciaal TV programma op Oudejaarsavond.
Naast de hoofdprijs is er een aantrekkelijk

prijzenpakket met prijzen van vijftig gulden tot een ton.
De Oudejaarsloterijkent alleenhele loten van

f 25,- per stuk. Deze zijn toten met 31 december
(12:00 uur) verkrijgbaar bij de verkooppunten van de

Staatsloterij en het postkantoor.
Bel voor de verkoopadressen 06-9595 f5O c/pmj.

En wie weet begint u hetnieuwe jaar.a/s multimiljonair...

Meerkans, meergeld,
in de Staatsloterij.

December-Aktie
H. Kiel B.V. levertruim 4000 softwarepakketten. Wij zijn
geauthoriseerd dealer van; Grote Beer, Exact, Sirex,
Ututron en HP. Onze produktspecialist staat voor uklaar
met een deskundig advies.

Software
MS-Windows3.l ’ 175,-
WordPerfects.l ’ 975,-
Coreldraw 3.0 ’ 999,-
Coreldraw 3.0 + PageMaker 4.0 ’1525,-
PC-ToolsB.o ’ 249,-
PC-Tools 8.0 + Stacker ’ 399,-
AmiPro ’ 399,-

Komputers
Sirex 803865X-25 -80 MB 14"Mono ’2390,-
Unitron 80386DX-40 106MB 14"Mono ’ 2528,-

Printers
HPDeskJetsoo ’ 865,-
StarNX-1001 ’ 375,-
Label-printer met software / 595,-

Alle prijzenzijn excl.btw.

ssf hkielbv
roermond - h. geeststraat 25 - tel. 04750-18675
heerlen - schaesbergerweg 126- tel. 045-724379

~' -* I
VERKOOPADRESSEN

STAATSLOTEN
Brunssum Sigarenspeciaalzaak

Cor Hermans
Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624

Lotto - spoorwegen - strippenkaarten -lectuur en wenskaarten

Eygelshoven Sigarenmagazijn Eygelshoven
Veldhofstraat 71, tel. 045-351499

's maandags gesloten
—"——^—^—^—_^________.

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspijpen

Heerlen Sigarenmagazijn A.P.J. Evers
Nobelstraat 54, tel. 045-717272

Ook voor lektuur, accessoires en lotto/toto

Heerlen Tabakspeciaalzaak
Gösgens-Gehlen CV

ümburgiastraat 39, te1.045-721037
Ook voor wenskaarten en buskaarten.

Heksenberg Wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212446
Annex kado- en bijouxshop

Kerkrade Tabakzaak J.F. Fuchs
Bleijerheidestraat 122, tel. 045-452001

Tevens verkoop van kantoor-
artikelen, lotto en toto

Landgraaf Kantoorboekhandel
Bruna

Raadhuisplein 9, tel. 045-326518
Winkelcentrum Op de Kamp

Tevens uw adres voor strippenkaarten,
postzegels en telefoonkaarten

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

Inlichtingen over adverteren in deze advertentie

045-739380

EEN KWESTIE VAN I

LEp
DïK54

NATIONALE ACTIE VOOR
JOEGOSLAVIË EN SOMALIË

GIRO 800800
SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES DEN HAAG

lT]| heeftukerkradeal verkend? il
"SJTijfh VAN CLEEF & DELON -^fflß óTI rffejl i

U VINDTER mm\%J /Urnmm
BIJ JUWELIERSHUIS VAN CLEEF & DELONALTIJD 25% KORTING

I 1 ; wk Wak IWP "^^
Geelgouden Volle zirconia Speelse damesring Vlotte schakelring in Moderne jongerijring Origin. uitgev. solitair- Origineel model Diverse schattig
damesring met entouragering. met 3-kleuren en bicolor goud. met vijf briljanten van ring met een brilj. van herenring met onyx. uitgevoerde bedels,
8-kant. diamantje. \l-\t\J3tt? 0.03 crt. diamant. Van J2dZ? 0.02 crt. elk. 0.21 crt. en in totaal Van^zeër**' voor aan armband of
Breed model. Voor Van^6tS> Voor Fancy-color rosé. 0.12 crt. in band. Van Voor kinderketting.

"ZM'f9 f2Bl ''
V°°r /389 /174,- y^450,-^71961,- fWi'/45,- 8

Rijk bewerkt kruisje Leuke hanger met Fijne hartjes in goud. ■H"PVTt'__^_^^^? W Luxe verzilverde Alle maten closecK' U vindt bij ons zeel veel
met krul-motieven. briljant in diverse Van^2or^* _f?l_k'i 1"lQ__U)__fl ■ 3-armige kandelaar for-ever armbanden Figaro-armb., hol of mas-
Vati^ëfï^Voor groottes. . Voor H &2_^^H___lH mv met 9eclraaideL-. in geelgoud bij ons in sief, geelgoud of bicolor,

Vanat^99> WÊ armen. Varu/-95> voorrgad. Vanaf dames of heren. Bv. deze J
r-rA Voor r-tA r'+c Voor £"74 Ufftf? /jao bicolor armb.l9 cm mas. {’74," ’74," ’15," ’''»■ Voor ’l2B,- VanJs3eT- Vbor/^ÖS,' <

In ons eigen huismerk Klassiek-sportief 14 Crt herenhorloge Gouden dameshor- Bicolor herenring met Diverse oorknoppen Trouwringen. Enorme Uit onze grote kudde iMarquise zijn veel schit- Uitgev. dameshorloge met Milanese band. |oqe met gouden 015 crt briljant met parel. kollektie Flamingo gouden bedels olifant
terende horloges te krij- SEIKO. Doublé met Een blijvend klassiek band Rondom de Van fjieCT- Vanaf_iö9<- met: met bewegend hoofd,
gen. Bijv. dit doublé he- band. Van i23S**** bezit. Van i^feS".- wiizerpl bezet met Voor ' Voor Van^4«J>renhorioge met band. Voor {+-** Voor f0r%A A 0.39crt'. brilfent. Van r HOr_C 47A waardecoupon Voor £+ Af> mE2£^ f296- *176;" /2841 '"gffrT2584- f^^r —JEZT V!!^S%-N V_ ' ,

Grote comtoise met Moderne klok Hermle Een grote kollektie A^K Uw mod. interieur nu Magnifiek wat een klok. Grote kopstaart-
harpslinger. Origineel in zwart, eiken of bakregulateurs. O.a. ~■ ■kjjgjj^'k Ik*^V compl. met een hang- Geloogd eiken. Robuuste régulateur in licht en
gebouwd. kersen. deze grote bak donker ~■ I W^r klok in zwart of grijs kast. Met 3 melodieën. donker eiken.

rjono rnnc eiken, rrtcc. met mech^eoc Een sieraad voor uw hal ror-n’1290,- ’995,- JOOO,- - uurwerk, ’025,- of huis- rrcAA ’O5O,-
Met waardecoupon Met waardecoupon Met waardecoupon ([/, //i // " Met waardecoupon kamer. T OOUU," Met waardecoupon
van ’325,- van ’249,- van ’164,- L////L_é'//_£?/^A/?///A'mïWsr (MuidersJot) Met van ’212,--tSfttstyOiS waardecoupon ’1375,-

Als onderdeel van IfARI CCI" O rtCI ftM Wij zijn groot. Van
een groothandel ifUIXI I-| ffp Af II" I J|\| Cleef & Delon is
kunnen wij 25% ■! Ml W Vhifcifcil -_#-__i---i%#l een juweliershuis _

551 voordeli9er TOPJUWELEN ALTIJD 1/4 VOORDELIGER met drie Rff?\>r^7h\ leveren! panden! I^T7\k7| Marktstraat 33H, Kerkrade. Telefoon 045- 453098. IN/. : J

■^
H5THEATERS ■ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. Q45 - 713030

rJiTi-np^^-Miir-u^-^nj^B***-M**iAi
CTUCQTPRC IKJ 1 5 Zalen meteen voor'elk wat wilsprogramma
J llllinll-nj IPI | Dat isHs.de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

NEDERLANDSEPREMIÈRE [l/VHOORII
Deloris van Cartier, zangeres in het casino van
Reno, duikt onder in een nonnenklooster.
Whoopl Goldberg speelt Deloris van Cartier in
<**; i<*ït*e***-""""t a__\.C~"-~_~■c-» "<> I t*-«« m*l» l ~,. £. ,%

zaterdag en zondag óók: 16.45 uur >" /iTIB
Ze levens nachts. Ze leven om te doden *!,_llfl
en ze leven voor eeuwig. 'vWtÊ^
Ze smullen van jouw angst - Jfcöïi Bien het is nu etenstijd I TfiGMl
zaterdag en zondag óók: 16.30 uur tHB
De komedie over meiden die hun mannekestaan

A LEAGUE OF THEIR OWN *-*-Jk
dagelijks: 14.00, 18.30 en 21.00 uur ~,m ■ twM*-<-<-<-<^--*---_M^IHHMWMI

Eddie Murphy is terug... en hoe! i ■ ■
Hij speelt met vrouwen, maar één vrouw slaat terug. "Watt "Ddtteu
BOOMERANG PICTURES presenteert
dagelijks 14 00. 18 30 en 21 00 uur mmMm^m^XW _

. ’ , _, jÊÊÊk
WJ<M «fe KebUbOO>m Ww pBPL} -jj»CALIFORNIA MAN 2ffijtfl#

r
, aV f; ,W,'t^,T. fl PflW^Een knotsgekke komedie in holemensbreedbeeld ~mWsm3Ldaqeliiks: 21.00 uur J9MUhé&' f^fWmW JS SBfe

7t*ü ZWPICTURES pre»enleert Mi E MWf_n!_^m
BELLE en HET BEESTQ||S »|^^j|k,
Bekroond met 2 Oscars '"*■ ||]-J)
dagelijks: 14.00 en 18.30 uur ■■'P J^ SSJJKIzaterdagen zondag óók: 1600 uur BSSBÊW BBbI

|
■HpMMMJI

MRHÉMiJpI
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Beva,t uw °ude keuken u tmeer? Alv°-ens aan een ni»
:e,te d,enken' nsnr?J*tact metons op. Wij laten-*
h°e usnel en voordelig aar j

droomkeuken komt. Kwalite"
A^m ook voor hoge eisenly

***^PORTAS-Vakbedrijf

HoëkS* j

043/647833jj
'~m——_—^——^^^\\
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Sinds kort vliegt een KLM Cityhopper dagelijks van Amster-
dam naar het Deense Billund, waar Legoland is gevestigd. Dit
onder meer naar aanleiding van het feit dat het Nederlandse
bezoek aan dit speciale attractiepark in enkele jaren is geste-
gen van 25.000 naar 80.000. Het ligt in de bedoeling dat er in
de toekomst speciale Cittyhopper Tours naar Legoland wor-
den georganiseerd. Onder deze naam heeft de maatschappij
ook al korte trips naar Londen en lerland op de markt ge-
bracht. Voor all in-prijzen wordt niet alleen de vliegreis ver-
zorgd maar ook het logies.

DOOR CÉES VAN ZWEEDEN

2e is 37 keer op televisie geweest, wereldwijd. Haar foto
heeft de krant gehaald in talloze landen, van Canada tot
Hongkong. De Financial Times, het lijfblad van de Britse
Zakenman, plaatste het artikel over haar zelfs op de voor-
Pagina. Pippa Deakin (27) is sinds een klein jaar de eigena-
resse van een hotel in Londen. Haar hotel heeft geen
geüniformeerde portiers, gerenommeerdekoks of beroem-
de gasten. Wat het echter uniek maakt, is de leeftijd van
de gasten. Pippa Pop-ins is 's werelds eerste hotel voor
kinderen.

De fagade van het drie verdie-
Pingen hoge huis in Fulham
(Londen) is geel geschilderd,
maar het hotel is ook te herken-
tien aan de dure auto's op de
kleine parkeerplaats. Als wrj
aankomen, stapt een hooggehak-
te dame juist uit de Audi Quat-tro, en troont haar peuter mee
naar de voordeur. In de hal
neemt ze afscheid van de dreu-
nies, terwijl ze achteloos tot de
receptioniste spreekt: „O, ja, vol-
gende week, als ik weer naarNew Vork ga, neem ik Christo-
pher een keertje mee. Dan komt
nij dus niet."

„Dit hotel voorziet in een heel
gevarieerde vraag."
Pippa Deakin is de dochter van
ondernemende ouders. Haar va-
der gingals belegger door het le-
ven, haar moeder organiseerde
ski-vakanties. Het idee voor het
hotel kreeg ze zon zes jaar gele-
den.

Ze omschrijft zichzelf als 'direc-
trice en eigenaresse', maar is ook
niet te beroerd om haar gasten
een verhaaltje voor te lezen wan-
neer het bedtijd is. De kind-
vriendelrjkheid van het hotel
staat voorop.

Haar personeel heeft zij met gro-
te zorg uitgekozen, en een van de
verzorgsters kan zich zelfs laten
voorstaan op ervaring als nanny
in het paleis van prinses Fergie.

Als het GAK opbelt om te infor-
meren naar een tweetal sollici-
tanten diehet gestuurd had, zegt
Pippa door de telefoon: „We
hebben Cathy genomen; ze was
zo lief met de kinderen. Liz was
ook prima, maar zij was meer het
type dat bij Caladonian Airways
stewardess is."

Voor globetrottende Britten isPippa Pop-ins een uitkomst. Een
paar daagjes naar Parijs? Even
°P en neer naar de States? Na-
pels zien, en dan pas sterven?
Naast het hondenasiel is er nu
ook een kinderhotel.

" Pippa Deakin, eigenaresse van het eerste hotel voorkinderen. Foto: GPD

School
Sinds de opening in januari heb-
ben er zon 3500 kinderen gelo-
geerd, en als we het personeel
n-iogen geloven, zijn die niets te
kort gekomen. Voor zover de
kinderen in Londen op school
zitten, worden ze daar door het
hotelpersoneel naartoe gebracht.
6n wie niet de school wenst te
frequenteren, kan met het hotel-
Personeel in een taxi naar mu-
seum, park, of gewoon MacDo-
nalds.

Het pand aan Fulham Road is
gehuurd, maar ruim 50.000 pond
(anderhalve ton) is besteed aan
decoratie en inrichting. De slaap-
kamers liggen bezaaid met ted-
dyberen en andere pluche-achti-
gen, terwyl er in de keuken een
fornuis is waarop de gastjes hun
eigen maaltijd mogen bereiden.

Teddyberen

De Dienst voor Toerisme van de
Oostkantons heeft een prospec-
tus uitgegeven met uitgebreide
beschrijvingen van 23 Ardense
skicentra die bij elkaar een lang-
laufnet van 560 kilometer aan ge-
spoorde loipen beheren. Ook be-
schikt het gebied, zo blijkt uit de
brochure, over vier heuse afda-
lingspistes en vier rodelbanen.
Telefoonnummers voor informa-
tie over verkeers- en sneeuwtoe-
stand completeren het geheel.
Info: Dienst voor Toerisme van
de Oostkantons in St.-Vith, tele-
foon 09 32 80 22 76 64.

Skiën in België

een bezettingsgraad van 85
Procent behoort Pippa Pop-ins
*ot de beter lopende hotels inLonden. „We krijgen kinderen
van diplomaten, Hollywood-
«fetrices die een paar dagen inLonden zyn, toeristen en ge-
woon Londenaars die een avond
Wt willen," zegt Pippa Deakin.

En vanzelfsprekend zijn er twee
porseleinen serviezen - Peter
Rabbit voor de lunch, Winnie the
Pooh voor het avondeten.

'Pippa Pop-ins' is de samentrek-
king van haar eigen voornaam
en de achternaamvan Mary Pop-

Vanwege dehoge aanloopkosten
verwacht Pippa Deakin pas over
vijfjaar uit derode cijfers te zul-
len komen. Ze heeft 20.000 pond,
moeizaam bijeengespaard van
een onderwijzerssalaris, in de

sen 'Pop' en 'ins' nodigt kinde-
ren uit even binnen te wippen(to
pop in).
„Ik denk dat ik een gat in de
markt heb gevonden," zegt Pip-
pa Deakin in haar piepkleine
kantoortje op de bovenste ver-
dieping van het hotel. „De be-
langstelling is zo overweldigend
geweest, dat ik volgend jaareen
soortgelijk kinderhotel in New
Vork open. De voorbereidingen
daarvoor zijn al getroffen. Het
jaar daarop komt er ook een Pip-
pa Pop-ins in Brussel."

Haar doel is echter om van Pippa
Pop-ins een merknaam te ma-
ken, die wereldwijd borg staat
voor kwaliteit. De naam van het
hotel verraadt het werk van een
gerenommeerde tekstschrijver,
maar is in werkelijkheid aan het
brein van Pippa zelf ontsproten.

Merknaam

De prijzen zijn eigenlijkredelijk.
Voor een kind moeten de ouders
25 pond (65 gulden) per nacht
betalen (30 pond in het weekein-
de), waarvoor thee met gebak,
avondeten, overnachting ën ont-
bijt worden geboden. Gezien de
vraagprijs van de moderne baby-
sitter in Londen (drie pond per
uur), is het succes van Pippa
Pop-ins niet verbazingwekkend.

onderneming gestoken en voorts
120.000 pond geleend.

pms, de nanny in de beroemde
kindermusical. Het streepje tus-

DOOR ROB VAN DEN
DOBBELSTEEN

te dure accommodaties, reismo-
gelijkheden, excursies, eten en
drinken, medische zorg en zo
meer.

DONDERDAG
10 DECEMBER

HEERLEN: Kerstmarkt in de
binnenstad tot en met 22 de-
cember.

MAASTRICHT: Kleine kerst-
markt in de binnenstad tot en
met 24 december

VALKENBURG: Kerstmarkt
in de gemeentegrot, open van
14 tot 22 uur.

AKEN: Kerstmarkt.

VRIJDAG 11 DECEMBER
LUIK: Kerstmarkt in Luik tot
en met 24 december, op werk-
dagen geopend van 11 tot 19
uur, op vrijdag tot 22 uur, in
het weekeinde van 10 tot 19
uur. ,
MAASTRICHT: Carilloncon-
cert vanuit de toren van het
stadhuis van 11.30 tot 12.30
uur.

ZATERDAG 12 DECEMBER

HEERLEN: Postzegel- en
muntenbeurs in Volkshuis
Passart van 13.30 tot 16.30 uür.

MARGRATEN: Fossielen zoe-
ken in mergelgroeve Ankers-
mit, 't Rooth-Bemelen ingang
St.-Antoniusbank van 9 tot 16
uur.

MAASTRICHT: Stadswande-
ling van 1,5 uur met gids. Start
om 14 uur bij VW-kantooi
Maastricht.

MAASTRICHT: Kerstmarkt
aan de Ambyerstraat Nrd. 194
B, van 11 tot 17 uur.

HOENSBROEK: Kerstmarkt
van 11 tot 18 uur in repetitielo-
kaal Louter Kabouter, Amsten-
raderweg 36 in Hoensbroek.

HEERLEN: Kerstmarkt op de
Mgr. Savelsberschool, Oude
Lindestraat 37 in Heerlen tus-
sen 13 en 17 uur.

ZONDAG 13 DECEMBER

SITTARD: Begeleide stads-
wandeling, start om 14 uur bij
VW-kantoor.

HEERLEN: Poppen- en beren-
beurs in de grote zaal van hét
Grand Hotel, Groene Boord 23
in Heerlen, van 10.30 tot 16.30
uur.

ROERMOND: Kerstmarkt op
Lief Vrouweveld van 13 tot 20
uur.

THORN: Kerstmarkt omge-
ving Wijngaard van 11 tot 17
uur.

ROGGEL: Koopzondag en
kerstmarkt van 11 tot 17 uur.

MEERSSEN: Vlooienmarkt in
gemeenschapshuis De Stip
van 10 tot 18 uur.

WITTEM: ATB-wintertocht
van 42 km door Zuid-Limburg.
Start tussen 8 en 10.30 uur bij
A ge Wienhoes, Oudebaan,
Partij. Inschrijving 6,50 gul-
den, erwtensoep in de pauze.

GULPEN: Rondleiding om 11
uur in de monumentale Neu-
bourger-watermolen aan de
Molenweg.

BEEK: Jaarmarkt en veekeu-
ring van 11 tot 18 uur.

BRUNSSUM: Kerstmarkt in
Delta College van 11 tot 15 uur.

GULPEN: Winterwandeling
5-10-15-25 km. Startt bij Tim-
paan, Rosstraat 2 tussen 8 en
14 uur.

HEERLEN: Mineralenbeurs in
Corneliusshuis Heerlerheide
van 10 tot 17 uur.

HOENSBROEK: Orientatierit
van 40 km met auto. Inschrij-
ving en start bij hote Amicitia,
Markt 9 tussen*l3 en 14 uur.

MEERSEN: Winterwandeling
7-5-15km. Start Pr. van Oranje-
zaal, Kruisstraat 6 tussen 8 en
14 uur.

Langlaufen op Spitsbergen
Zeer sneeuwzeker en heel apart
is Spitsbergen. Het eiland is heel
goed per ski te verkennen, een
mogelijkheid die wordt geboden
door Norske'Turist Service. Als
meest geschikte maanden wor-
den april en mei genoemd, op
het moment dus dat het weer vrij
standvastig is en er een gerede
kans bestaat dat het noorderlicht
kan worden aanschouwd. Info:
Norske Turist Service, Heren-
weg 64, 2101 ML Heemstede, te-
lefoon 023 - 28 98 56.

Voordelig reizen
De serie VoordeligReizen telt nu

VoordeligReizen, deeltjes Brazi
lië en Venezuela. Uitgeverij Al
lert deLange, prijs f 34,50.

Voordelig Reizen-gidsen munten
niet direct uit door culturele en
historische diepgang, maar heb-
ben die pretentie ook niet. Be-
zienswaardigheden en musea
worden wel genoemd, maar het
zijn in de eerste plaats toch
boekjes die de gebruiker tal van
praktische tips verschaffen op
het gebiedvan byvoorbeeld niet

In de prestigieuze, steeds groter
wordende reeks Cultuur Reis-
gidsen van Agon verschenen nu
ook Duitsland en Barcelona/
Catalonië. Zoals gewoonlijk zien
de hard gekafte boeken er voor-
treffelijk uit, zijn ze door de alfa-
betische rangschikking en het
uitgebreide register bijzonder
overzichtelijk, hoeft aan de des-
kundigheid van de auteurs nim-
mer te worden getwijfeld, maar
üjkt schele hoofdpijn na een
kwartiertje lezen helaas onver-
mydely'k.

Cultuur Reisgidsen

De gids over Duitsland (888 pagi-

met flink wantrouwen worden
bekeken. Let daarom bij aan-
koop van een Voordelig Reizen-
boekje op de verantwoording.
Daarin staat het jaartal waarin
het verscheen.

Een nadeel is het feit dat de tijd
de tekst sneller achterhaalt dan
de lezer liefzal zyn. Het hotel dat
er vandaag nog stond, kan mor-
gen verdwenen zyn en vooral de
in de boekjes genoemde prijzen
moeten - gezien de inflatie -

ook twee boeken, die Zuidameri-
kaanse landen tot onderwerp
hebben: Brazilië en Venezuela.
Redelijk uniek omdat tot nu toe
van zeker Venezuela nauwelijks
of geen Nederlandstalige reis-
boeken voor handen waren.

Agon Cultuur Reisgidsen Barce-
lonaVCatalonië enDuitsland. Uit-
geverij Singel 262, prys respec-
tievelijk: f 39,90 en f 59,90.

na's) is in een nog kleinere letter
gedrukt dan die over Barcelona/
Catalonië en daarzou eigenlyk al
een vergrootglas bijgeleverd
moeten worden. De boeken op-
splitsen in verschillende delen,
üjkt de enige oplossing. Dan
kunnen er ook nog wat platte-
gronden by. Want die ontbreken
te vaak.

Center Parcs
naar Amerika

Center Parcs hoopt binnen
drie jaareen bungalowpark te
openen in de Verenigde Sta-
ten van Amerika. Uit een
Marktonderzoek zou zijn ge-
Weken dat er by Amerikanen
grote belangstelling bestaat
Voor een dergelijkevorm van
Vakantie-accommodatie,
voorlopig is de omgeving van
«oston de belangrijkste kan-
didaat voor de eerste Ameri-kaanse vestiging van CenterParcs, maar ookbij New Vork
wordt gezocht naar een ge-
schikte lokatie. Het ligt in de
bedoeling elders in Amerika
kort achter elkaar nog tweebungalowparken te bouwen.

Politieke rel op
vakantiebeurs

Griekenland eist vertrek Macedonië we verwachten dat de Verenigde
Naties ons nog deze maand zal
erkennen. Macedonië is de enige
staat van het oude Joegoslavië
zonder oorlog. En dat hopen we
zo te houden."

't Is niet nieuw, maar wel apart:
fietsen in China en/of Vietnam.
De op fietsvakanties gespeciali-
seerde reisorganisatie Vlieg &
Fiets heeft beide landen nu ook
in haar programma opgenomen.
Vooral de 850 kilometer lange
route door de Chinese provincie
Guangdong is bijzonder. Hij mag
namelijk individueel worden af-
gelegd en dat was in een land als
China tot nu onmogelijk. Info:
Vlieg & Fiets, Utrechtseweg 148,
3818 ER Amersfoort, telefoon
033 - 65 02 65.

Fietsen in China

„De Nederlanders vormden de
grootste groep toeristen in Mace-
donië, gevolgd door de Duitsers
en de Britten. In 1990kwamen er
twintigduizend Nederlanders op
vakantie naar Macedonië. En we
hopen dat die oude vrienden te-rug zullen komen. Wij garande-
ren hen veiligheid."

De 'Balkanoorlog' bereikte
dinsdagmiddag de RAI in
Amsterdam. Op de ope-
ningsdag van de vakantie-
beurs voor de reisbranche
TourTrade 92' stelde het
Grieks Verkeersbureau de
directie van deRAI een ulti-
matum: de beursstand van
de Republiek Macedonië
moest verdwijnen of de
Grieken en de Cyprioten
zouden de vakantiebeurs
demonstratief verlaten.

stomme fout. Daartegen is toen
overigens van Grieks-Cyprioti-
sche kant vruchteloos geprotes-
teerd.

verbannen. De Grieks-Cyprioten
voeren een vergelijkbare eigen
strijd: tegen het noordelijke
Turkse deel van het eiland.Daar-
bij hebben ze de steun van hun
moederland hard nodig: „Noord-
Cyprus is niet erkend door de
VN of de Europese Gemeen-
schap," zegt de directeur van het
Grieks-Cypriotisch verkeersbu-
reau in Amsterdam, „U zult
Noord-Cyprus dan ook op geen
enkele vakantiebeurs vinden,
want dat staan debeursorganisa-
toren niet t0e...".

Onder druk van de Griekse drei-
ging vond de RAI een compro-
mis: de stand van het Macedo-
nisch reisbureau 'Ohrid' mocht
blijven, maar de grote stand-
naam 'Republic of Macedonia'
moest verdwijnen. Uiteindelijk
zwichtte de Ohrid-vertegenwoor-
digster voor de Griekse druk en
verwijderde de wandtekst.

Overigens hebben de Cyprioten
over Nederland niet te klagen.
Dit jaar bezochten veertigdui-
zend Nederlanders het Griekse
deel van het eiland en dat zyn er
tienduizend meer dan vorig jaar.
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SITTARD: Dia-lezing 'Het
Limburg van vroeger' door F.
Dietren. Aanvang 20 uur in 't
Gulikshoes, Agrolicastraat.

Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de
in dezerubriek opgenomen eve-
nementen zonder ons medewe-
ten afgelast, verplaatst dan
wel uitgesteld kunnen worden.

De nachttreinen tussen Amster-
dam en Wenen krygen nieuwe
slaapwagens. De rijtuigen, die
deze dagen voor het eerst wor-
den ingezet, verschaffen de pas-
sagier meer zitruimte dan de ou-
de, hebben airconditioning en
doen qua vormgeving en inrich-
ting denken aan een hotelkamer.
De wagons moeten worden ge-
zien als voorboden van de zoge-
naamde hoteltrein, die medio
1995 operationeel zal worden en
die zn 'debuut' zal gaan maken
tussen Amsterdam en Londen
(route via de kanaaltunnel).

Nieuwe slaapwagensFokker 100
„Op 3 mei begint Palair Macedo-
nian een wekelykse vlucht tus-
sen Amsterdam en Ohrid. Daar-
toe zijn we in onderhandeling
met Fokker om twee Fok-
ker-100's te kopen. En we spre-
ken met deKLM over het opzet-'
ten van een tweewekelijkse
vlucht van Amsterdam naar
Skopje. Dan wordt Schiphol de
aanvlieghaven voor de grote Ma-
cedonische emigrantenkolonies
in Amerika, Canada en Austra-
lië."

Cyprus koos in dit conflict on-
voorwaardelijk de Griekse kant.
Ook de Grieks-Cypriotische
standhouderdreigde de beurs teverlaten als Macedonië niet werd

Vanja Bitoyanu, president van
het Macedonisch verkeersbu-
reau en president-directeur van
luchtvaartmaatschappij Palair
Macedonian, benadrukt de onaf-
hankelijkheidvan de jongerepu-
bliek. „Door de Grieke oppositie
zijn we nog niet erkend door de
Europese Gemeenschap. Maar

Dat deTurks-Cyprioten in janua-
ri wél op de Vakantiebeurs in
Utrecht stonden, noemt hij 'een

’Stomme fout’

Limburgs Dagblad
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TV FILMS VIDEO

09.00 Breakfast news. 09.15 Westrr^ster. 10.00 A home for Stephen. 10^■ The lost patrol. 11.40 ■ The m
minister. 13.20 Made by man. 13-*
Nettles in paradise. 14.20 Pigeo
Street. 14.35 Another war, anotn*
peace. 15.00 Nieuws en weerberic"1

15.15 Advice shop. 16.00 Nieuws f
weerbericht. 16.50 (TT) Nieuws, reofi
naai nieuws en weerbericht. 17-j
Catchword. 17.30 Behind the headj
nes. 18.00 (TT) From the edge. 18**
Food and drink. 19.00 War of **worlds. 20.25 Regionale programma*
20.55 Prisoners of conscience. 21"*The essential history of Europe. 21-*"
Top gear. 22.00 (TT) Absolutely fa"*
lous. 22.30 Video diaries. 23.30 Ne*
snight. 00.15 Prisoners of conscien<*
00.20 Edvard Munch. 01.20 Later W^Jools Holland. 01.55 Behind the head»
nes. 02.25 Weerbericht. 04.00 B&
select.

12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.20 Eleni, Amerikaanse
speelfilm uit 1985. 15.15 Wallonië 92.
16.15 Nouba nouba. 17.10 Jeu des
dictionnaires. 17.35 Un privé sous les
tropiques. 18.30 Ce soir. 18.55 Le bon
numero. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Autant savoir. 20.35 Lace-
naire, Franse speelfilm uit 1990. 22.40
Coup de film. 22.55 Le meilleur hotel
de Skid Row. 23.45 Weerbericht en
laatste nieuws. 00.00 24 H sur les mar-
chés. 00.10 Présence protestante.

België/TBF 1

14.30 Aardrijkskunde. Onze ruimte.
15.00 Nederlands. Het interbellum.
15.30 ■ Bachelor mother. Ameri-

kaanse komedie uit 1936 van Garsin
Kanin.

17.10 Diamond Awards.
17.25 Duupje. Kinderserie.
17.30 Saartje en Sander. Animatiese-

rie.
17.40 Prikballon. Kindermagazine.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.45 Hoe gekker, hoe liever. Geva-

rieerd wekelijks amusementspro-
gramma.

21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van Televisie en

Onderneming.
23.15 Vrouw en zaak.
23.45-23.50 Coda. Zueigenung uit

Letzte Blatter, van R. Strauss, uitge-
voerd door Wendy Hoffman en het
Muntorkest 0.1.v. Mare Soustrot.

België/TV 2
Sportnet

08.00 Eurobics. 08.30 WintertriathlOj
09.00 Basketbal. 11.00 Kickboksen
12.00 Eurobics. 12.30 Bowlen. 13-fJWorld snooker classics. 15.30 N&JBasketbal. 17.30 Paardesport. 18-^Revs. 19.00 NHRA Dragracing. I^JPowerboat world. 20.30 Tennis. 21"«*"
Football Holland. 22.00 Futbol EsP°'
nol. 23.00 Football Europa. 00.00 Te"
nis.

15.40 Bernard Hermann, portret. 16.40
En toutes lettres: André Castelot, por-
tret. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Radio
21. 19.00 Présence protestante. 19.30
Journaal (tevens in gebarentaal) en
weerbericht. 20.00 Intérieur nuit. 20.30
Derek Walcott, portret. 21.30 Journaal,
weerbericht en beursberichten. 22.05
■ Vivre sa vie, Franse speelfilm uit
1962. 23.25 Le jeu des dictionnaires.

EO/NOS
10.00 (TT) Vrouw-zijn. Vrouwenma-

gazine.
10.50 (TT) Wereld van verschil.
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.07 De familie Robinson. Teken-

filmserie.
16.33 Ik ben Benjamin Ben. Kinder-

serie.
17.05 Skippy. Australische jeugdse-

rie.
17.28 Weekendweerbericht.
17.30 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
18.00 "" Journaal.
18.18 Ik weet het beter. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Bert van
Leeuwen.

18.45 Hobby-tv. Vrijetijdsmagazine.
Presentatie*. Torn Herlaar.

19.10 Black Beauty. Engelse jeugd-
serie. Afl.: Paardekracht. Mr. Ronson
behandelt zijn werkpaarden slecht en
Vicky heeft medelijden met hen.
Wanneer Jenny haar niet wil helpen
heeft Manfred een plan.

19.37 Tijdsein extra. Actualiteiten.
19.50 Overal en nergens: De halve

kerk heeft aids, reportage over jonge-
ren in de protestantse kerk van Ma-
drid een gemeente gesticht door de
Amerikaanse zendeling Elliot Trep-
per.

20.22 (TT) De heerlijke wereld van
mest. Natuurfilm over de rol van
mest in de natuur. Mest speelt een
belangrijke rol in de natuur.

21.12 (TT) Het ziekenhuis. 13-delige
documentaire serie over het St. Anto-
nius Ziekenhuis in Nieuwegein. Afl.B:
Neurologie.

21.47 (TT) Wereld van verschil. Bij-
belstudieprogramma met Henk Bin-
nendijk.

22.13 Het witte goud van IJsland.
Reportage over geo-thermische ver-
warming op IJsland.

22.38 Wit begint, zwart wint. Praat-
programma over de islam.

23.08 Lied. Ter afsluiting.
23.13 Kennissystemen. Voorlich-

tingsprogramma.
23.18 Kwaliteitsmanagement. Les 3.
23.48-23.53 "" Journaal.

NCRV/KRO/AKN/NOS
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.

17.01 Dokument. Serie documentai-
res. Afl.: Het andere Afrika, over het
ontwikkelingswerk van Unicef aldaar.

17.35 Deroze panter. Tekenfilmserie.
17.45 Boggle. Woordspel. Presenta-

tie: Dodi Apeldoorn.
18.15 Sesamstraat. Gevarieerd kin-

dermagazine. Vandaag: Familie.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het Klokhuis. Informatief

kindermagazine.
19.00 Cosbyshow. Amerikaanse co-

medyserie. Cliff en Clair zijn naar een
concert en dus moet Kenny op Olivia
passen. Dat is een zware taak.

19.26 Dinges. Spelprogramma waarin
volwassenen raden wat kinderen be-
doelen. Vaste panelleden: Martiene
van Os en Joris Lutz. Presentatie:
Frank Masmeijer.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Matlock. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Helderziend. Matlock
verdedigt de helderziende Jennifer
Holz, die is gearresteerd nadat haar
vriend precies zo is vermoord als zij
had voorspeld.

21.18 Kenmerk. Actualiteitenrubriek.
21.48 Bericht van de Wilde Ganzen.
21.52 Een ongelijke strijd. 3-delige
«Engelse serie over een pijnlijk fami-
liedrama tegen de achtergrond van
de onverbiddelijke wereld van fonds-
werving. Afl.3. Roy vermoedt dat er
binnen de patiëntenvereniging fraude
wordt gepleegd en gaat op onder-
zoek uit. Wanneer Barbara steeds
zieker wordt, besluit Roy haar te
steunen en tot het einde toe thuis te
verzorgen.

22.48 Werelden: De man als man.
Reportage over het effect van 25 jaar
vrouwenemancipatie op de man.

23.37 Verloren zaken bestaan niet.
Gesprek met Danielle Mitterrand,.
echtgenote van de Franse president.

00.13-00.18 "" Journaal.

Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.17 George and Mildred. Engelse

comedyserie. Afl.: Liever lui dan moe.
(herh.). Humphrey, de zwager van
George, heeft een voorstel om de
problemen van de Ropers voorgoed
uit de wereld te helpen. Het tover-
woord is... werken!

18.43 (TT) Lingo. Woordspel gepre-
senteerd door Robert ten Brink.

19.14 "" Geef nooit op. Programma
waarin Peter-Jan Rens hartewensen
van kinderen vervult. De Guns en de
Rozenburgers treden op en Nienke
de Muinck richt haar eigen kapsalon
in de studio in.

20.08 Dieren- en andere praktijken.
Engelse comedyserie. Afl.: Tegen-
wind. Kate en Robbie worden door
hun moeder Helen meegenomen
naar een uitvoering van 'Het spook
van de opera. James maakt van de
gelegenheid gebruik en nodigt Vixky
uit voor een etentje. Robbie praat zijn
mond voorbij tegen Helen. Een
stormachtig avondje is het gevolg.

20.38 (TT) Bureau Kruislaan. Politie-
serie met Frederik de Groot. Afl.10:
De naald. Jenny is nieuw op het bu-
reau en weet nog niet goed hoe ze
een drugsverslaafde moet fouilleren.
Ze gaat dan ook door een hel wan-
neer ze zich tijdens het fouilleeren
aan een vuile injectienaald heeft ge-
prikt.

21.08 De verleiding. Magazine over
reclame en andere verleidingen. Pre-
sentatie: Astrid Joosten.

22.00 (""+TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.

Presentatie: Maartje van Weegen.
23.00 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.19 Met Witteman. Interviews van

Paul Witteman met mensen uit poli-
tiek en samenleving.

00.05 Natuurmoment. Serie over Na-
tuurmonumenten.

00.10-01.10 Grand Slam München.
Verslag van de vandaag gespeelde
wedstrijden van dit tennistoernooi.

07.00 Ochtendprogramma's. Met
nieuws, tekenfilms, series en spelpro-
gramma's.

13.00 Middagprogramma's. Met win-
tersport, Ursul de Geer, Carol &
Company, Oprah Winfrey èn Santa
Barbara.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Prijzenslag. Spelprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal.
18.20 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap rond twee families.
18.45 RTL Club. Met o.a. het minispel

Pictionary.
19.00 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rons honeymoon quiz. Afle-

vering van dit showprogramma waar-
in drie bruidsparen via allerlei spelle-
tjes rpijzen kunnen winnen. Presenta-
tie: Ron Brandtsteder.

22.00 Showtime. Aflevering van dit
entertainmentmagazine. Presentatie:
Paulien Huizinga en Albert Verlinde.

22.35 Barend en Van Dorp. Spraak-
makend en onthullend sportprogram-
ma met Frits Barend en Henk van
Dorp. De centrale presentatie is in
handen van Elles Berger.

23.40 Geldwijzen Reeks informatieve
programma's over geld en geldza-
ken. Presentatie: Koos Postema.

23.55 Journaal.
00.10 Studs. Amerikaanse dating-

show. Presentatie: Mark DeCarlo.
00.35 The Oprah Winfrey Show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.20 Night of the juggler. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1980. Regie:
Robert Butler. Met James Brolin e.a.
Een geestelijk gestoorde man kidnapt
de dochter van de ex-politieagent
Boyd, in de veronderstelling dat ze de
dochter is van een rijke aannemer.
De ex-agent zet heel New Vork op
zijn kop om zijn kind terug te krijgen
en laat zich door niemand weerhou-
den, zelfs niet door de politie.

03.00 Nachtprogramma.

18.50 Journaal.
19.00 Schooltelevisie. TV Tam Tam.
19.30 Het capitool. Amerikaanse

soapserie.
19.53 Kronieken. Den S.K. en Va-

leer.
20.00 Azimuth. Korte documentaires.
20.30 Tekens. Cultuurprogramma.
21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première film & video.
22.30-00.10 Hannah en haar zus-

ters. Amerikaanse speelfilm uit 1986
van Woody Allen. Met: Woody Allen,
Mia Farrow, Michael Caine e.a. Han-
nah is gelukkig getrouwd met Elliot
en heeft twee zusters. Zus Holly is
niet gelukkig in het werk.

Super Channel07.40 Methode Victor. 08.00 Canadees
nieuws. 08.30 Le jardin des betes.
08.45 Confidentiel femmes. 09.00 Nord
Sud. 09.30 Obsidienne. 10.00 Feu vert.
10.30 Télétourisme. 11.00 Montagne.
11.30 Magazine agricole. 12.00 La
chance aux chansons . 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.15 Le pare des braves .
13.40 Bouillon de culture. 15.10 Alice.
16.15 Vision 5. 16.30 Une pêche d'en-
fer. 16.45 Confidentiel femmes. 17.00
Comment ca va? 17.30Gourmandises.
17.45 Methode Victor. 18.00 Questions
pour vn champion. 19.00 Le jeu des
dictionnaires. 19.20 Clin d'oeil. 19.30
Belgisch nieuws. 20.00 Faut pas rever.
21.30 Savoir plus. 23.05 Revue de
presse. 23.20 Viva. 00.20 Entretiens.

05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.<-Super shop. 07.00 Business daW
07.10 Business weekly. 08.00 HJj
world news. 08.30 News watch. 09-^Channel E. 09.30 Super shop. 11""JlVideofashion. 12.30 Business daily.
12.40 Business weekly. 13.00 Jap 3']
business today. 13.30 News water 1

14.00 Inside edition. 14.30 Serie noir6;
15.00 The mix. 16.00 All mixed "P
17.00 On the air. 18.30 BonanZ3

19.30 Serie noire. 20.00 Cult tv: I spV
21.00 Inside edition. 21.30 Film Eur°
pc. 22.00 ITN world news. 22.30 BUS]
ness daily. 22.40 Report. 22.48 U-
Market wrap. 23.00 King SalomoHj
treasure. 00.45 News watch. 01-1'
Film Europe. 01.45 The mix. 02.00 CV
na news Europe. 05.00 The mix.RAI UNO
Eurosport

09.00 Aerobics. 09.30 Kunstrijden "f
de schaats. 11.00 Eurofun. 11.30Aer°'
bics. 12.00 Eurotop event. 14.00 HisKj:
risch voetbal. 15.00 Tennis. 17-0]
Paardesport. 18.00 Atletiek. 19.00 Sj
report. 20.00 Trans world sport. 21"^Eurofun. 21.30 Eurosport nieuW>
22.00 Voetbal. 23.30 Basketball. 00-3"
Eurosport nieuws.

05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bingo. 09.00
Nieuws. 09.05 Zauber der Berge.
09.30 Geh aufs Ganze! 09.55 Punkt,
Punkt, Punkt. 10.25 Heimweh nach dir,
mem schönes Tal, Oostenrijkse hei-
matfilm uit 1960 met Rudolf Lenz.
11.55 Glücksrad. 12.45 Tele Börse.
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
14.30 Nachbarn. 15.00 Das Imperium -
Die Colbys, Amerikaanse serie. 15.55
MacGyver, Amerikaanse actieserie.
16.50 Geh aufs Ganze! 17.35 Tennis:
Grand Slam Cup 1992 voor heren.
19.30 Nieuws. 19.35 Glücksrad. 20.15
Wolffs Revier, Amerikaanse misdaad-
serie. 21.15 Ulrich Meyer: Einspruch!
22.15 Miami cops, Amerikaanse actie-
film uit 1987 van Al Bradley. Met: Ri-
chard Roundtree, Michael J. Aronin,
Janine Keiler e.a. 23.50 Nieuws en
Sport. 23.55 Electric Blue, Engels ero-
tisch magazine. 00.35 MacGyver,
Amerikaanse serie. (herh.). 01.30 Akut.
(herh.). 02.00 Programma-overzicht.
02.05 Sat 1 Text.

08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus Engels
voor gevorderden. 10.10 Schooltelevi-
sie. 11.40 Teletekst-overzicht. 11.48
Programma-overzicht. 11.50 Mutter
und Sohn. 12.15 Mittwochs urn 8.
13.45 Auslandsreporter. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.20 Ein
verdammt guter Deutscher, documen-
taire. 15.50 Sport im Westen aktuell.
15.55 West 3 aktuell. 16.00 Auweia!
Alas Smith & Jones, Engelse comedy-
serie. 16.30 Lasst sehen, was Meister
Sachs diesmal eingefallen ist. 17.00
Die automobile Gesellschaft. 17.30
Cursus psychologie. 18.00.Aktuelle Mi-
nute. 18.01 Die Zugmaus. 18.30 Aben-
teuer überleben. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde. 20.00
Das Schloss im Schatten, Amerikaan-
se speelfilm uit 1955 van Fritz Lang.
21.24 Filmtip. 21.30 West 3 aktuell.
21.45Kulturreporter: Traume im Visier.
22.10 Linie K - Kulturkalender. 22.15
Capital City, Engelse serie. 23.05 Phi-
losophie heute: Die Innenseite des
Glücks, documentaire. 23.50 Laatste
nieuws. MTV
Duitsland 3 SWF

06.00 Grandi msotre. 06.50 Unomatti-
na. 10.00 Telegiornale Uno. 10.05 Uno
mattina economia. 10.15 Un solo mon-
do. 11.00 Da Milano Telegiornale Uno.
11.05 Cuori senza eta. 11.55Che tem-
po fa. 12.00 Servizio a domicilio. 12.30
Da Milano Telegiornale Uno. 12.35
Servizio a domicilio. 13.30Telegiornale
Uno. 13.55 TG 1 tre minuti di... 14.00
Prove e provini a scommettiamo
che...? 14.30 Primissima. 14.45 L'albe-
ro azzurro. 15.15 Cher Antonioni.
15.45L'Orso Yoghi. 16.00 Uno ragaz-
zi. 17.55 Oggi al parlamento. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.10 Italia. Istruzioni
per l'uso. 18.45 Gigi Sabani presenta
Ci sai2o.oo Telegiornale Uno. 20.25
Torino: calcio. 22.20 Caffe italiano.
23.00 Telegiornale Uno - Linea
n0t23.15 Caffè italiano. 00.00 Telegior-
nale Uno - Che tempo 00.30 Oggi al
parlamento. 00.40 Mezzanotte e dintor-
ni.

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CD-afdeling
ruime keus

in beeld en geluid

DCCCASSETTESB^^
Nu reeds bij ons verkrijgbaar meer dan
200 voorbespeelde DCC-Cassettes uit
voorraad leverbaar zoals bijv. Dire Straits,
Nirvana, maar ookklassiek zoalsVivaldi,
Bruch Mozart etc. m mgg
POPULAIR

J.Q95KLASSIEK

(

VIDEO: SOUNDOF MUSIC
Deze warme,romantische, in de hele we-
reld populaire musicalvertelt hetverhaal
van Maria, die de zorg van 7 kinderen van
op zich neemt. Zeker voor defeestdagen
een heerlijke, avond vullende film!

OQ9O
NU 09
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DUBBEL CD: FOREVER CHRISTMAS
Een van de beste Kerst-CD's die er
bestaat. Alle bekende artiesten zingen
hun mooistekerstsongs: Mud ■ Lonely
this christmas, Bing Crosby " White
Christmas,Boney M ■ Little drummer boy,
José Féliciano ■ Féliz Navidad.

5495

M uocELznnc
Daar kunjeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

07.00 Awake on the wildside. 10-fPaul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea
test hits. 17.00The report. 17.15 MX
movies. 17.30 News at night. 17.45
From 1. 18.00 Dance with Slrno^.18.30 Prime. 20.00 Dial MTV. 20.3W

Most wanted. 22.00 Greatest hit»
23.00 The report. 23.15 At the movie*
23.30 News at night. 23.45 3 FrornJ,
00.00 Kristiane Backer. 03.00 Y°'
Countdown. 03.30 Night videos.

CNN

07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.45
Ross King. 11.00 Nieuws, weerbericht
en regionaal nieuws. 11.05 Playdays.
11.30 Good morning with Arme and
Nick. 13.15 Pebble mill. 13.55 Regio-
naal nieuws en weerbericht. 14.00 (TT)
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT)
Neighbours. 14.50 Going for gold.
15.15Run for the sun. 16.50Puppydog
Tales. 16.55 Noddy. 17.05 Star pets.
17.15 Get your own back. 17.30 (TT)
Kevin and Co. 17.55 Newsround. 18.05
(TT) Blue Peter. 18.35 (TT) Neigh-
bours. 19.00 (TT) Nieuws en weerbe-
richt. 19.30 Regionaal nieuwsmagazi-

09.45 CNN Newsroom. 12.30 Busine^Morning. 13.30 Business day. 15-^Larry King. 16.00 World day. 17-3"
Crier and Co. 20.00 World business t°'
night. 21.00 The international hoU'n23.00 World business tonight. 23.3"
Showbiz today. 00.00 The world today-
-01.00 Moneyline. 01.30 Crossfi'e'02.00 Prime news. 03.00 Larry KinÖ'
05.00 Showbiz today.

08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus psychologie. 09.00 Schooltele-
visie. 10.55 Non-Stop-Fernsehen.
14.05 Schooltelevisie. 14.20Rückblen-
de: Vor 35 Jahren. 14.35Russisch bit-
te!. 15.05 Hallo, wie geht's? 15.20
MuM. 16.05 Lehr- und Wanderjahre.
16.35 Spedition Marcus. 17.00 Cursus
psychologie. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.58 Zoo-Olympics. 18.00
Ferdy. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwest-Journal aus Rhein-
land-Pfalz. 19.00 Hallo, wie geht's?
19.15 Die Sendung mit dem Stier.
20.00 (TT) Lindenstrasse, serie. 20.30
Landtag aktuell. 21.00 Nieuws. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 A.1.D.A.,
muziekmagazine. 22.45 Der gute Vic-
tor (Ce cher Victor), Franse speelfilm
uit 1978 van Robin Davis. Met: Bernard
Blier, Jacques Dufilho, Alida Valli e.a.
00.25 Aktuell. 00.30 Non-Stop-Fernse-
hen.

06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.
09.00 RTL aktuell
09.10 Dr. mcd. Marcus Welby<. Ame-

rikaanse serie.
10.00 Reich und schön. Amerikaan-

se serie.
10.30 Der Preis ist heiss.
11.00 Riskant!
11.30 Familienduell.
12.00 Punkt 12.
12.30 Jung und leidenschaftlich.

Amerikaanse soapserie.
13.20 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.00 Quincy. Amerikaanse misdaad-
serie.

16.00 Hans Meiser. Talkshow.
17.00 Wer ist hier der Boss? Ameri-

kaanse serie.
17.30 Eine schrecklich nette Fami-

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

gazine. Presentatie: Barbara Elig-
mann.

19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Duitse serie.

20.15 Der Ring der Musketiere. 4-de-
lige Amerikaanse avonturenserie.
Met: David Hasselhoff, Thomas Gott-
schalk, Alison Doody e.a. Afl.3.
Anne-Marie weet haar collega-mus-
ketiers over te halen de undercover-
politieman te helpen.

21.15 Notruf. Reddingsacties.
22.15 Wie bitte?!? Show met Geert

Müller-Gerbes.
23.15 Gottschalk. Gevarieerde talk-

show. Aansl.: RTL aktuell.
00.00 L.A. Law - Staranwalte,Tricks,

Prozesse. Amerikaanse serie.
01.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
01.30 Wer ist hier der Boss? Ameri-

kaanse serie.
02.00 Quincy. Amerikaanse misdaad-

serie.
03.00 Hans Meiser. Talkshow,

(herh.).
04.00 Explosiv - Das Magazin.

(herh.).
04.30 After hours.
05.10 Elf 99. (herh.).

06.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

13.45 Blatter der Hoffnung. Portret
van een levend fossiel.

14.15 Die Neuguinea-Krokodile. Por-
tret van dit reptiel.

14.25 "" Musik-Zeit. Lampenfieber,
serie.

15.15 Freddy Quinn: Meine Freun-
de, die Artisten. Circusprogramma.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 (TT) 1-2 oder 3. Spelprogram-

ma.
16.45 logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.50 SOKO 5113. Duitse politieserie.

Aansl.: Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.20 (TT) Vorsicht, Falie! Tips ter

voorkoming van misdrijven.
20.00 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 Heute-journal.
22.15 Doppelpunkt: Der Stier ist los.

Discussieprogramma.
23.15 EK basketball.
23.30 ■ Sonderurlaub. Duitse tv-film

uit 1963 van Rainer Erler, met Fritz
Wepper, Mila Kopp, Wolfgang Schir-
litz en Heinz Weiss.

00.35 Heute.
00.40 Ohara. Amerikaanse misdaad-

serie. De onzichtbare boodschap.
Ohara zit achter een schilderijenver-
valser aan. Hij vindt de ogenschijnlijk
overleden schilder aan het werk in
zijn atelier, c.g. schuilplaats.

01.25-02.55 ■ Sein oder Nichtsein.
Amerikaanse speelfilm uit 1942 van
Ernst Lubitsch. Met: Jack Benny, Ca-
role Lombard, Robert Stack e.a. Vlak
voor het uitbreken van WO II is de
spanning in Warschau zo hoog opge-
lopen dat het toneelgezelschap Teatr
Polski het satirische stuk 'Gestapo'
van het repertoire moet halen, en te-
rugvalt op de evergreen Hamlet. Als
de Duitsers Polen binnenvallen moet
het theater sluiten, maar het gezel-
schap komt weer bijeen om met be-
hulp van hun rekwisieten een nazi-
spion de voet dwars te zetten.

06.00 Morgenmagazin.
09.00 Heute.
09.03 Das Buschkrankenhaus.
09.45 "" Tele-Gym.
10.00 Heute.
10.03 Globus - Die Welt von der wir

leben.
10.35 ZDF-info Verbraucher.
11.00 Heute.
11.03 Urnschau.
11.25 (TT) Das schreckliche Made-

hen. Film van Michael Verhoeven.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Friedensnobel preis 1992.
14.00 Tagesschau.
14.02 Hallo Spencer. Kinderserie.
14.30 Babar. Kinderserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Achtung Klappe! Kinder als

Reporter. Magazine.
15.30 Frauengeschichten. Filmpor-

tret.
16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich.
16.30 Die Campbells. Canadese se-

rie.
16.58 Programma-overzicht.
17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio. Thunderbirds.
17.35 Marienhof. Serie.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Blank Meier Jensen. Misdaad-

serie.
19.50 Goldregen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Geschichten aus der Heimat.
21.14 Tagesthemen-Telegramm.
21.15 (TT) Der 7. Sinn.
21.18 "" Scheibenwischer. Cabaret.
22.00 Weltenbummler. Serie.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Bücherjournal.
00.00 Flamingo Road. Amerikaanse

serie.
00.45 Tagesschau.
00.50 ■ Unbesiegt. Amerikaanse

western uit 1955 van Ray Nazarro.
Met: Sterling Hayden, William Bi-
shop, Karen Booth e.a. Riek Martin
wacht een onaangename verrassing
wanneer hij terugkeert naar zijn ge-
boortestad Casper in Wyoming.

02.00-02.05 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken. Wattlandschaf-
ten: Die Marsch.

sfrouw. Jonge zus van Farrow
dringt zich tussen Farrow en Caine.

slaggeefster Jane Greer uit zijn iso-
lement in de jungle gehaald wordt.

Super Channel
23.00 King Solomon's Treasure
(1978-CDN/GB). Belachelijke film
van Alvin Rackoff over luipaard-
mannen, dinosaurussen en een
Fenicisch rijk in deAfrikaanse jung-
le. Met: David McCallum en John
Colicos.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 nieuws. 7.07
Tijdsein. 12.07 Echo-magazine.
14.05 Dingen die gebeuren. 17.07
AVRO Radiojournaal. 18.30 en
6.30 nieuws. 20.04 Meden en Per-
zen. 22.04 Tussen de oren. 23.07
Met het oog op morgen. 0.04-7.00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
Street beats; 3.02 De geruistuin;
4.02 Grand disco classique; 5.02
Aan de bak.

Radio 1

tungstips; 8.30 Presseschau). 9„
Gut Aufgelegt. Tips und Them»£am Vormittag. 12.05 Musik a "j
carte (12.30 BRF Aktuell). 13-°:
Presseschau. 13.05 Musiktx"1,
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-AktU«'
(Aktuelles vom Tage). 18.40 Ja***la BRF. 20.00-20.05 Nachrichten-

7.03 Limburg Aktueel. 8.00 (Inter)
nationale actualiteiten. 8.30 Lim-
burg aktueel. 9.03 Tussen de be-
drijven door. 11.03 Ruilbeurs.
12.03 Limburg actueel. 13.00 (In-
ternationaal nieuws. 13.30 Sport.
14.03 Licht Limburgs. 15.03 Hori-
zon. 16.03 Festival. 17.03-18.00
Limburg Aktueel.

Omroep LimburgOchtendstemming. 9.02 Muziek
voor miljoenen. 11.00 Hetochtend-
concert. I. Radio Filh. Ork. met
bariton en tenor; 11. 12.13 Muz.
voor viool en piano. 13.04Klassiek
op verzoek. 14.00 Het middagcon-
cert: Uit VARA's matinee archief.
15.35 Cristobal de Morales. 16.00
De Nederlanden: Diepenbrock en
Kox. 17.00Zin in muziek. 18.00en
20.00 Nieuws. 18.04KRO klassiek.
19.30 Het orgel. 20.00 Nws. 20.02
Avondconcert: Delta Ensemble o.
I.v. Jannah Hymes. 22.00 Laudate.
23.00-24.00 Deze eeuw.

België/TV 1
15.30 Bachelor Mother
(1939-USA). Vermakelijke komedie
der misverstanden van Garson Ka-
nin. Ginger Rodgers ontdekt onder-
weg een vondelingetje. Ze ontfermt
zich over het kindje, maar wordt
ondanks haar protest als de moe-
der beschouwd door haar werkge-
ver. Diens zoon David toont begrip
voor de situatie. David Niven helpt
haar uit de brand.

BBC 2
10.30 The Lost Patrol (1934-USA).
Prima actiefilm van John Ford over
verdwaalde Engelse patrouille in
de woestijn tijdens Eerste Wereld-
oorlog. De een na de ander wordt
door sluipschutters afgeschoten.
Met: Victor McLaglen en Boris Kar-
loff

Duitsland 1
00.50 Top Gun (1955-USA). Man
wordt vrijgesproken van moord en
tot sherif gekozen. Western van
Ray Nazarro met Sterling Hayden
en William Bishop in de hoofdrol.

Elk heel uur nieuws. .
07.03 De start met Bart, Bart va
Leeuwen. 09.03 RTL Megah"°'
10.03 Koffiekringen, Jan de HoOP
12.03 Goeiemiddag Neder!******'
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarmer*;
Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-B'^
heid, Jan van de Putte. 1900 S<£ven o'clock rock. 22.00RTL Mefl3
hits. 01.00RTL Nightshitt.

RTL4Radio

Duitsland 1/2
11.25 Das schreckliche Madehen
(1990-D). Film van Michael Ver-
hoeven. Meisje zoekt materiaal
voor een opstel over haar leven tij-
dens het 'Derde Rijk. Met: Lena
Stolze en Monika Baumgartner.

BBC 2
19.00 War of the Worlds
(1953-USA). Levendige verfilming
van Byron Haskin van hetklassieke
science fiction-verhaal van H.G.
Wells. De effecten van George Pal
werden met een Oscar beloond.
Met: Gene Barry en Les Tremayne.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Goedemor-
gen Nederland. 7.53 Woord onder-
weg. 8.04 NCRV's Hier en nu. 8.15
Goedemorgen Nederland. 9.04
Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Muziek bij de koffie.
11.04 Plein publiek. 12.04 Ted's
lunchpakket (13.04-13.15 NCRV's
Hier en nu). 14.04 Goud & nieuw.
15.04 Pas op de plaats. 16.04 Dis-
cogram. 16.47 lets anders. 17.04
Alle mensen. 18.04 Ekkel horizon-
taal. 19.04 Poster. 20.04 Music all
in. 21.04 Voor wie graag luisteren
wil. 22.30 Coulissen. 23.04-24.00
Sesjun.

RTL4
01.20 Night of the Juggler
(1980-USA). Geestelijk gestoorde
kidnapt dochter van gepensioneer-
de politieman Boyd in de veronder-
stelling dat ze de dochter is van
een rijke aannemer. De ex-agent
zet de hele stad op zijn kop om zijn
kind terig te krijgen. Regisseur Ro-
bert Butler geeft erg negatief beeld
van New Vork. Met: James Brolin
en Cliff Gorman.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf metRi-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Roddelradio.
14.00 Hitbox. Met aardige cursief-
jes van Wiet van Broekhoven.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Over Stuur, weke-
lijks automagazine. 20.00 Het Nar-
renschip. Menselijke emoties in het
geschreven en gezongen woord.
22.00 Nieuws 22.05 Het Doosje.
Metaandacht voor hetNederlands-
talige lied, van de kleinkunst-boom
maar ook van de laatste lichting.
23.30-6.00 Nachtradio.

Duitsland 3 West
20.00 Moonfleet (1955-USA). Lau-
we vertelling van Fritz Lang over
een Engelsman die boekanier
wordt. Speelt in de achttiende
eeuw. Met 0.a.: Stewart Granger
en Jon Whiteley.

11.40 The Little Minister
(1934-USA). Aardige film van Ri-
chard Wallace over Schotse predi-
kant in klein dorpje, die verliefd
wordt op uitbundige zigeunerin.
Met: Katherine Hepburn en John
Beal.

BBC 2

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Breakfast-
club. 9.04 Arbeidsvitaminen. 11.04
Baas van de dag. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. 15.04 Pops-
jop. 17.04 Rinkeldekinkel. 18.04
Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04
Paperclip magazine. 21.04 Villa 65.
0.04TROS Nachtwacht. 2.02 Papa
is wakker. 4.02-6.00 Pyjama-FM. België/BRF

Elk heel uur nieuws.
-6.05 Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer (6.15 Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal-

WDR 4
04.05Radiowecker. 6.05 Morg«J
melodie (nieuws om 7.00 en 8rJJuur). 8.55 Overpeinzing. 9-rjj
Nieuws. 9.05 Musikpavillon (I°'g
nieuws). 12.00 Nieuws, Zur Sac"*:
12.07 Gut Aufgelegt (met om 13 u
Mitmenschen, 14.00 Nieu^;
Stichwort Wirtschaft). 15.00 C&"
Konzert. 16.00 Nieuws. 16.05 HB'
matmelodie. 17.00 Der Tag u.
fünf. Aansluitend Musikexpr?!*
(18.00 en 19.00nieuws; 1930on
renbar). 20.00 Nieuws. 20.05 Z*
schen Broadway und Kuda* 1""^21.00 Musik zum traurnen (22^
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpre»*

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 uur nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02TROS Perspectief. 10.02 De duvel
is oud. 11.02 Kleur bekennen.
12.02 Faros (12.30-12.50 Spre-

kend over identiteit en geschiede-
nis). 13.10NOS-Bijlage. 14.02Een
leven lang. 15.02 Schuim en as.
17.10 Radio UIT. 17.50 GPV.
18.02 Achtergrondprogramma:
18.02 Nederlands; 18.20 Arabisch;
18.40Turks. 19.00Waar waren we
ook alweer? 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. 21.00 Club Veronica trend.
22.00 Knoop in je zakdoek. 22.30
Ontdek de psychologie.
23.00-24.00 Faros (23.30-23.50
Sprekend over identiteit en ge-
schiedenis).

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00 nieuws. 7.02

Duitsland 2
01.25 To Be Or Not To Be
(1942-USA). Verrukkelijke zwarte
komedie van Ernst Lubitsch over
Warschau's toneelgezelschap dat
satirisch stuk over Gestapo om
moet zetten in Hamlet. Met Jack
Benny en Carole Lombard.

BBC1
15.15 Run For The Sun
(1956-USA). Onderhoudend drama
van Roy Boultine over schrijver Ri-
chard Widmark die door de ver-

België/TV 2
22.30 Hannah and her Sisters
(1986-USA). Prima film van Woody
Allen Met Woody Allen, Mia Farrow
en Michael Caine over huwelijk-
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Nederland 2 RTL 4 België/TV 1Nederland 1 Nederland 3
ne. 20.00 Top of the pops. 20.30 Oj
EastEnders. 21.00 (TT) Living danflj
rously. 21.30 (TT) Sitting pretty. 22-P
(TT) Nieuws, regionaal nieuws *weerbericht. 22.30 (TT) CrimewaW
UK. 23.15 Question time. 00.15 Crime
watch UK update. 00.25 Law and <r
der. 01.15 Weerbericht.

BBC 2

België/Télé 21

TV 5

Duitsland 2 SAT1Duitsland 3 West RTL PlusDuitsland 1

BBC 1

radio
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altijd al willen maken en presen-
teren." Verlinde heeft al een car-
rière in de theaterwereld achter
derug. Tydens zijn studie aan de
Kleinkunst Academie werd hij al
bekroond met de creativiteit-
sprijs voor de musical 't Misver-
stand, die hij samen met Erna
Sassen schreef. Na zijn afstude-
ren in 1984 begon hij onder su-
pervisie van Jos Brink en Frank
Sanders met de cabaretgroep
Boemerang. Hij schreef vier
avondvullende programma's en
speelde er zelf in mee. In 1987
maakte hy de overstap naar mu-
sical. Zo was hij onder' meer te
zien in Berlin to Broadway with
Kurt Weil van het American
Repertory Theatre, Me and My
Girl,My Fair Lady en Barnum.
Een aanbod om in Les Miséra-
bles te spelen sloeg Albert Ver-
linde af om voor televisie te gaan
werken. „Datklinkt veel mensen
misschien ongelooflijk in de
oren, maar ik wilde graag naar
de omroep. Ik heb de musicals
vaarwel gezegd en ben bij de
Avro gaan werken als producer
en redacteur van onder meer
Entertainment Magazine. Daar-
naast heb ik ook nog meege-
werkt aan Het was Stil op
Straat."

" Wim Bosboom: ,fiet wordt geen ontevreden borrelpraat,
maar een praatje onderbouwd met keiharde gegevens."

Foto: GPD

De twee presentatoren kenden
elkaar niet voor ze aan Showti-
me begonnen, maar hetklikte di-
rect. „Dat is ook wel nodig, want
je bent tijdens de opname hele-
maal op elkaar aangewezen. In
het begin ging er wel eens iets
niet goed en dan pepte Albert
me weer pp. We vullen elkaar
heel goed aan. Albert heeft veel
ervaring met radio- en televisie
maken en daar kan ik een hoop
van leren," vindt Paulien.

Glamourland
Zijn vaste contract by de Avro
zette hy met liefde op het spel
voor de baan bij RTL4's Showti-
me. „Ik was by de Avro bezig
met Glamourland en een nieuw
cabaretprogramma op de radio,
maar Showtime is het program-
ma waar ik al jaren van droom.
Ik zag een artikel in een krant en
heb direct gevraagd of ik een
screentest mocht doen," aldus
Albert Verlinde.

" Paulien Huizinga en Albert Verlinde: een nieuw presentatieduo op de Nederlandse tv.
Foto: GPD

DOOR COR SCHELTIS

kleding dragen en daar pas ik
niet in met mijn 1.85 meter."

Paulien Huizinga heeft haar
mode-werk niet op hoeven ge-
ven voor de presentatie van

Ze ioopt voor Edgar Vos en is
vooral een gewilde mannequin
in Italië. „Ik heb mijn lengte
mee. In Italië val ik door mijn
lengte heel erg op," lacht Pau-
lien.

Showtime. „RTL4heeft me een
aanbod gedaan dat ik gewoon
niet af kon slaan. Op donderdag
nemen we Showtime op en als ik
een show moet lopen in Italië
kan ik vrijdag vertrekken. Het is
prima te combineren." Als foto-
model kan Pauhen niet aan de
slag. Daar is ze te lang voor. „Je
moet voor fotosessies confectie-

HILVERSUM - Wim Bosboom,
zoon van een predikant, begon
als cameraman voor - toen nog- het NTS-journaal. Later werd
hy' redacteur/regisseur bij Varas
Achter het Nieuws, weer later
zette hij de consumentenrubriek
Koning Klant op, begin jaren
tachtig volgde zijn luidruchtige
transfer van Vara naar Tros. Bij
deze omroep maakte hij Kies-
keurig, detalkshow Hoe later op
de avond, Nieuwsradio op zater-
dagmorgen, was hoofd actuali-
teiten op de radio en presenteer-
de voor de Tros Met het Oog Op
Morgen om uiteindelijk uit te ko-
men op de tv-column Dat Willen
We Even Kwijt.

Miss Universe
Paulien Huizinga is voor de
tneeste Nederlanders geen onbe-
kende. De 1.85 meter lange Ut-
rechtse werd op 18 mei 1991 in

Vegas gekozen tot vice Miss
yniverse. Voor de ogen van mu-
loenen televisiekijkers in 63 lan-den bereikteze de tweede plaats,
fadat ze twee maanden daarvoor
}tt Nederland de titel Miss Hol-
land veroverde. „En dan te be-
denken dat ik eerst niet eens
°}cc wilde doen met de verkie-
*-'-ng- Myn moeder heeft me op-gegeven. Ik zat nog op de mts
Voor Mode en Kleding en had
"Jet daar heel erg naar mijn zin.
Achteraf ben ik heel blij dat ik
J^ee heb gedaan. Ik mag mijn
fanden wel dichtknijpen met

ik allemaal al meegemaakt
neb op mijn leeftijd. Ik heb geen
spijt dat ik met school gestoptben. Wat ik wel erg jammervinds dat ik veel vrienden ben kwijt-
geraakt. Je vereenzaamt in zon
Periode."

Pauhen ontkent dat ze haar baan
by RTL4enkel heeft te danken
aan haar Miss Universe-titel. „Ik
heb met zon dertig andere kan-
didaten een screentest gedaan en
dan moet je het echt wel goed
doen." Paulien is alleen betrok-
ken bij de presentatie van Show-
time. „Daar heb ik voorlopig
mijn handen aan vol. Ik had
geen enkele ervaring met tv-pre-
sentatie voordat ik hier aan be-
gon. Maar we worden gelukkig
heel goed begeleid. Ik wil het
presenteren eerst goed onder de
knie krijgen voordat ik me aan
redactiewerk waag."

Johnny Hoes in Showtime
HEERLEN - In de elfde aflevering van Showtime is vanavond
tussen 22.00 en 22.35 uur een interview te zien met Johnny
Hoes over zijn successen van toen en nu. Voorts wordt aan-
dacht besteed aan de nieuwe film Honeymoon met Nicolas
Cagew en aan de musical Josephine. Verder wordt een kykje
genomen achter de schermen van de nieuwe RTL4-komedie
'Niemand de deur uit' en is er een reportage over de voorberei-
dingen van het concert Anita Meyer, dat vrijdag en zaterdag in
het Rotterdamse Ahoy plaatsvindt.

Haar collega Albert Verlinde is
behalve de presentatie van
Showtime wel betrokken bij de
redactiewerkzaamheden. „Een
programma als Showtime heb ik

Paulien en Albert zyn voorlopig
nog acht weken te zien in Show-
time. RTL4beslist binnenkort of
het programma volgend kwar-
taal doorgaat. Paulien Huizinga
zou het 'vreselijk jammer' vin-
den als ze moeten stoppen. „Als
ik zou moeten kiezen tussen de
modeshows en televisie, kies ik
voor tv. Daar zit voor mij meer
toekomst in." Albert Verlinde
heeft het theater nog niet defini-
tief de rug toegekeerd. „Ik ga
wellicht vanaf maart meespelen
in een theaterproduktie. Een
keuze tussen theater en televisie
kan ik niet maken. Ik heb musi-
cals al eens vaarwel gezegd.
Maar ik vind het leuk om met
verschillendekanten van het vak
bezig te zijn. Dus als er weer een
musical opduikt..."

Toekomst

„Bij de fotosessies heeft Paulien
een streepje voor," geeft Albert
toe. „Ik sta daarwat ongemakke-
lijk en zij draait haar hander niet
voor om en geeft mij tips."

gen. Ik droomde ervan aan een
speelfilm mee te werken. Op een
gegeven moment had ik een do-
cumentaire gemaakt over Israël.
ViaCarel Enkelaar leerde ik Arie
■Kleywegt kennen die voor de
'Vara een achtergrondrubriek
aan het opzetten was, het huidi-
geAchter het nieuws.Koos Pos-
tema zat erby, Hans de Graaf en
Bas Roodnat en Kleywegt na-
tuurlijk, een charmante man, we
kwamen bij elkaar over de vloer,
waren dik bevriend. Later kwam
Herman Wigbold, een harde
nieuwsgetter. Hy zei 'geen gelul,
we zijn PvdA en daar ga ik niet
tegenin. Door irritaties viel de re-
dactie uiteen."
„Wat volgde was een prettige en
plezierige periode met Koning
Klant, In de Rooie Haan, het po-
htieke radioprogramma, en de
samenwerking met Marcel van
Dam als Ombudsman. Met Mar-
cel heb ik fyn gewerkt. Maar
Marcel verdween, Koos Postema
stapte op en André Kloos nam
afscheid. Voor Marcel van Dam
kwam Frits Bom in de. plaats.
Een onprettige, egoïstische colle-
ga. Bij de Tros kreeg ik de kans
om Kieskeurig onafhankehjk te
doen. Ook dat waren prettige ja-
ren."

Bosboom mobiliseert momen-
teel het ongenoegen in Neder-
land voor het nieuwe program-
ma Een Mening. Hiervoor mo-
gen de kijkers in de studio in
Hilversum hun mening spuien.
Bosboom weet dat hij versleten
wordt voor rechtse klootzak.
„Wat moet ik daar mee? Mag ik
dingen soms niet vinden?" Een
zelfgesproken portret van een
bewogen programmamaker.

aulien is na de Miss UniverseVerkiezing de door haar felbe-geerde modeshows gaan lopen.

Broadway viert
Rodgers-jaar

Van onze rtv-redactie

" In het National Theatre in Londen ging inmiddels 'Oklahoma!' opnieuw in première.-

eens dat top-produkties zoals
'My Fair Lady' en zelfs 'West Si-
de Story' er heel anders hadden
uitgezien als de samenwerking
tussen Rodgers en Hammerstein
er niet was geweest. Hun groot-
ste verdienste was zonder enige
twijfel de volwaardige rol die zij
aan de balletten in hun werken
toekenden. Tot vóór hun samen-
werking was een dansnummer
in musicals niet meer dan op
zichzelf staand entertainment.

JJEW VORK - Broadway,
"j}et Amerikaanse theater-mekka, heeft 1993 uitgeroe-pen tot Richard Rodgers-
*J?ar- Aanleiding daarvoor is-je vijftigste verjaardag van°-e musical 'Oklahoma!', dienodgers samen met de ver-jaardetekstschrijver Oscar-hammerstein II maakte,
oklahoma!' luidde eennieuw tijdperk in voor demusical. In de show werdenvoor het eerst alle theater-aisciphnes (muziek, dans

acteerkunst) als een sa-menhangend geheel gepre-senteerd.

Zestien jaar
In een periode van zestien jaar
schreven Rodgers en Hammer-
stein de vijf grootste musicals
van deze eeuw. Na 'Oklahoma!'
volgden 'Carousel' (1945), 'South
Pacific' (1949), 'The King and I'
(1951) en 'The sound of music'
(1959). Alle show werden met
succes verfilmd. 'The sound of
music', met in de hoofdrol Julie
Andrews, behoort nog altijd tot
de best bezochte films aller tij-
den.

Rodgers en Hammerstein had-den allebei al een succesvollegamere achter de rug toen zij be-goten samen te gaan werken. Op
maart 1943 ging hun eerste¥»?w in premiere: 'Oklahoma!'.LU|st °P dat moment verkeerde

«ei theateramusement in Ameri-
£a in een vacuüm. Behalve Cole
gorter s 'Anything goes' werden« alleen middelmatige produk-ues op de planken gebracht.

vroeg' besteedt Hans van Willi-
genburg op 1 januari 1993 aan-
dacht aan deze herdenking. Spe-
ciaal daarvoor komt Mary Rod-
gers, de dochter van de compo-
nist, naar Nederland. De opna-
men van het tv-programma vin-
den eind deze maand plaats.

Theatre in Londen ging afgelo-
pen donderdag 'Oklahoma!' op-
nieuwin première. Tot en met 23
januari loopt er ook een Duitsta-
lige versie in Baden bij Wenen.
Het Rodgers-jaar gaat in ons
land niet onopgemerkt voorbij.
In zijn talkshow 'Vrijdagavond

wereld. Regelmatig zijn er her-
opvoeringen. De Rodgers &
Hammerstein Foundation draagt
de zorg over de nalatenschap
van het fameuze duo. Deze in-
stelling nam ook het initiatief
voor het Rodgers-jaar. Er zyn tal
van boeken over beide schrijvers
in voorbereiding. Platenmaat-
schappijen brengen de originele
opnamen van 'Oklahoma!' uit.

Aan de samenwerking kwam in
augustus 1960 een abrupt einde
toen Hammerstein op 65-jarige
leeftyd overleed. Rodgers
schreef daarna nog wel voor het
theater, maar had lang niet meer
het succes als met Hammerstein.
In 1979 overleed hy op 77-jarige
leeftyd. Première

In Amerika is een nieuwe versie
van de vijftig jaar oude musical
in voorbereiding. In het National

De musicals van het tweetal zyn
nog altijd populair over heel de

**et nieuwe duo doorbrak dieMevr en legde met 'Oklahoma!'"e basis voor veel legendarische
musicals. Critici zijn het er over

„Ik was vroeger een filmfan. Ik
bracht heel veel tijd door in de
bioscoop. En bij de televisie
vond ik alles verenigd. De kracht
van tv werd me snel duidelijk.
Dat was tydens een uitzending
met Netty Rosenfeld voor de
Avro. Ja, ze was omroepstervoor
de Avro toen. Ze sprak met dr.
A.F. Portieye, directeur van Ar-
tis, die had een Peruaanse reu-
zenpad in zyn handen. En aan
het einde van het programma zet
hij die pad op het opgespoten
kapsel van Netty Rosenfeld. Op
haar kaken vertoonde zich een
sterke glimlach, maar in haar
ogen zag ik haat, haat tegen die
man, dat was de kracht van de
tv."
„Ik werkte in dietyd op de afde-
ling export van de Talensfabriek.
Veel telefoneren, ik was een
soort salesmanager. Ik fotogra-
feerde ook veel. Ik was een goeie
arrtateurfotograaf. By Verschu-
ren van Multifilm solliciteerde ik
toen als cameraman. Verschuren
schetste het leven dat me te
wachten stond. Middenin de
nacht je bed uit, altijd beschik-
baar zijn. Ik zei: dat is precies
wat ik zoek, wat ik zo mis in de
zaak. Twee maanden later kon ik
beginnen als leerling-camera-
man. Myn vader vond het goed
mis wat ik deed. Kennisvolk
vond hy' het. De eerste werkdag,
daar stond ik in myn nette pak,
werden we in een busje geladen
en naar Heemstede gereden
waar we in een staalfabriek lam-
pen met petroleum en poetsmid-
del moesten schoonmaken. Ik
heb bij Multifilm veel geleerd
door rond te kijken en m'n kop
te houden."

We zyn nu bezig een ander initia-
tief uit te werken. De vorm daar
zijn we nog niet helemaal uit,
maar het is de bedoeling proble-
men te behandelen met de men-
sen die het aangaat. In de studio.
Het programma is niet te verge-
lijken met De Achterkant Van
Het Gelijk van Marcel van Dam.
In dat programma kwam men
gezamelyk tot een conclusie. Wij
vinden iets en willen de schuldi-
ge aanwijzen. De essentie vin-
den. Niet om ruiten in te gooien.
Ja, wy zyn het ongenoegen in
Nederland aan het mobiliseren,
de onvrede aan het samenballen.
Het is een politieke rotzooi. Maar
wy willen óók zeggen: mensen
het is wel degelijk mogelijk om
dingen te veranderen."

„De Tros moet zich profileren.
Rechts van het midden, maar
niet veel rechtser van de WD.
Zeg maar, van Brinkman tot Bol-
kestein. Het is de pohtieke voor-
keur van de meeste Tros-mede-
werkers. Uit de schuiver naar
rechts is de column Dat Willen
We Even Kwijt voortgekomen.
Het is een beangstigend succes.
Twee ó drie miljoen kijkers en
een waardering van 7.6. Wat uit-
zonderlijk hoog is. Ik kom ook
mensen tegen, mensen van wie
ik het niet verwachtte, die zeg-
gen: eindelijk wordt er eens ge-
zegd wat wij ervan vinden. Wy
vieren, politiek tekenaar Fritz
Behrendt, Elsevier-commentator
Nic van Rossum, regisseur Bert
Meijer en ik, brengen geen café-
praat te berde. Het is geen onte-
vreden borrelpraat, maar een
praatje onderbouwd met keihar-
de gegevens. Als wij het geknoei
met het onderhoud van bruggen
en wegen aan de kaak stellen
zyn onze cijfers gebaseerd op
rapporten van de Rekenkamer.

Rechts

Muzikantenparade gaat niet door
GELEEN - De Muzikantenparade, die zaterdag in Geleen zou wor-
den gehouden, is door de organisatoren afgelast. De reden hiervan is
dat het Oostenrijkse duo Brunner & Brunner om persoonhjke rede-
nen niet kan optreden. Brunner & Brunner zouden de finalesterren
zyn.

„Ik deed in de tussentijd ookvrij
veel voor de Vara. Filmde dra-
ma.Kleine stukjes speelfilm, als
aankondiging, van stukken, bij-
voorbeeld van Op Hoop Van Ze-

Limburgs dagblad j show
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Hilversum - voor haarstond op zeer jonge leeftijd
"*-- vast dat ze mannequinzou worden. Haar grote
J^ens was shows lopen voor
geroemde modehuizen inket buitenland. Hij ging
""-aar de Kleinkunst Acade-
j^e en droomde van eenj-aan als televisiepresenta-
tor. Beiden willen niets lic-
Ver dan in de schijnwerpersstaan. De droom is uitgeko-
***?.en. Als presentatieduo

Paulien Huizinga en Al-bert Verlinde bij RTL 4
Slnds 1 oktober in het diepe
§egooid met hun wekelijkse
Programma Showtime op
donderdagavond.

|*ertig minuten nieuws enrepor-
***ges uit de show- en entertain-
/-j entwereld. „Showtime is eenSlamourblad op televisie. Het is
?en plaatjesboek. De langereleesverhalen zijn bij ons de on-derwerpen van zon zes minuten,
f'et als in een glossy-magazine
«ebben wij ook de kleine nieuw-

vertelt Albert Verlinde(31).

»We hebben in Showtime voor

**** wat wils," vult Paulien Hui-**nga (21) aan. „Dat is de kracht, fn het programma. Mijn ouders*-jken bijvoorbeeld graag naar?en reportage over het artiesten-JUbileum van Rita Reys en mijn
«uisgenootje is helemaal gek opac Vlaamsche Pot. Die stopt
?ven met strijken als we een
jtem over dat programma heb-

Roddels zijn volgens Albert en*"aulien taboe in Showtime. „Wechecken alle verhalen die we ho-ren en lezen. We hebben er be-
lust voor gekozen om niet een
roddelblad op televisie te wor-den. De kijkers zitten niet op
roddelverhalen te wachten,"
"tteent Paulien Huizinga.

Presentatieduo staat graag in de schijnwerpers
’Showtime geen roddelblad ’

Bosboom laat
kijkers kritiek

spuien in studio
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— : '

De
nieuwe

kalender
1993

is uit !
_^-——""""""^ mkmnt\

_^~~^^_.naSad^^\

W^ \% U»*-**" 3 AO^.2* -V \\

De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de
meeste zaken waar u lasse nummers kunt kopen.
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Brugman Keukens denkt vooruit /\[/( )) U \ ( wens kunt steengrillen, I"} VO ORQcc7 a
~ "~ I

en brengt alle keukenkopers ('\( | f )( ) \ grillen en barbecuen. / //""/-"^ r^^::::^:^^~^~^lL!^_ lN G I

i&& I Jt**" "-''■JlOf 11/StSO Af -?"-/ lO— I :: :;'S"l*'' f f KL! Kr/ I l«Hl. ’ I

Nostalgische eikenkeukea uitgevoerd in natuur- of Strakke greeploze design keuken, uitgevoerd in wit met Witte diagonaal keuken, uitgevoerd in hoogglans met Luxe wit-gelakte hoogglans keuken, uitgevoerd met
rustieke tint. Afm. 340 cm. Kompleet met alle inbouw- honzontaal afgeronde zijden. Afm. 280 x 160 cm.Kom- honzontale chroomlijsten en verticaal afgeronde zijden. fraai cassette-profiel. Afm. 215 x 335 cm. Kompleet met
apparatuur, stijlvolle glas-m-lood deuren en pleet met alle inbouwapparatuur en Afm. 215 x 280 cm. Kompleet met alle mbouwappa- alle inbouwapparatuur, waaronder luxe schouw, kera-
GRATiS HOOGWAARDIGE STEENGRILL. GRATIS HOOGWAARDIGE STEENGRILL. ratuur en GRATIS HOOGWAARDIGE mische kookplaat, wit/messing mengkraan, multiplex

6 _-__**%n _- _^_%|l STEENGRILL. I_% *%_%^ werkbladen en GRATIS HOOGWAARDIGE

Normale pnjs 12.285.- Ë Normale pnjs 15.865,-1 1 B«B I-fl 111 l
" # #«■*#_ AKTIEPRIJS «7 " # #*#-■ AKTIEPRIJS ■ W"*##«#fj Normale pnjs 22.485,- |fi_li #Zc^ ■lju J AKTIEPRIIS I ■## ËmW*

/WtfSSÊSrlï. ' Desgewenst kunt u i.p.v. de steengnll, de helft van de waarde (’ 325,-) als extra f I I k _WÊ_W^ltmm_\_i_-_^l__J_W_WT^_\^^^^KlfS9 ( iv-rj lmfi lp *ï/j&/^_t J^^&\ korting opuw keukenaankoop ontvangen. Showroomkeukens zijn van deze aktie /fl lf 1 j i—mL I{&[ J^&_\'Q\ uitgesloten. Dit aanbod is geldig t/m 13 december 1992. 1^ ' | \ __, /^ ■■■■■■iSJUjJX JmT^^TtJß ' \\ I1il I

I BRUGMAN KEUKENS Z.jN KOMPLEET AF: I TZjf^ /Tir#ry7TF77T7ïnrf l"£ i"
B4CM DIK WERKBLAD MET WATERKERING y^^-KV] 1 m_^J__^m_mmmm_i Ba L_K_L_2lJL_l

Indien u binnen 14 f/gASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING _>)z_—iiL/ ,*>— *'^Lf"*1*-'^111*1' Alle Brugman Keuken»
dagen na aankoop van _nf fVVf Vi £ 7 ~_ »—^^*_^ .__. worden geleverd vol-
uw Brugman keuken B KRANS- EN LICHTLIJSTEN NJ ’ \\ / 4T*~m~mr ml yr~m^\\Tm\C""3 gens de garantievoor.
dezelfde keuken elders t/vFRI irUTIMC -oTAE—lllfltfAD T-l W» J — V ——— T » «V _ W ———' ■ J^*» T waarden van Interieur
voordeliger aantreft, «VERLICHTING HAFZUIGKAP M T~ {__J^l____PL______'t_____ _________! Waarborg.
dan betaalt Brugman u B MENGKRAAN B ELEKTRO-OVEN /1II11 ir ———*^^m—^^^m—W^^^^^m^^^ Een extra zekerheid op
B^p-^venchilterug. j | /sPOELBAK BI 60 LITER KOELKAST | __g ji IiIJAUJJJ.IIiJIJJ"Tfi!mgBIFJJI^f!r-IHI \ <**"»»«>«■ 'ALKMAAR* Noorderkade I, 072-156793. AMERSFOORT, Amsterdamseweg 10, 033-613448, AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956. ARNHEM, Venlosingel 17 (Woonboulevard ), 085-812112. BEVERWIJK*

Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. CAPELLE a/d IJSSEL*. Hoofdweg 46. 010-4585040. DEN BOSCH, Reitscheweg 38 (Meubelboulevard),.o73-411595. DEN HAAG, Binckhorstlaan 113, 070-3477985.
DORDRECHT, Archimedesstraat 10, 078-146900. EINDHOVEN, Boschdijk 233, 040-452972. ENSCHEDE, Schuttersveld IB (Meubelplem), 053-337955. GOES, J.A. van der Goeskade I, 01100-50255. GRONINGEN*,
Peizerweg 82 (Meubelboulevard), 050-250553. HASSELT (B), Genkersteenweg 278. 09-321 1228787. HEERLEN*, In de Cramer 166 (Woonboulevard), 045-754240. HOOFDDORP*, Kruisweg 785. 020-6533462. HULST.
Absdaalseweg 19, 01 140-20080.LEEUWARDEN* Franklinstraat 48 (Winkelplein De Centrale), 058-130383. MUIDEN. Pampusweg 2 (naast Maxis), 02940-19718. NUMANSDORP, Industnestraat 1, 01865-3772. PEER (B), Baan

Vnaar Bree I2la (naast Meubelcentr. Heylen), 09-321 1634670. ROOSENDAAL. Stationsstraat 49, 01650-69852. SPIJKENISSE. Kolkplein 21 (Novicenter) 01880-18118. TURNHOUT (B) Gierlesteenweg 210. 09-3214438371. ,UTRECHT*, Hollantlaan 14 (Meubelboulevard Kanaleneiland), 030-888471. VEENENDAAL, Kernreactorstraat 28, 08385-50025. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK*. Hoge Rijndijk 195, 071-892086. ZUTPHEN. Gemtsenweg I I _B
(Woonboulevard Eijerkamp), 05750-17025. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag +de koopavond. Heerlen en Zutphen ook maandagmiddag geopend. Belgische vestigingen en Hulst maandag geopend en dinsdag gesloten.* _B

ZONDAGMIDDAG GEOPEND: HASSELT (B), HULST(NL), PEER (B) en TURNHOUT (B). * Tevens badkamers. .



\^WEEKENDVOORDEEL

rSora tuniek pullover. Met feestelijk jacquard dessin. Mon Classique wan Morabito. Eau de toilette spray Blouse met jabot Viscose/polyester. In wit. Maten: Fuji FF-60 videocamcorder. Grote zoeker, 6x power- Kunstkerstboom. 195 cm hoog.
*■" in de kleuren antraciet en rood. Maten: S-M-L-XL 25 ml. met een setje van 3 luxe miniaturen cadeau. 40-48. zoom en macro, ingebouwde groothoeklens en Hifi

/.Q J7TA #iO geluid. Compleet met handgreep/statief «f *)QQ «fl^Q
yfT H*T J& >/.2U J9-95" Hy? en afstandsbediening. 0429TI—V?~7 M& _L_C~Z

Hangen geldig t/m zaterdag 12 decembe, (zolang de voorraad strekt). VOtUf UVV VVAKtIMMU IJ W9112758

■ I

Nederlands meest Exclusieve Kollektie
ook te bewonderen op zondag 13 dcc. a.s. vanaf 11 uur.

i
De oudio/TV oplossing

het besie geweven iapi|t

I t' "j i^-J I * hef.mooiste kwaUeiisleer ter wereld

Originele ideeën komen van

KULOWANY
INTERIEURARCHITEKTUUR - ONTWERP & PRODUKTIE
Kouvenderstraaf 1 72 - Hoensbroek - Tel. 045-2 1 2370

<iio_ *"" y*7* "___
/y 1 11o. **J*!3

Gobcf ttieuivs 11 Élk
tfc ■'*_&*■ 8' l/Ki

Want wal komt er beter van pas in donkere .§** -^"^lÉs* '^«^^Éfe,
1 dooen </on //cA/. Ze/ter o/s da/ 00/r noo frao/ | | *^r%c§l|s^w»~

1 _FQ *n gevormd, sfeervol en eigentijds is uitgevoerd. * "f „-"JËÏÏïPj
■ * ir "" Wes/ o moor u/7, fn omoa/ het bijna kerst is, J «^-*^s^W^^_l■ g s verrassen wij u met een leuke korting. g\ J '#^»(^*^^^^flj

MaMaixjusi.toJtttamp, lund, in ML Jm, "rLM n,
.2 licAtitancttnUuüJbaaA.. AwJmê Ifl J& si
in5 klujAcn, p/aa/ionde/i : 'eI Bt _HK
3 metallic tintan. JmS^ \4mm.\

Model- nnprijswijzigingen voorbehooden. Aanbiedingen geldig l/m 31 december 1992en zolang de voorrond strekt.

Heerlen Promenade 46. W\_ I^BlÉT#fll 11 WË_Kerkrade Theaterpassage 4-6. „L*^ mT-*\
L— EEN WINKEL VOL HELDERE IDEEËN

f^DEMOOISTE
4KERSTKADO'S BIT^ IJwaDOM VAN PEN BERGHU___.

SfvlF VQrSvi ''fl _^_^^_mw /\ ***" '

B_ll--_J Met 63cm BlacklineS 'FSQ'beeldbuis!* 2 £ Kfl flwBBBBBIBBBSBSBBSB^Hfc—^B voor hetmeest perfekte beeld overdag. S^È '^Philips Turbo drive Digitaal geheugen vooreen TV-beeld met ■ ——————.~^[
HQ VHS-videorecorder VR 422 dubbelescan frekvrentie (100 Hz) Omscha- |_ rTTrrTgü--M DH II IP< fil ftfnM IFIIWi: MMJIcTtc/S^^1^
M T ..—7—5— 5—3. kelbaarnaar 16:9beeldformaat.Voorzien ■ " " ■ PHHIrS tolOttPHltUWtë IHIHI-»tTs;~*~*^

van beetd-in-beeld, menuvoor het instellen Philips digitaal HiFi-systeem MINIAFMETINGEN MAAR MAXI H I F I -PRESTATI E S '.*'.
Today programming en synchro edit " en bedienen on scre^drsplay, stereo-ver- FS 920
Afstandsbediening met LCD-display. "ker van Z x 40 W, teletekst en atstands- Bestaande uit losse komponenten: * Directaan te sluiten en eenvoudig te bedienen.

1_^ _■*_ _■_. bediening.^ Tuner FT g2O met 30 voorkeurzenders. Ver- * Afstandsbediening om de hele set komfortabel op afstand te bedienen.
A__ ■bTbßTbbTb mwm\ mrmérm érm sterker fa92o met vermogen van 2 x 100w. " Autoprogram voor het opzoeken en vastleggen van de 30 sterkste

> > WMm^M■ _F■ ■mW■■ _, Dubbel cassettedeck FC 930, waarvan deck zenders in het geheugen van de tuner.W-& lllf #É JH _SM«^87^87fl B autoreverse. CD-speler CD 910 met 1-Bit * Klok met sluimerschakeling vooMO. 30 of 60 min. en herhaald wekken. >"^ -* -* " \^ UmW\o MM% conversretechraek. Afstandsbediening * Automatische inschakeling bij elke nieuwsuitzending.
fl_P^_P^_P_t ' Dynamic bass boost voor extra kwalitatieve basweergave

„____^_________ N 7HT^dBVA^V^^B ■■ ' Automatische bandomschakeling en overspeelmogelijkheid op hoge /

n»»Z2 mw w^****^-*^! ■—* M —» * Bitstream, introscan, shuffle play en programmeren van 20 nummers
mm_________MßßPMHPPH °p de CO-speler. , „<______**_

Philips Turbo drive f*'^2ïl«£» BiiEJÜ^ll]l.JillMllffJJl.nlllllJH c-*'^> H BP -^1 *'HQ VHS-videorecorder VR 522 l'l^^^Wffl iPfl Imi _____ |^__ S f ; 5". ►
Met HiFi-stereo geluid, audio longplay, dus B^^^|£j^Ljr^^^_ _| h^^iS MX*. jIN Bißßl *
geschikt voor 10 uur audio opnemen op één "^^ÊËÊÊÊÊÊEÊÊÊEOÊmWWÊÊMmw^- ■■ - BW'"' ££
band. Turbo drive, today programmering, HMBH ■■■■BH* Vil '- - _ft j k^wlsynchro edit en introscan. Easy Logic BbUH Bmlafstands- __^_^_^ Philips Blackline stereo- HU SÖflbediening VmTm^rM^rM kleurentelevisie 25ST 2761 rFrwfl ïïfèM Hlmet LCD- MmMmMU Met 63 cm Blackline Super'FSQ'beeldbuis. W^Kfl Hsiplüfl 51 W ■display. I_^_| _7 Mm On screen display en teletekst. Met sleep- \SSTvfI Hf m Se "FA timer, menu voor instellen en bedienen. _P [bS Br E ÈÜ*' ■"B'M'HffilttßlSfi*

T-r_ *__ JS\SV^ 60Voorkeurzenders en 2x20W muziek- JKL u/IMÈêkW -^-""er^-^-» WB
J»E%|,^S^f /v_ vermogen, « _B_r_*R_. _*■_. /ff^PPKfl ((O fl) il Philips mini HiFi-kombinatie FW 20 Philips mini HiFi-kombinatie FW 60

Brmfmt "£? Easylogic 1 yUil (n(_Jß)j_ vafi^fl Slechts 22,5 cm breed. Versterker Slechts 26 cm breed. Versterker
*/3 -VttuTmltï '"^ beclïninq I_F vS3jH met automatische bronkeuze en 2x60 W vermogen. 5-Bands"JjQ'^^'l^MyyyV '" II _r _r _F 0 2x20 W vermogen. 5-Bands equalizer. Dubbel cassettedeck.

■ ■ /j 5 /A^Bm\\¥i equalizer. Dubbel cassettedeck. Bitstream CD-speler.

a^^^^Hra Philips Matchline Blackline /fflßKw wLgtfWjfl Bitstream M^M^g\ WÊ _■ _P%#%I ) i ' - ■ I HiFt-stereo kleurentelevisie *^*t_t_mW J^mMmM m I/IUU-
-1 "^>-, Met^cm^FSQ' Blackline beeid ' | j 0777 l^tT JT"
1 an „. SB —— ■ .—^ _^ van Philips. 3-Weg gesloten systeem met Hpß—«n-J <■I ■■|L_-a»i>rl fl Br"**_r%_^ k 2 xlB cm lagetonen-, cone middentonen- -— __ i stationsnaam of muziekgenre.

LB _Ü ■ H^t^JfV_BB A~X eneen 'so,ase hogetoneniuidspreker. flflii Elektronische 7-bands equalizer. jB^^B^fl^^fl^^L "v"^ Belastbaarheid kontmu/muziek 200/300 w. V«*fl| Digitale uitgang voor aansluiting
Mmmw M M 9Frekwentiebereik 38-20.000 Hz. Beveiligd BMifl DCC-recorder. CD-synchro en FTS.1 I tegen overbe- __

_^^
J-r _-^k. t~^ Az.. mTm^nu WütW WkkË^mr^mmf^

s. 4^* _f ftl BbH HR2 Bestaande uit: Tuner/versterker Ff* 310 met

V V^fl [/Sj^^BU jy I ]ESnfiT^^^'j^S^B Ss I ■.\ 4lT_^_l_M_lßlß^^^^| C 0"1**301 Disc speler/dubbel cassettedeck

!-.( _H *****/^ - r^LfgCl\*_ PhiligsjTtidi compact disc stereo |^_ __ SBB1 *^ BH _■_ —*^fl W*~*£oiA ifeC^lJ^^^k»! kombinatie AS 301-CD [""o^ _3 S ■ ■_l *"^J^'-^N>- r V^^(M!roW*MWBWHB Tuner met FM, MG en LG. versterker van --JPI«_B[ 9 I H_■ i_f*\ a^-> I r^ *HfßHßfNdlZ»iL_ 2«20 W muziekvermogen. dubbel casset- l^|(3jBB»»»BBB»B^IBBBB~e~B^^~t^MB _B _F _k_l Blla] yrMkmJLUntlla IsdecV met dubbing en cont.nuous play l~|M——è~^—~«—i—i~z—■Mai~i *■*■—»" —» ~F

_H . Met twee luidsprekerboxen (2-weg). p

COO PH/L/P^/ LOTION] __.^^%
— ------t-^^^

Afwijkingen in*
B^^^^^'1-",^^^^^ afbeeldingen, omschrijvingen-*

I^■■■'■■■■■■■■^^^^^^^^■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■**^■,^^^^^^^^ enprijzen voorbehouden?



Wie een kuiltje graaftvoorzichzelf, j

valt met zn neus in de jus.

zzP ms wm\.jr Am W_Wk JÊm _WÊ_WÊmmn\\ t! *'W'

/ _P ’Mn| Uk J118:«s \ «Wik "*W**"*-*. % > 8 \ %,\ < "^fSa. v K**?<^K. All

ië itflÊÈ HIIÉÉst ZmiÈmÈ. $È S__ \ d

\ IP^ü*» Hek / _l Ii

' '""Sifl— \f l W ' /j_H Ifflfi

BÉfl V3ST Kl33riG§§Gn. **
>*SH ■ " £i

C^ Kipkarbonade, 10QQca. 2000 gram ®®@© ±\J.Z/V

Oh Superbintje, *-,_-
-zak 5 kilo 1.50 zak 2V2 kilo /D

En we hebben nogveel meer Ch Chips, Knorr sauzen, Nu extra voordelig: NIEUW: [fj^ri Scharrelvarkens- c

lekkere aanbiedingen: naturel of paprika, «i ia kerrie-, kaas- of witte saus, -i if- CU Magere yoghurt, ftft Boekje'Koken voor twee', =| SC 1 vlees magere var- " or^ot
m umT?!J?'O 79zak 200 gram. <tmns> ±5T 1.1:7 zakje ®®® i3*r Ï.IO pak 1 liter &xr VV 94 pagina's met de lekkerste =n_%oË kens lap- 11 aa roi meier " _u./

~^ r *~ o ■!

Uit de dieDvries- fcwK,'^ recepten uitAllerHande voor „, pen, verpakt kilooT^e-ll.*/*/
■ WÈÊM -uu i_ i TT-; 1 77T Chambourcyrijstdessert, kleine huishoudens. yi QC

01 Saté Babi ofAiam ~~~ Bil Dubbeldrank, Uit de notenafdeling: beker -QQ Per stuk H.VD Magere varkenslappen, Uw spaargeld kan meer
0 n^L 17.n nr?l JS?QQ aardbeien/kersen, — - 500 gram wsn JZKr LVV 500 gram -fc-TT 4.99 QQQ v„4 ODbreneen2 pakjes a 140 gram Jim£..?? MMffl pak 1 liter 2m<\ qq Ch Huismix Royal, „ n kilo ®®@© 44-49- O.yy -WW? hM AlhArf HPÏinBllt> 1-» Wto*^9.96 249 Yovol drinkyoghurt, ,^| Dubro afwas Varkensrollade, Dus. neem dei. in
Grand'ltaliaTortellini, z 250êram *>-&£.**& diverse smaken, -i cc \.O citroen, 500 grarn^r 599 innn hetAH Vaste Klant^
met kaas, champignons, Wijn van de maand: «es liter «~J.rt1.30 \JÊH 2flacons' asoo ml kik? 10.99 ' Fonds. Vraag onze
vlees of Tricolore, O QQ IT T~_—I Danish Blue 50+, ËÊ_W!& ae^^_~A ._. '^jz^A folder in de winkel.
zak2sogram ®®®A^rÖ.VV Chateauneuf-du-Pape vers van t mes i /-n ._u _. . — iQlflL 01 Kalkoenbiefstuk, onc x

DomainedeValoril99l, 100 gram @®® 1.69 Ult de bedienmgsafdelmg: Jp^ 100gram @@m^^ZXjO
Douwe Egberts Excellent 'n volle, krachtige, kruidige rode ~m*)—^ ah service lijn: bei gratis 06-0305.
koffie, snelfiltermaling, o r\r\ kwaliteitswijn uit het Franse „ Paturain mpt Slagerskookworst. /^ . , « De atlikelenin deze advertentiekunt vip
Pak2sÓgram 1r2.99 Rhönedal, 10 QR (^^ knof oók lOOgram®^ 0(1 Deoroller,deostickof ïrUTAWbij^^

fleso.7sliter ÏZ.^D \|^f S -.-.A /^^W^ Wl OK deospray, Navelsinaasappelen, -, QQ "Siten(£-^SinïrJ?^ntais-^^Va Nescafé „« „„ MJ 9hQ t^iW-iinfiPm L,£D diverse soorten, «l QQ net 2 kilo *\m~~ één van die cijfers op de deur staat. -t
CaDDUCCino 80 gram + 20 gram gratis -1.-J^ per Stuk "»sir«'l.jl/ nn|a k,n, Bfl« Reclameprijzen geldent/m IIcappuccino, Golden Wonder Pots, W*^_^^^*b_. Dole bananen, 1 g-*\ zaterdag 12 december as _//

'n hartige snack voor tussendoor. 01 Goudse jongekomijne Badedas douche, , kil° i'DU *Zolang de voorraad strekt MmJü
of Nescafé Noodles kip/champignons, Noodles kaas 48+, Q Qfl Landrauchschmken, oen diverse geuren, 2 flacons /_ QC Sperziebonen, «l nn u OMrW*Esoresso^ „-.^

kip/kerrie, pasta tomaat/kaas of kilo i^SCr y.^U lOOgram <mmjwr ADV a2sQml <^J^ OÜO soOgram 1.99 (s_-_’>*, \Mtcbpresbu, -fQ rijst chili/paprika, OIQ e*<*ï^_it-^_ wJEsËT25 zakjes è 1.8 gtj®® 5,39- Hw/y beker " ®®@ Z.iy _*?!-^^-P^ Whiskas * ~^ ZTT MtWmÊ3ÊWËÈfmm~
-^^«=^^_— «>'^Si!S»rl^K'vs« wTinaivas, Uit onze bloemenafdeling* ijKj'aut»"**»-^gr

CÉI Delicata chocoladetablet, _agySSK^I W~ Tijgerbrood Stegeman harde worsten, met rundvlees, rundvlees/hart, SL_ \ f
melk, puur, extra bitter, hazelnoot/ EBKII LU Premium il mosterd cervelaat, plockworst, konijn zalm, zeevis of kalkoen Kerstster, in * ' #*Lfl!flfl_lI
melk of hazelnoot/puur, -1 QQ fm crackers nnvernakt hPel c^ J^W 199 eer^ lasOnental, cervelaat extra, cOQ diverse kleuren, 2 stuks © iUj- \lF!kmT_\ 1per stuk 200 gram 1."" EBfilll T *

onverpakt, neei ®®®^^r _..*/*/ goud salami of pepercervelaat, a 400 gram s&c U»OZt # : ■ fIF ■ ;.
"^*^ naturel-n^Q . per stuk /I OQ ExcLtij ah* metgratis poezen mini- Kerstgroeneneen _/\r ■_WI fl

i^i *7«..*« ---^ -. voordeelpakSOOgram^atO.H-^ Mmistolletje, 250 gram >9T 4._:y kalender 1993 in deverpakking.* strokrans, samen ® D.yO : %#■ I01 Zoute pinda's, met banketspijs, rozijnen, nootjes «iKli?heHn LSSfiïL . 249 25ï!yrn-Sr 1.99 SSS 1.19 Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. -JS > 1
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