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Advocaat roept
Erik Meijer op

' Jj^ASTRICHT- Erik Meijer, de
!°t scorende spits van MW, is

hals over kop van-'t Maastricht naar Turkije ver-T^kken. De 23-jarige aanvaller, °egde zich daar op verzoek van
ondscóach Dick Advocaat bij

.£, selectie van het Nederlandselftal.
yahituddag wordt om 17.00 uurJ*1 ïstanboel de belangrijke WK-, tegen Tur-
ol^ gespeeld. Advocaat heeftTe>Jer, die nog nooit voor Oranje

srd geselecteerd, uit voorzorg
gPgeroepen, want Marco van
,asten haakte gisteren tijdense hiiddagtrainingvroegtijdig af.

;je vedette van AC Milan kampt
enige tijd met een kuitblessu-e £n heeft eveneens lastvan een

"kelkwetsuur. Het meespelenan Van Basten is hoogst onze-
*jer. Meijer zal daarom vanmid-aS waarschijnlijk plaatsnemen°P debank.

~[e verder pagina 19
Meijerbij Oranje

' * Erik Meijer

het weer

?--—-I . I*N DE AVOND REGEN
ïjei» hogedrukgebied boven

veroorzaakt een
Uidelijke stroming, waarmee
* de ochtend vrij droge lucht
*°rdt aangevoerd. Naast wol-kenvelden zijn er ook opkla-ren. Het hogedrukgebied
, erPlaatst zich verder naar
*\et oosten. Hierdoor kan een
stroming, die in de ochtend"oven Engeland ligt, naar on-e omgeving trekken. Vanmid-
dag neemt de bewolking dan°k toe, in de avond en nacht
f^volgd door regen. De matige
«md uit zuidelijke richting
"eemt vanmiddag toe en
wordt vrij krachtig. De mid-"agtemperatuur loopt op tot*°n 7 a 8 graden. Vannacht
"a.alt het kwik tot rond hetv«espunt.
»oor informatie betreffende
J**t weer in Limburg kunt uDe«len 06-91122346.

Reisbiljet
/ Tijdens deze donkere |/ decemberdagen maken al veel

/ mensen plannen voor de... J zomervakantie. In Reisbiljet geeft
y^ '^'^Jpi' het Limburgs Dagblad morgen een

/[ «jr^^. voorproefje. Een kleurrijke bijlage
'1 >. met ideeën voor vakanties ver weg

X. en dichtbij.
ii ii i» i 11 ■ iinmi>—imewwin'awei)
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Kooijmans
Van den Broek volgt volgende
maand mr. Frans Andriessen op als
Europees commissaris. Andriessen
is nu nog vice-voorzitter van de Eu-
ropese Commissie. Van den Broek
wordt op 2 januari in Brussel geïn-
stalleerd. Hij wordt opgevolgd door
de Leidse hoogleraar volkenrecht
prof. Pieter Kooijmans (59), die in
het kabinet-Den Uyl.al staatssecre-
taris van Buitenlandse Zaken was.

De bewindsman krijgt in de ver- .
nieuwde Europese Commissie de
portefeuille van Andriessen (Bui- '\
tenlandse Betrekkingen). Alleen het J
wereldhandelsoverleg (Gatt) wordt
aan een andere commissaris gege-
ven. Of Van den Broek ook vice-
voorzitter van de Commissie wordt,
is nog onduidelijk.

Van den Broek wordt voor twee
jaar benoemd. Daarna krijgt de Eu-
ropese Commissie (het dagelijks
bestuur van de EG) een nieuwe sa-
menstelling. Daartoe is besloten om
de zittingstermijn van de commis-
sie gelijk te laten lopen met dievan
hetEuropees Parlement, dat in 1994
opnieuw wordt verkozen.

Reacties
De benoemingen zijn in brede kring
goed ontvangen. De regeringspar-
tijen PvdA en CDA reageerden po-
sitief. Staatssecretaris van Europese
Zaken Dankert omschreef de be-
noeming van Van den Broek als
'onverwacht, maar interessant. De
Belgische minister van Buitenland-
se Zaken Willy Claes en zijn Britse
collega Douglas Hurd noemden
Van den Broek een waardige opvol-
ger voor Andriessen. Jacques De-
lors, de voorzitter van de Europese
Commissie, zwaaide lof toe aan zijn
vertrekkende 'collega en vriend'
Frans Andriessen voor zijn 'enorme
bijdrage aan de opbouw van Euro-
pa' en het werk van de commissie.

Maar fractieleider Ria Beckers van
Groen Links vroeg zich af waarom
het kabinet voor een CDA-minister
heeft gekozen en niet iemand van
andere politieke kleur. Ook D66 be-
keek met gemengde gevoelens het
vertrek van Van den Broek. „De
minister verlaat de regering op een
weinig opportuun moment. De in-
ternationale situatie is onvoorspel-
baar en chaotisch," zo stelde
D66-leider Van Mierlo.

Zie verder pagina 4

" Alles over benoemingen

Lidstaten bondgenootschap reageren positief

VN-chef vraagt Navo in
te grijpen in Bosnië

BRUSSEL - VN-secretaris-gene-
raal Boutros Boutros-Ghali heeft de
Navo verzocht om de voorbereidin-
gen te treffen voor een militaire in-
terventie in voormalig Joegoslavië.
Navo-bronnen in Brussel hebben
dit gisteren bekend gemaakt. De
VN-chef doet het verzoek in een
brief aan Navo-topman Manfred
Wörner. De ambassadeurs van de
Navo-landen kwamen maandag
bijeen om zich over het verzoek te
beraden. Een Navo-zegsman zei dat
de uitkomst daarvan was dat de lid-
staten ermee akkoord gaan dat de
militaire strategen van het bondge-
nootschap devoorbereidingen gaan
treffen voor een militaire ingreep.
Verleden week gaven de Navo-
ministers van Defensie voor de eer-
ste maal aan dat zij bereid zijn om
militair geweld in te zetten in voor-
malig Joegoslavië. Met de brief van
Boutros-Ghali werd aan de voor-
waarde voldaan, dat er van de Ver-
enigde Naties een expliciet verzoek
om interventie moest komen. Een
besluit tot interventie zal echter
moeten worden goedgekeurd door
de VN-Veiligheidsraad. Het staat te
bezien of Rusland, dat als een van
de vijf permanente leden van de
raad vetorecht heeft, zal instemmen
met de Navo-operatie.

Met name de waarnemend minister
van BuitenlandseZaken van de VS,
Lawrence Eagleburger, wil harder

optreden tegen Servië. Op de
CVSE-top in Stockholm was Eagle-
burger bezig met het werven van
steun voor een militaire ingreep.

Enkele landen, waaronder Groot-
Brittannië, hebben nogtwijfels over
een militaire interventie. De Britse
minister van Buitenlandse Zaken
Douglas Hurd gaf gisteren in Stock-
holm aan dat hij vooralsnog geen
voorstander is van interventie.

Frankryk is wel voor harder optre-
den tegen Servië en stemt in met
verscherpte controle op het militai-

re vliegverbod boven Bosnië-Herze-
govina. In de Veiligheidsraad wordt
gewerkt aan een resolutie die het
mogelijk maakt Servische straalja-
gers en helikopters die zich in Bos-
nisch luchtruim begeven neer te
schieten.

Sinds de instelling van het vliegver-
bod in oktober Zijn minstens 225
Servische toestellen boven Bosnië
gesignaleerd. Hoewel de vliegtui-
gen geen aanvalsacties onderna-
men, bestempelde Eagleburger de
vluchten als een schending van het
verbod.

Harcros en
Akzo samen

op pvc-gebied
ROERMOND - Harcros Chemicals
in Roermond en Akzo Chemie wil-
len een gezamenlijk bedrijf begin-
nen op pvc-gebied. Het gaat om een
joint-venture, waarbij ieder de helft
van de aandelen krijgt. De studie
naar de samenwerking moet begin
1993 afgerond zijn.

Bij Harcros Chemicals in Roer-
mond werken tweehonderd men-

sen. Het bedrijf heeft drie vestigin-
gen: Haagen House in Roermond,
Limox in Roermond en Breier in
Venlo. Er worden toevoegingen ge-
produceerd waarmee pvc brandvei-
liger en harder gemaakt kan wor-
den. Bij Akzo gaat het om pvc-pro-
ducerende vestigingen in Bergen
op Zoom, Deventer en Amersfoort,
Duitsland, Frankrijk en de VS.

Vakbondsbestuurder J. Teuwen is
positief over de samenwerking. Hij
verwacht voor het personeel in
Roermond meer kansen danbedrei-
gingen.' Door de samenwerking
krijgt Harcros toegang tot de Ame-
rikaanse markt en kan het bedrijf
wereldmarktleider op dit gebied
worden.

Pater pleegde
ontucht met

minderjarigen
LIEVELDE - Een 48-jarige pa-
ter in het Achterhoekse Lievelde
heeft bekend ontucht te hebben
gepleegd met minderjarige jon-
gens. Het gaat om mogelijk 20
jongens.De politie heeft depater
vorige week aangehouden. De
man zit in voorlopige hechtenis
en heeft tijdens het verhoor toe-
gegeven dat hij gedurende een
langere tyd jongens heeft mis-
bruikt.

De Zutphense officier van justi-
tie VanRossem wil geen verdere
informatie geven. „De zaak ligt
uitermate gevoelig. We hebben
de zaak nog in onderzoek."
In het klooster annex studiehuis,
waar de pater werkte, is de arres-
tatie en bekentenis als een bom
ingeslagen. Overste pastor
Geurtsen wil slechts kwijt dat
het provinciaal bestuur van de
Paters Maristen waartoe de gees-
telijken in Lievelde behoren
'met ontsteltenis kennis heeft ge-
nomen van de beschudigingen
tegen een van de leden van de
congegratie aan wie ontoelaatba-
re omgang met minderjarigen
ten laste is gelegd.

Minister bereid nieuwe Brusselse post in 1994 weer te verlaten

Van den Broek wijkt voor Lubbers
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Van
den Broek van Buitenlandse
Zaken verlaat zijn nieuwe
Brusselse post in 1994 als hij
daarmee de weg kan vrijma-
ken voor premier Lubbers om
Delors op te volgen als voor-
zitter van de Europese Com-
missie. „Ik wijk als het lands-
belang dat vereist," aldus Van
den Broek gisteravond.

Het landsbelang is dat Nederland
met Lubbers als EG-voorzitter een
zwaardere vertegenwoordiging in
de EG heeft dan met Van den
Broek als commissaris. Twee hoge
posten voor een klein land als Ne-
derland in de Europese Commissie
is niet goed denkbaar.

Van den Broek ontkent dat Lub-
bers hem een dergelijke toezegging
heeft ontfutseld om zijn eigen Euro-
pese toekomst veilig te stellen in
1994. „Om misverstanden te voor-
komen, ben ik er vanmorgen zelf
over begonnmen in de minister-
raad."

Het is volgens de minister nog maar
de vraag of Lubbers zo graag car-
rière wil maken in Brussel. „Zelfs
als ik in zijn hart zou kunnen kij-
ken, durf ik de vraag nog niet te
beantwoorden of Lubbers het doet
als hij in 1994 gevraagd zou wor-
den." Lubbers zelf heeft zich nooit
over zijn Europese aspiraties uitge-
laten.

" De scheidende minister van Buitenlandse Zaken Hans van denBroek (rechts), neemt defelici-
taties in ontvangst van PvdA-fractieleider Thijs Wöltgens nadat de minister in de Kamer zijn
vertrek naar Brussel bekend maakte. Josephine Verspagèt (midden) van de PvdA en RPF-
Kamerlid Meindert Leerling wachten op hun beurt. Foto: ANP

Kritiek van
Rekenkamer
op ABP-top

DEN HAAG - De Algemene Re-
kenkamer heeft veel kritiek op de
manier waarop de ABP-top de sa-
menwerking met het vastgoedfonds
Rodamco nv is aangegaan. HetABP
heeft te laat deskundigen ingescha-
keld en de gebruikelijke interne
procedures niet voldoende nage-
leefd. De Rekenkamer, die toezicht
uitoefent op het beheer van het
overheidsgeld, onderschrijft daar-
mee een eerder, door een onafhan-
kelijke externe adviseur opgesteld,
afwijzend rapport. Het ABP heeft
de kritiek altijd van de hand gewe-
zen.
Zie verderpagina 14

" ABP schond
procedures

Rampenfonds
trekt gift
beving in

DEN HAAG - Het Nationaal Ram-
penfonds weigert de eerder toege-
zegde 2,5 miljoen gulden voor het
herstel van de aardbevingsschade
in Limburg uit te keren. Dereden is
dat van het bijeengebrachte bedrag
van in totaal 23 miljoen guldenvoor
het herstel van de schade aan het
particulier woningbezit tien miljoen
niet hoeft te worden aangesproken.
Het bestuur van de Stichting Ram-
penfonds Aardbeving Limburg
(SRAL) wil die tien miljoen gulden
nu wel gebruiken voor het herstel
van de schade aan kerken en monu-
menten, maar volgens het Nationaal
Rampenfonds was dat niet de be-
doeling. Het fonds weigert daarom
zijn bijdrage van 2,5 miljoen gulden
uit te betalen.

'We eisen een advocaat

Fraude bij
konijnenhandel
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DOOR BENTI BANACH

The Barely Works - Glow
(Cooking Vinyl/Rough Trade)
TheBarely Works is een maffeBrit-
se verschijning, voortgekomen uit
de punkfolkers van The Boothill
Foottappers. Moeiteloos zet het zes-
tal ieder kleinschalig festival op
zijn kop, zoals afgelopen zomer het
Westvlaamse Dranouter. De band
neemt als vertrekpunt folk, maar
springt daar zo slordig en geinig
mee om dat hun muziek het best als
pretfolk is te omschrijven.
Opvallend kenmerk daarbij is de
afwezigheid van de gitaar. De Ba-
rely's doen het met tuba, trombone,
drums, viool, accordeon, dwars-
fluit, banjo en zang en scheppen
hiermee een rommelig, maar origi-
neel patroon van klankkleuren.
Op Glow, hun derde cd, brengen de
drie mannen en drie vrouwen een
aanstekelijkeen dansbare melting-
pot met kruidige ingrediënten als
ska, salsa, slapstick en lerse rie-
dels. Vijf nummers zijn aardig,
vier springen er echt uit. Glow
klinkt soms als een geslaagd ver-
volg op Too Rye-Ay van Dexy's
Midnight Runners.
Sceptici zullen The Barely Works
wellicht afdoen als studentikoze
grap. Beter is het om te constateren
hoe leuk ze zijn.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

De Raggende Manne -
Weense pletterij
(Play it again Sam)
De Raggende manne hebben weer
een schijf afgeleverd die geen nor-
maal mens in huis haalt, laat
staan afspeelt. Dit vierde 'rag-pro-
dukt' bevat vijftien nummers en
duurt zeven minuten langer dan
zijnvoorganger, in totaal 31,44 mi-
nutenom precies te zijn. In dat half
uur dendert er een ongelooflijke
hoop herrie over de luisteraar heen.
Zanger Bob Fosko zingt zijn tek-
sten niet, hij schreeuwt ze. Gitarist
Theo Slagter doet zijn naam eer
aan.
Het kortste nummer op Weense
Pletterij beslaat 35 seconden en
heet toepasselijk Opschiete. Nadat
Fosko de drummer aangezet heeft
tot een minder slaapverwekkend
ritme, volgt een verschrikkelijke
'gitaarrag' (riff is niet het juiste
woord), waaroverheen Fosko de
tekst, bestaande uit losse woorden
brult.
De plaat bevat een mengeling van
improvisatie en 'junk-rock', num-
mers dievoortdenderen op een ste-
vig roek-ritme. De nummers geven
de indruk dat ze in één keer op de
plaat geknald zijn. Erg heftige, le-
vende muziek kortom. Niet aan te
raden voor overgevoelige types.

Amundson in voorprogramma Trout
GELEEN - Monti Amundson staat donderdagmet zijn band in het voor-
programma van de Walter Trout Band, in de Hanenhof in Geleen. Gita-
rist, zanger en songwriter Monti Amundson, geboren in Seattle maar via
Santa Barbara (California) terechtgekomen op een boerderij in de buurt
van Eugene (Oregon), speelt powertrio blues rock. Vorig jaar stondhij op
het Handzame Blues Festival in België, afgelopen zomer toerde hij door
Frankrijk. Het concert in de Hanenhof begint om acht uur.

SAP en Basement 5
houden popfestival

MAASTRICHT - Met een twee-
daags popfestival, een popkwis en
tal van workshops en sessies vieren
de Maastrichtse popstichtingen
SAP en Basement 5 dit weekeinde
de opening van hun nieuwe mu-
ziekcollectief en hun naderende fu-
sie.

Officieel gaat het muziekcollectief
pas in maart open, maar deson-
danks bestijgen zaterdag al achter-
eenvolgens The Amp (Friese gitaar-
rock), The Moonlizards (hippiepun-
krock uit Groningen) en Bettie
Serveert (nadere toelichting overbo-
dig) het podium van de Sterzaal.
Zondag opent alweer een Groning-
se band, Captain Nemo, de tweede
dag van het festival. Captain Nemo

heeft naar verluidt een flinke tik
van de vroege jaren-zeventighar-
drock meegekregen. Alweer uit
Groningen komt Dandruff!!, dat ga-
rant staat voor meebrulbare punk-
rock.
Slotact zijn de Alabama Kids, van'
wie wordt beweerd dat men er niet
vrolijk van wordt, maar wel ge-
roerd. Rusteloze gitaren bepalen,
het geluid van deze Eindhovense
formatie.
Op beide dagen begint het festival
om half negen, in de Sterzaal aan de
Bredestraat in Maastricht.
Om twee uur zondagmiddag wer-
pen tenslotte muziekfreaks hun
popkennis in de strijd in een popk-
wis. Die vindt plaats in het City
Centrum aan de Capucijnenstraat.
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DOORJOOSPHILIPPENS

Stiff - Blusion
(DADC Austria)
De Heerlense formatie Stiff debu-
teert op harde schijf met Blusion.
Deze titel is veelzeggend: blues en
fusion. De groep biedt instrumen-
tale jazzblues, die onmiddellijk
doet denken aan deformatie Spin,
die eind jaren zeventig furore
maakte. Lichtvoetig, relaxed, en
uitermate goed in het gehoor lig-
gend.
Stiff trad al een keer op tijdens
Jazz Mecca (in een kleine zaal) en
mocht tijdens het techno-experi-
ment Telemuze voor veel publiek op
vier podia in de binnenstad van
Heerlen spelen.
Absolute leider van de Heerlense
jongelingenis gitarist Anton Theu-
nissen, die voor op een na alle com-
posities tekende. Hij is onomstote-
lijk een groot talent. Zowel tech-
nisch alspuur muzikaal weet hij te
overtuigen. Voeg daarbij pianist
Axel Lindelaufdie op professionele
manier aanknoopt bij deprestaties
van Theunissen.
Perfect dus? Nee, daarvoor bieden
de bas- en drumpartijen een te so-
bere ondersteuning. Stiff ontbeert
daardoorvooralsnog de balans die
nodig is om naar de absolute top
door te breken.
Maar één ding blijft overeind: het
is ronduit verheugend dat een stel
Heerlense twintigers zon beloftevol
debuut aflevert.

Eerste plaats voor Haagse housepop-formatie

Finale Grote Prijs
van schamel niveau

DOOR PETER BRUYN

En het is zaak die naam snel in de
annalen bij te schrijven, want an-
ders ben je hem zo weer vergeten.
Want hoe verging het de winnaars
van voorgaande jaren? Super and
the Allstars, triomfators in 1991, zijn
bepaald niet tot Nederpopsterren
uitgegroeid. En de winnaar die
daaraan voorafging, was dat niet La
Lupa? Ach, La Lupa... En daar-
voor? Ik zou het eigenlijk niet meer
weten. Op winnaars van het Neder-
landse popconcours rust de doem
der vergetelheid.
Logisch ook, want zowel bij de
eindstrijd als bij de selectie daar-
voor, heerst het systeem van de
grootste gemene deler. Het is ook
onzin, popmuziek jureren alsof hèt
kunstrijden op de schaats is. Er zijn
geen vaste figuren met een vaste
moeilijkheidsgraad. Het is niet eens
appels met peren, maar knollen met
citroenen vergelijken. Een terreur
van het compromis, met al jaren-
lang het resultaat dat de finale een
parade van zeven-plusjes en zeven-
minnetjes is.
Een aardig alternatief zou mis-
schien zijn, om zowel de voorron-
den als de finale door één - telkens,
wisselend - jurylid te laten beoor-
delen. Grote beeldende-kunstten-
toonstellingen worden immers ook
vaak door één man of vrouw samen-
gesteld - denk aan de Dokumenta.
Dan heb je tenminste nog kans op
een beetje eigenzinnige uitslag - al
dreigt natuurlijk het gevaar dat de
'deskundige' in dat geval méér pu-
bliciteit krijgt dan de winnende
band.
Terug naar de finale van 1992, die
gekenmerkt werd door veel
bastaardachtige, maar weinig le-

AMSTERDAM - Over één ding waren de meeste bezoekers
het afgelopen weekeinde tijdens de slotavond van de Grote
(pop)Prijs van Nederland het snel eens. Bij de zes finalisten,
zaterdagavond in het Amsterdamse Paradiso, zat beslist niet
'The Bright Big Hope of Dutch Popmusic'. Integendeel. Het
niveau van de eindstrijd was schamel, of beter: bedroevend.
Winnaar werd uiteindelijk de Haagse house-popformatie Doe
Aerobics Lobo Probe.

vensvatbare crossover tussen ver-
schillende popstromingen. Veel
rare petjes en hoedjes. Veel vorm,
maar weinig inhoud.
Doe Aerobics Lobo Probe mocht
van de jury de prijs van vijfduizend
gulden mee naar huis nemen, om-
dat ze - aldus het beoordelingsrap-
port - 'een band van nu' waren.
Verwezen werd ook naar de com-
mercieel succesvolle ambient-hou-
sepop van het Britse KLF.
Persoonlijk zag ik vooral een hand-
vol geluidstechnisch en visueel erg
goed vormgegeven clichés op het
podium. De tweede prijs, driedui-
zend gulden, ging naar The Big
Easy uit Amsterdam, die door de
jury ten onrechte een retroband ge-
noemd werden (waren de Stones
destijds ook een retroband omdat
ze Chuck Berry nazongen?). De
groep heeft mooie liedjes maar de
presentatie is erg pril.
Nummer drie werden de Koro Bros
uit Utrecht, een vormelozekruising
van rap en gitaarrock.
'Het Groningse metal-avontuur Lo-
tus, inhoudelijk de interessantste
groep van de avond, de Amsterdam-
se recht-voor-z'n-raap-rockers Vi-
cious Velvet en de Gotchal-imitatie
Traffic Jam vielen buiten de prij-
zen.
En over prijzen gesproken: Eigen-
lijk zou de jury er goed aan gedaan
hebben om - zoals bij concoursen
voor klassieke muziek regelmatig
voorkomt - dit jaareens géén win-
naar, maar alleen een nummer twee
of drie aan te wijzen. Dat zou dan
echter evenveel zeggen over het se-
lectiesysteem van deGrote Prijs als
over het niveau van de deelnemen-
de bands.

concertrecensie

De aanhang kreeg waar voor zijn
geld. Vooral de wat oudere, beken-
de nummers kregen een warm ont-
haal. Geheide succesnummers als
Sleepwalking, Twilight zone, Mad
Love's Coming, When the Lady
Smiles en natuurlijk het onvermij-
delijke Radar Love: ze gingen erin
als koek. Compleet met de even on-
vermijdelijke gitaar-, bas- en drum-
solo's.

De beste nummers van deze groep
.worden gekenmerkt door drie za-
ken. De 'gouwe strot' van Barry

Hay, die hij ongenadig kan open-
trekken, de dubbele basdrum van
Cesar Zuiderwijk, die er onvermij-
delijk keihard inknalt, en het sub-
tiele gitaarspel van George Kooy-
mans, die een nummer opbouwt
naar een muzikale climax. Alle in-
grediënten waren volop aanwezig.
De Earring-leden zijn 'Goldies but
goodies': de jarenzijn sommige van
de bandleden duidelijk aan te zien.
Zuiderwijk, met grijzende manen
en bril, speelt de tijd duidelijk het
meest parten. Gitarist George
Kooymans is het jongensachtige
kwijt, hij is behoorlijk gezet gewor-
den en lijktvermoeid. Hay oogt nog
het jongst en gedraagt zich het
ruigst.
De Haagse jongens brachten een
mix van hun laatste (Bloody Bucca-
neers) en hun oudere werk. De uit-
voering van het stokoude Another
45 Miles to Go' kwam qua sfeer het
dicht in de buurt van het 'unplug-
ged' werk.
Na bijna twee uur non-stop op de
planken was het welletjes. Nog één
toegiftje dan: de single I Can't Sleep
Without You is ook hier een veilige
keus. Dan is het echt voorbij. Tot
volgend jaar?

recept

Chinese koolsalade
DOOR HUUB MEIJER

Frisse, kleurige rauwkostsalades
van wintergroenten zijn een wel-
kome afwisseling op een sombe-
re winterdag. Ze zijn niet alleen
lekker bij de lunch, maar ook bij
de warme maaltijd.
Een rauwkostsalade van winter-
groenten smaakt uitstekend in
combinatie met stukjes fruit,
zoals sinaasappel, grapefruit,
druiven en ananas.
Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 400 g Chinese kool, 2 man-
darijnen, 50 g rozijnen, 2 bolle-
tjes gember, 100 g cashewnoten,
3 el slasaus, 1 el yoghurt, 1 tl ket-
jap manis, zout en peper.
Snijd de kool in zeer dunnereep-
jes en was ze in een vergiet. Pel
de mandarijnen en ontvel even-
tueel de partjes mandarijn. Laat
de rozijnen in kokend water wel-
len. Snijd de bolletjes gember in
zeer kleine stukjes. Schep in een
schaal de Chinese kool, partjes
mandarijn, rozijnen, kleingesne-
den gember en cashewnoten
door elkaar. Maak een sausje van
1 el water, mayonaise, yoghurt,'
ketjap, zout en peper. Verdeel de
saus over de salade.

Golden Earring doet Geleen

Goldies but goodies
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

GELEEN - „Het is alweer een jaar
geleden dat we hier waren. We heb-
ben weer drie uur gereden, door
shit-files en een kut-storm. Jullie
wonen ook veel te ver weg. Kom
toch gewoon in het westen wonen."
Met deze uitspraak oogst Golden
Earring-zanger Barry Hay een waar
fluitconcert, waarop hij zijn woor-
den snel terugneemt. „Oké, oké ik
heb niks gezegd. Limburg: net land
van goed bier en mooie vrouwen!"
Waarmee hij de fans hier weer ste-
vig opzijn hand heeft.

De Earring deed Geleen weer eens
aan. De fans waren geen probleem.
Evenmin het repertoire. Dit Haagse
kwartet heeft al zoveel hits op zijn
vergulde naam staan dat ze alleen
daarmee al een concert vol kan spe-
len. Jammer dat de heren voor die
veilige weg kozen. Het resultaat:
een prima concert, vrijwel zonder
verrassingen.

Voor mij was de verrassing van dit
jaar de 'unplugged'-cd van de Gol-
den Earring. The Naked Truth laat
een bij vlagen verrassend subtiel
geluid horen. Er gingen geruchten
dat de Earring ook tijdens hun con-
cert wat nummers akoestisch zou
spelen. Dat risico liepen de jongens
blijkbaar liever niet.

" Golden-Earringzanger Barry Hay Foto: PETER ROOZEN

popagenda
DECEMBER

" 17 Effenaar Eindhoven, Claw B°>'
Claw .

" 17 Hanenhof Geleen, Walter Tr°
Band, Monti Amunds"»
& band

" 18 Oud Voelender Voerendaal, sr
got

" 18 The Curve Echt, The last supr

" 18 Stadsschouwburg Heerlen, Pla
tèl

" 18 Carte Blanche Weert, Sla- eft
Van Kampen ,<

" 18 Sjor Roggel, Fridged CowD°>
Eat Macaroni

" 19 Barockfabrik Aken, Action 'Words

" 19 Kabbelpop Banholt, Vivelevi^*
" 19 In 't Babbeltje Roermond, W

tam Gumbo .
" 19 Azijnfabriek Roermond, Gra»

" 19 Unitas Brunssum, The Ga"
ring, Gorefest, Castle ni

" 19 Grenslandhal Hasselt, Gre'
land Blues festival, met »■

Blues 'n Trouble, Junior Wal"
The Paladins

" 19 Berghmans Maastricht, Be ,sServeert, The Amp, Moonliza'
" 19 Philipshalle Düsseldorf, The r

gues, Luka Bloom . j

" 19 Torn Torn Heythuysen, Prod«
Sons «

" 20 In 't Babbeltje Roermond, M""
Amundson rt.

" 20 Berghmans Maastricht,Alaba" ,
Kids, Captain Nemo, Dandn»

" 20 Effenaar Eindhoven, Ganstaf'
Bugas

" 20 Tapas Sittard, Torn Shaka j

" 20 Philipshalle Düsseldorf,
Meeting, met o.a. Motorhead,
xon -" 21 MC Frits Philips Eindhov*
Willy DeVille Wa).

" 24 Fenix Sittard, Sufgerukte "
lies

" 25 Lononer Kerkrade, Wicked *lic sic

" 25 La Roehelle, Roggel, Kerstsess
" 26 In 't Babbeltje Roermond, V*

ry & The Guns

" 26 Fellini Heerlen, Erwtjes <JU"
Leemband v

" 26 't Pintje Mechelen, Tradenian4

" 26 St. Hubertus Haasdal, Viv«'
vink _j V

" 26 Torn Torn Heythuysen, '
Watchman /jj

" 27 In 't Babbeltje Roermond,
Reinders

" 27 Fenix Sittard, Claw Boys Cla^

" 27 D'en Törk Vilt, Vivelevink ~
" 31 852 Hulsberg, New Year's ra»

met YeUow Paints, Basic *>'
u

Red Hot Rlue

" 31 In 't Babbeltje Roermond, »'
Pencil

de beste tien
1 (1) Palomine - BettJe

Serveert .
2 (2) Automatic for W

People - REM
3 (3) Fully Completely

Tragically Hip
4 (-) Hollywood ToWP'

hall - The W
hawks

5 (4) Homebrew -
neh Cherry d6 (8) King King - $e
Devils :I

7 (-) Fragments of a Ba|"
ny Season - Jofrn
Cale

8 (9) Sugar - Claw Boys
Claw . ,

9 (-) Jehovakill - Julia"
Cope ,

10 (5) Een heel klein beej'
je oorlog - Noord'
kaap

De Limburg cd Top 10 wordt wekeW
samengesteld door Omroep LamS e.
op basis van de hitlijsten van 25 b"
gionale popjournalisten. Omroep >y\_
burg zendt De Beste Tien zaterdag!"
dag om twee uur uit.

Oplossing van gisteren
. roos.h.k.egelj
s. menie. 1 e n i _ : (
et.ro.e.e.it- 1,
lek. balling, o &

f
arak.c. . . e . a d a f.r.accordeon-9^maan .en. er. dr 0. . .a.5...1.e.' (1
meer.si.aa.ne e. n . inoogsten-e g
bode.i. . . e . e i r eara.ariadne.asj
am.em.e.a.ne- t
r. speer, adder-
.been.s.n.eni^

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. grijpende, zoekende bewe-
ging; 6. uitademing; 9. kort verhaal; 10.
onverwachte komst; 11. muze v.d. poëzie
(Gr. myth.); 12. zeilbaan; 14. strozak; 17.
Indn. groet; 19. deel v. Italië; 20. snaar-
instr.; 22. werkelijk; 23. gekheid! 24. ge-
leedpotig dier; 25. erg warm; 27. door-
schijnende stof; 28. opgevuld kinderhoed-
je; 30: heimelijk; 32. ter rechterzijde; 35.
baardje; 37. enig; 38. het naar binnen kij-
ken; 39. paddestoel; 40. kuilnet; 41. pi. in
Drente.

Verticaal: 1. flauw schijnsel; 2. oyejj!},;
sei, overschot; 3. opening; 4. wild z .
5. weekdier; 6. wiersoort; 7. aa nsp

gner'
eis; 8. meelkost, slappe massa; 137L)S'
giereservoir; 15. versvoet; 16. ver»
ting; 17. heelkundig instrumentje; „§.
weldra; 21. stuk vaatwerk; 22. nauw. „.
scheepsroep; 28. uitgestrektheid; 29' vel-we doorgang; 30. stoombad; 31- " Qi-
schrift; 33. afkeer; 34. godsdienstige y
pering; 35. listig; 36. omslag.
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Huisarts van
verkrachtingen

verdacht
HAARLEM - Een huisarts uit
d? regio Zuid-Kennemerland is
gisteren door de politie aange-
houden op verdenking van aan-
randing en verkrachting van
Patiënten en ex-patiënten. Een
aantal slachtoffers heeft aangifte
tegen de man gedaan. De arts
zelfontkent.

Pc zaak kwam aan het rollentoen de slachtoffers zich bij de

Inspectie voor de Volksgezond-
heid meldden. De inspectie heeft
de slachtoffers daarop geadvi-
seerd contact op te nemen met
de politie en daar aangifte te
doen.
Volgens persofficier Hemmes-
Boender hebben tussen de vijf
en tien vrouwen aangifte gedaan.
Zij weet niet in welk tijdsbestek
de delicten zouden zijn ge-
pleegd. Het voor-onderzoek is
enkele weken terug gestart.

Volgens de persofficier is de po-
litie nog bezig de man te verho-
ren. Of er klachten bij het Me-
disch Tucht College over de arts
zijn binnengekomen, is eveneens
niet bekend.

Gevangenen
ontsnappen
in Hoorn

HOORN - Uit de onlangs weer
in gebruik genomen gevangenis
Oostereiland in Hoorn zijn zon-
dagmiddag vier gedetineerden
ontsnapt, zo is gisteren pas be-
kend geworden.

De vier zaten onder meer voor
verkeersovertredingen en het
niet betalen van treinkaartjes.

Volgens directeur Teule heeft de
kerstgedachte de mannen ertoe
aangezet naar huiste vertrekken.

Bij de ontsnapping gebruikten
ze een van buiten binnenge-
bracht zaagje om een spijl los te
krijgen. Via een ketting van la-
kens wist het kwartet te ontko-
men.

Het gaat om mannen tussen de
32 en 25 jaar. Eén van hen zou
gisteren al vrij komen, de ande-
ren zouden tot oudejaarsdag en
februari moeten zitten. Teule:
„De ontsnapping heeft komische
kanten als je jebedenkt hoe kort
ze nog moesten zitten."

Geen steun voor CDA in onderzoek bijstandsfraude

Twijfel in Kamer over
parlementaire enquête
Van onze parlementaire redactie

JEN HAAG - Het CDA staat
Ooralsnog alleen in zijn ver-
°ek om een parlementaire

T^uête naar de uitvoering
J?n de bijstandswet. PvdA,

VVD en Groen Links zijn
sisteren niet overtuigd doore briefvan de christen-demo-
J^ten het zwaarste parlemen-
tte onderzoeksmiddel in teetten. Deze kamermeerder-
pid wil eerst een kort inven-
ariserend onderzoek naar de
*ard en omvang van de bij-
tandsfraude. Pas daarna kan
esloten worden tot een en-

HUête of een lichtere onder-
Oeksvorm door kamerledeni externe deskundigen.

og deze week zal de Kamer zich
P verzoek van het CDA uitspreken

ft
er een parlementaire enquête

de bijstandsfraude. In een
Tjjef aan de Kamer benadrukte het
St gisteren de noodzaak ervan,
tukje bij beetje komt uit verschil-
de onderzoeken naar voren dat

f °P verschillende manieren ge-
audeerd wordt met de bijstands-

gp7 Een totaalbeeld ontbreekt
r■■}er, aldus CDA-woordvoerster«yleveld.

ftidat de bijstandswet door de ge-
beenten wordt uitgevoerd acht het

een enquête het beste onder-
2Peksmiddel. Daarmee kunnen
flJks- en gemeente-ambtenaren,
Renais kamerleden onder ede ver-boord worden. Hun rechten en
pichten zijn dan wettelijk vastge-
?Bd. Een voorbereidende commis-
e zou zo snel mogelijk de opdrachtv°or de enquête-commissie moeten

*°rmuleren. Het CDA wil zowel de
Wetgever (de Kamer) als de uitvoer-gers (gemeenten, ministerie van
pciale Zaken) en het openbaar mi-
isterie die de fraudezaken moet7nandelen in het onderzoek be-dekken.

Argumenten
VD-woordvoerder Linschoten

de K
in reactie op deCDA-brief 'met

beste wil van de wereld op dit
oment geen argumenten te ziene voor een parlementaire enquête

weiten.' De WD wil eerst een in-
ntariserend onderzoek waarin

Wafdt vastBeleld wat precies boven
ater moet komen. „Daar kies je

jj9ll het beste onderzoeksinstru-
trpftt voor. Er zijn betere en doel-
de uder onderzoeksmethoden
Oir aar dan een parlementaire en-
gjjete," aldus Linschoten. Daarmee
st m); hij enigszins terug op'zijn

andPunt van vorige week, toen hij
CDA-voorstel voor een parle-

entaire enquête positief benader-

ok PvdA, D66 en Groen Links to-

*^ zich na de CDA-briefniet onder
mdruk van de noodzaak tot een

nquete. De PvdA en Groen Links
Vn, u net sde de VVD eerst een
tp ?rbereidend onderzoek alsvorens
zioKSluiten tot een enquête. D66 zal
crat daarbiJ aansluiten. De Demo-

aten zijn meer geïnteresseerd in
gT1 commissie die voorstellen doet
„z1 de bijstandswet te vereenvoudi-
Sch' VolSens D66-woordvoerster
bii f ma is de complexiteitvan de
2aJs^andswet de voornaamste oor-

ak van de geconstateerde fraude.

Ontvoerde soldaat in
Israël dood gevonden
JERUZALEM - Soldaten heb-ben gisteren het lijk gevonden»an een Israëlische soldaat dieWee dagen tevoren door funda-
mentalistische Palestijnen wasontvoerd. Dat heeft de legerradio
gemeld. De militair, Nissim Tole-aano, werd dood aangetroffen opac weg tussen Jeruzalem en Jeri-eno. De militairecensuur had deopenbaarmaking van dit nieuwsenkele uren tegengehouden.

Guerrillastrijders van de funda-
h e,n.tallstische Hamas-bewegingnaüden zondagavond gedreigd

Toledano te vermoorden als Is-
raël niet hun leider, sjeik Ahmed
Yassin, uit de gevangenis zou
vrijlaten. Yassin, de oprichter
van Harnas, zit een levenslange
straf uit.
Het vastgebonden en geünifor-
meerde lijk van Toledano werd
's morgens door de vrouw van
een bedoeïen gevonden, die ver-
volgens het leger alarmeerde,
aldus een militair communiqué.
Naar in militaire kringen ver-
luidt was Toledano enkele uren
na zijn ontvoering zondagoch-
tend vermoord.

Maar men zei niet te weten wan-
neer het lijk nabij de weg werd
gedeponeerd in een droge rivier-
bedding, op 2 km afstand van de
graftombe van de Barmhartige
Samaritaan nabij de joodse ne-
derzetting MaaleAdumim.
Premier Yitzhak Rabin zei
maandag dat hij bereid was met
de ontvoerders te praten als hij
een teken van leven ontving van
de militair.
Het Israëlische leger heeft in de
bezette gebieden ongeveer dui-
zend activisten van de islamiti-
sche Hamas-beweging opgepakt
als reactie op de ontvoering en
moord. Onder de arrestanten is
dr. Machmoud al-Zahar, vertrou-
wensarts van Hamas-stichter
sjeik Achmed Yassin en een
vooraanstaand woordvoerder
van de beweging in de Gaza-
strook.

binnen/buitenland

Italiaanse justitie verdenkt oud-premier

Onderzoek tegen Craxi
in corruptieschandaal

ROME/MILAAN - Tegen de vroe-
gere Italiaanse premier en funge-
rend voorzitter van de Italiaanse
Socialistische partij (PSI) Bettino
Craxi is in Milaan een gerechtelijk
onderzoek geopend in verband met
het corruptieschandaal. De onder-
zoeksrechters, die sinds januarieen
reeks smeergeld-affaires in Noord-
Italië en daarbij ook de betrokken-
heid van politici en partijen hebben
onthuld, verklaarden gisteren te-
genover Craxi dat is besloten tot
een onderzoek. Dit deelde het open-
baar ministerie in Milaan mee.

Het onderzoek tegen de 58-jarige
Craxi betreft beschuldigingen van
het aannemen van steekpenningen,
heling en overtreding van de wet op
de partijfinanciering. In een eerste

reactie noemde Craxi de beschuldi-
gingen 'geheel en al ongefundeerd.
„Het is ware agressie tegen mijn
persoon, die politieke en geen justi-
tiële doelen dient," verklaarde hij.
Als zestien jaar in functie zijnde
PSI-voorzitter neemt hij wel alle
verantwoordelijkheid op zich voor
de activiteit van de partij, zei hij.

Het justitiële onderzoek heeft zich
de afgelopen maanden ook uitge-
strekt tot andere Italiaanse partijen.
Onder de PSI-leiders is tevens een
onderzoek geopend tegen ex-minis-
ter van Buitenlandse Zaken Gianni
de Michelis. De vroegere PSI-voor-
zitter Giacomo Mancini heeft enke-
le weken geleden getuigd dat de
gehele partijleiding op de hoogte
was van de financiële zaken, ook de
illegale.

Craxi daarentegen zei in de meeste
gevallen 'niet eens indirect iets te
hebben geweten. Ook Craxi's zoon
Bobo is bij het Noorditaliaanse
smeergeldschandaal betrokken.

Aftreden
Volgens ide Italiaanse televisie cir-
culeerden in Rome gisteren geruch-
ten over een mogelijk aftreden van
Craxi als partijvoorzitter. Wegens
zijn stijl van leiding geven was de
afgelopen weken nog hevigekritiek
op Craxi geuit. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen in het weekeinde
leed de PSI grote verliezen.
De Italiaanse minister van Justitie,
Claudio Martelli, die binnen de PSI
een anti-Craxi-stroming leidt, riep
de partij gisteren op tot eenheid en
solidariteit.

Aantal gevallen van
polio zal verdubbelen

DEN HAAG - De polio-epidemie in
ons land is nog lang niet over. Het
aantal poliopatiënten, nu 63, zal zich
verdubbelen. Dit voorspelt de ge-
neeskundig hoofdinspecteur van de
volksgezondheid G. Siemons.

Siemons zegt dat de epidemie zich
zal beperken tot de qngeveer
100.000 mensen die zich weigeren in
te laten enten tegen de ziekte. Bui-
ten deze risicogroep maakt de ziek-
te geen kans.

De topambtenaar geeft aan dat de

overheid verder weinig tegen de
ziekte kan doen. Veel verder gaan
dan het geven van voorlichting en
het proberen te overreden van men-
sen die zich weigeren te laten inen-
ten tegen polio, kan men niet gaan.

Siemons stelt dat de overheid nu
vooral ervaringen verzamelt voor
een volgende epidemie. Het effect
van de akties die tegen de huidige
epidemie zijn ondernomen, lag
vooral in de eerste weken nadat het
eerste geval werd ontdekt. Dat was
op 18 september.

’Geenrijksambtenareninleverenvoorpolitie’

Dales dreigt PvdA
en CDA met aftreden

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Dales (Bin-
nenlandse Zaken) dreigt met aftre-
den als" CDA en PvdA vasthouden
aan de wens om volgend jaar meer
rijksambtenaren te ontslaan en ex-
tra politiemensen aan te stellen. De
minister vindt dat de samenhang in
de voorstellen van de coalitiepar-
tijen ontbreekt.

Dat bleek gistermiddag tijdens een
extra debatje in de Tweede Kamer
over de grote efficiency, de operatie
om in 1994 660 miljoen gulden te
bezuinigen op de rijksoverheid
door doelmatiger te gaan werken.
Per saldo moeten er aan het eind
van de kabinetsperiode 7000 ambte-
naren vertrokken zijn. Volgens het
CDA-kamerlid Paulis blijkt uit de
cijfers van minister Dales dat dit
aantal niet gehaald wordt.

In een motie vraagt de CDAer, ge-
steund door de PvdA, volgend jaar
alsnog 1000 ambtenarenbanen extra
op te heffen. Tegelijkertijd zou er

dan een 'selectieve'vacaturestop in-
gesteld moeten worden.
Dales vindt dat de inkrimpingsope-
ratie goed op schema ligt en dat er
geen extra ambtenaren uit hoeven.
„Ik kan het getal (van 1000, red.) in
het geheel niet plaatsen," aldus Da-
les.
Ook verwees de minister naar de
wens van CDA en PvdA om 500 ex-
tra politiemensen aan te stellen.
Daar voelt de minister weinig voor,
omdat het ten koste gaat van het
succesvollebeleid om het ziektever-
zuim bij de overheid te beteugelen.
Bovendien ontbreekt de samen-
hang in beide voorstellen, meent
Dales, waarop zij deKamer meldde:
„Dan kan ik beter aftreden." Vol-
gens de minister valt het hele rijks-
beleid dat zij voert hierdoor 'in het
water. De VVDer Linschoten tim-
merde de zaak dicht door te zeggen
de minister aan die woorden te zul-
len houden. Ondanks de relative-
ring van Dales ('lk was wat haas-
tig'), hield ze vast aan het 'onaan-
vaardbaar' van de voorstellen.
Paulis houdt ook voet bij stuk.

Op verzoek van de Kamer zal de
minister voor morgenmiddag (wan-
neer besloten wordt over de stem-
mingen) een brief te sturen, waarin
zij een samenhang tussen de wen-
sen probeert aan te geven. Wat zij
daar precies onder verstaat, blijft
overigens volstrekt onduidelijk.

Honecker
mogelijk
snel vrij

BERLIJN - Er bestaat weinig twij-
fel meer dat de vroegere Oostduitse
staats- en partijleider Erich Honec-
ker uit voorarrest wordt ontslagen
en het proces wegens zijn aandeel
in de dodelijke schoten aan de
Muur wordt gestopt. Mogehjk
neemt de rechtbank morgen al een
dergelijk besluit.

De 80-jarige, die leverkanker heeft,
zou nog slechts^ tussen de drie en
zes maanden te leven hebben. Dat
blijkt uit een nieuw medisch rap-
port dat de specialist prof.

Schneider op verzoek van de Ber-
lijnserechtbank heeft opgesteld. De
rechtbank, deofficier van justitieen
Honeckers advocaten hebben het
rapport gistermiddag ontvangen.

Geen korting op
verslaafdenzorg

DEN HAAG - Een bezuiniging van
5,6 miljoen gulden op de verslaaf-
denzorgkan komend jaar achterwe-
ge blijven. Eigen bijdragen voor
genees- en verbandmiddelen die ge-
kocht worden in verband met een
buitenlandse reis, blijken 7,5 mil-
joen gulden meer op te leveren dan
voorzien.
Staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) heeft dit de Kamer be-
richt. De bewindsman denkt dat in
1993 ook een bezuiniging van 30
miljoen gulden op de rijksbijdrage
awbz onnodig is. Waarschijnlijk
houdt WVC dat bedrag dit jaarover.

punt uit
Sticker

Negen landen van de Europese
Gemeenschap hebben gisteren
hun goedkeuring gehecht aan
een nieuwe sticker op de pas-
poorten, waarmee de grenscon-
troles voor hun onderdanen en
andere bezoekers kunnen wor-
den afgeschaft. Dit heeft een
Spaanse functionaris ver-
klaard. De stap betekent dat
reizigers uit de meeste landen
die een visum hebben voor een
van de negen staten in de zoge-
noemde Schengen-groep, ook
naar de andere landen zonder
grenscontroles kunnen reizen,
verklaarde de Spaanse staats-
secretaris voor Europese Za-
ken, Carlos Westendorp.

Treinstaking
Een spontane staking van het
Franse spoorwegpersoneel
heeft gisteren het treinverkeer
in vrijwel heel Frankrijk plat
gelegd. De staking zorgde voor
chaotische taferelen. In de re-
gioParijs raakte het verkeer to-
taal ontregeld. De gebruikelij-
ke files tijdens deochtendspits
waren op sommige plaatsen
pas tegen het middaguur opge-
lost. Tienduizenden forenzen
zagen geen kans hun werk te
bereiken. De spoorwegvakbon-
den riepen maandagavond tot
een nationale staking op, nadat
een Parijse rechtbank een ma-
chinist tot zes maanden on-
voorwaardelijke gevangenis-
straf had veroordeeld voor zijn
aandeel in een spoorwegramp
die aan 56 mensen het leven
kostte.

Treinstaking (2)
In België zullen vanaf van-
avond 22.00 uur tot donderdag
22.00 uur stakingen worden ge-
houden bij de spoorwegen. Als
gevolg hiervan zal er naar ver-
wachting geen treinverkeer
mogelijk zijn op het Belgische
spoorwegnet. De Algemene
Centrale der Openbare Dien-
sten (ACOD) en de Christelijke
Vakbond van Communicatie-
middelen en Cultuur (CVCC)
hebben hun leden opgeroepen
tot een 24 uursstaking. Het con-
flict bij de Belgische spoorwe-
gen spitst zich toe op de toe-
komst van het spoorwegbe-
drijf. Net als in alle EG-landen
wordt het Belgische spoorweg-
bedrijf als gevolg van Europese
wetgeving een commercieel be-
drijf dat los staat van de over-
heid.

Ingreep
Het korten op bestaande socia-
le zekerheids-uitkeringen moet
aan strikte voorwaarden wor-
den verbonden. Staatssecreta-
ris Ter Veld (Sociale Zaken) zal
op korte termijn een notitie
presenteren waarin deze voor-
waarden zijn opgenomen. Ter
Veld deed deze toezegging gis-
teren onder druk van de Eerste
Kamer. Directe aanleiding voor
het verzoek van de Senaat is de
Nabestaandenwet. Door deze
wet, die voorlopig is aangehou-
den, verliezen weduwen die nu
samenwonen straks hun uitke-
ring. Ook in de wao-voorstellen
van het kabinet is sprake van
een ingreep in bestaande uitke-
ringsrechten.

Rassengeweld in Los Angeles

" Agenten van de oproer-
politie in Los Angeles ar-
resteren hardhandig een
zwarte betoger. In Los An-
geles zijn in de nacht van
maandag op dinsdag on-
lusten uitgebroken toen
betogers het opnamen voor
mannen die bij rassenrel-
len eerder dit jaarde blan-
ke vrachtwagenchauffeur
Reginald Denny molesteer-
den. In het zuidelijk deel
van de stad was de hele
politiemacht in staat van
paraatheid gebracht om
eventuele gewelddaden di-
rect de kop in te drukken.
Er werden 59 mensen gear-
resteerd. Directe aanlei-
ding voor de onlusten was
de weigering van een rech-
ter om de borgtocht van de
hoofdverdachte te verla-
gen. Denny werd in april
tijdens de rassenrellen in
Los Angeles voor het oog
van televisiecamera's uit
zijn vrachtwagen gesleurd
en in elkaargeslagen.

Foto: AP
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Angst voor bloedgroepenstrijd bepaalde Lubbers’tactiek
Benoemingen in diepste

geheim georganiseerd
DOOR HENRI KRUITHOF

DEN HAAG - Het zal een dag of veertien geleden zijn. Frans
Andriessen laat premier Lubbers weten niet in te zijn voor nog
twee jaarcommissariaat in Brussel. Hij heeft er inmiddels twaalf
jaarop zitten en is 63 jaar oud. Tijd om hetrustiger aan te doen.
Andriessen kon geen beter, en tegelijkertijd geen slechter mo-
ment kiezen. y

Voor hemzelf is het zonder twyfel
een uitstekend tijdstip om op te stap-
pen. Hij heeft het voor hem hoogst
bereikbare gehaald: vice-voorzitter
van de commissie, belast met de
prestigieuze portefeuille 'buitenland-
se betrekkingen. Bovendien heeft
hu' net een alom geprezen succes be-
haald: het landbouwconflict tussen
de EG en de VS is opgelost, niet in
de laatste plaats door zijn toedoen.
En tenslotte zou Andriessen waar-
schijnlijkper 1 januarieen stapje te-
rug hebben moeten doen in de
Commissie.

Voor Lubbers kwam het moment
echter buitengewoon ongelegen.
Niet omdat het zijn eigen plannen
doorkruiste. Lubbers wil misschien
wel voorzitter van de commissie wor-
den in 1995, maar dat speelt nu nog
geen rol. Andriessens mededeling
kwam echter wel ongelegen, omdat
de premier nu op zoek moest naar
een opvolger. En waar haal jezo snel
iemand vandaan die voldoende ge-
wicht heeft om opnieuw een belang-
ryke post binnen de Europese
Commissie te claimen? lemand die
bovendien niet zeker is van herbe-
noeming na twee jaar, als de comple-
te commissie vervangen moet wor-
den.
Van den Broek had Lubbers al eer-
der laten weten weinig te voelen
voor de post in de commissie, juist
vanwege bovengenoemde factoren.
Maar wat moest Lubbers dan?
Natuurlijk, staatssecretaris Piet Dan-
kert had al openlijk gesolliciteerd.
Een tweede kandidaat, KRO-voorzit-
ter en ex-minister van Landbouw,

Gerrit Braks, zou ook wel willen.
Maar de kans dat commissie-voorzit-
ter Delors de belangrijke post land-
bouw voor de tweede keer in korte
tijd (Andriessen had die post ook al
bezet) aan Nederland zou gunnen,
was niet groot.

Dus koos Lubbers voor de strategie
van de andere kant. Hy ging met Jac-
ques Delors in overleg. Welke porte-
feuille zou Nederland nog kunnen
krijgen en wie was voor Delors aan-
vaardbaar. Die discussie was snel
gevoerd. Delors zou Nederland al-
leen maar een mineur beleidsterrein-
tje willen geven, als Lubbers niet
met een loodzware kandidaat op de
proppen zou komen. Dankert en
Braks vielen af.
Daarmee bleven er echter maar twee
kandidaten over: Hans van den
Broek en Lubbers zelf. Aangezien
Delors had aangekondigd nog twee
jaar voorzitter van de commissie te
willen blijven, bleef al snel alleen
Van den Broek over.
Dus gingLubbers opnieuw naar zijn
minister van Buitenlandse Zaken.
Met een beroep op het landsbelang,
zette de premier Van den Broek on-
der druk om toch ja te zeggen. Van
den Broek stemde uiteindelyk in.

Maar daarmee waren de problemen
voor Lubbers nog niet voorbij. Want
wie moest de laatste anderhalf jaar
Buitenlandse Zaken beheren. Het
moest vooral niet iemand zyn die
nog teveel aspiraties had in de poli-
tiek. Over uiterlijk anderhalfjaar ver-
dwijnt dit kabinet en de toekomst
van de tijdelijke minister zou dan al-
lerminst zeker zyn.
Om diereden viel hetCDA-Kamerlid
Jaap deHoop Scheffer af. Bovendien
is hy de gedoodverfde opvolger van
Elco Brinkman als fractievoorzitter
van het CDA, dus kon hij beter in de
Tweede Kamer blyven. Een kandi-
daat waar niemand aan dacht behal-
ve de betrokkene zelf, was de geman-
keerde Limburger René van der
Linden.
Maar Lubbers zou Lubbers niet zyn
als hy niet met een creatieve oplos-
sing voor dit probleem zou komen.
In het kabinet-Den Uyl was de Anti
Revolutionair Pieter Kooijmans
staatssecretaris van Buitenlandse Za-
ken geweest. Nu is hij hoogleraar
volkenrecht in Leiden en bovendien
59 jaar oud. Niet iemand die nog al
teveel wil in de politiek.

Maar, en daarom moest hy de hele
operatie in het diepste geheim voor-
bereiden, Kooijmans heeft één be-
zwaar. Hy is niet katholiek, maar
protestant. Als Kooymans benoemd
zou worden, zou het aantal ex-
ARP'ers in het kabinet op vier ko-
men, tegen maar twee ex-KVP'ers en
één CHU'er.
Wie dacht dat de bloedgroepenstrijd
in het CDA verleden tijd was, kwam
bedrogen uit. Lubbers zelf heeft er
absoluut geen problemen meer mee
als er niet meer op de afkomst van
CDA'ers wordt gelet. Maar de
Tweede-Kamerfractie denkt daar an-
ders over.
Om te voorkomen dat er een katho-
lieke lobby op gang zou komen,
mocht de benoeming van Van den
Broeks opvolger absoluut niet uitlek-
ken. Hoe gelyk de premier daarin
had, bleek binnen enkele uren na het
bekendwordenvan de benoemingen.
Katholieke 'back-benchers' uit de
CDA-fractie liepen mokkend door de
gangen.

Maar het was al te laat. Mopperen
mocht nog wel, maar er iets aan doen
kon niet meer. Lubbers was iedereen
te slim af geweest, door in totaal
slechts vier mensen van zijn voorne-
men op de hoogte te stellen: Dan-
kert, Brinkman, Wöltgens en Van
den Broek zelf natuurlijk.

" Direct na het
bekend worden van
zijn aftreden als
minister wordt Hans
van den Broek op de
roltrap van het
Tweede-Kamer-
gebouw belaagd
door journalisten
en cameramensen.
Foto: ANP

Tussentijds
vertrek minister

niet uniek
DEN HAAG - Het vroegtijdig
neerleggen van een ministers-
functie voor een andere werk-
kring is in de Nederlandse poli-
tiek bepaald geen zeldzame
gebeurtenis. Met het vertrek van
de bewindsman van Buitenland-
se Zaken naar de Europese Com-
missie is Van den Broek de ze-
vende minister die sinds 1945
zyn baan voor het einde van de
regeerperiode van het kabinet
ruilt voor een nieuwe functie.

De laatste keer dat dit gebeurde
was in 1981 toen minister Bee-
laerts van Blokland (Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Orde-
ning) het kabinet-Van Agt 1
verliet om burgemeester van
Apeldoorn te worden. Uit dat-
zelfde kabinet was een jaar eer-
der minister Scholten van De-
fensie opgestapt. Hij werd vice-
president van de Raad van State.
Een andere minister van Defen-
sie, Vredeling, verliet het kabi-
net-Den Uyl in 1977. Hij ging
evenals Van den Broek nu naar
Brussel om lid te worden van de
Europese Commissie. Ook mi-
nister Lardinois (Landbouw)
verhuisde van Den Haag naar
Brussel, toen hy in 1973 hetkabi-
net-Den Uyl kort na het aantre-
den ervan voor gezien hield.

In 1958, ten tijde van het derde
kabinet-Drees, is minister Mans-
holt (ook Landbouw) eveneens
naar de toen nog jongeEuropese
Commissie vertrokken.
De eerste naoorlogse minister
die zijn ambtstermijn van vier
jaar niet volmaakte om reden
van een andere baan, was Lief-
tinck. Deze bewindsman van
Financiën ging in 1952 naar de
Wereldbank.

binnen/buitenland

Kooijmans kent het
buitenlands beleid

DOOR MARGREET VERMEULEN

DEN HAAG - De nieuwe CDA-
bewindsman op Buitenlandse
Zaken, prof. mr. Pieter Hendrik
Kooijmans, nu nog hoogleraar in
het volkenrecht aan de universi-
teit van Leiden, is geen onbeken-
de op het departement. Van 1973
tot 1977 bekleedde hij de post
van staatssecretaris op Buiten-
landse Zaken tijdens het kabi-
net-Den Uyl. Kooijmans was
speciaal belast met ontwape-
ningsvraagstukken .
Ook op andere manieren is

Kooijmans al geruime tijd direct
betrokken bij het Nederlandse
buitenlandse beleid. Hij is de
Nederlandse vertegenwoordiger
bij de VN-commissie voor de
Rechten van de Mens. In die
functie reisde hij eind vorig jaar
naar Indonesië, naar aanleiding
van het bloedbad in de Oostti-
morese hoofdstad Dili. Indone-
sië was toen zeer ontstemd over
zijn rapportage, waarin hij
schreef dat martelingen in dat
land een routine-aangelegenheid
zijn.

Kooijmans is ook speciaal rap-
porteur geweest voor de Ver-

enigde Naties over martelingen.
Toen het weekblad De Groene
Amsterdammer hem vorig jaar
verontwaardiging probeerde te
ontlokken over folter- en martel-
praktijken, antwoordde Kooij-
mans: „Dat laat ik over aan parti-
culieren."

Hij vond het werk van
rapporteur 'leuker' dan dat van
staatssecretaris voor ontwape-
ning, al klonk dat gek, zei hij
zelf. „Mijn rapporteurschap
heeft een directer effect. Als een
aanbeveling van mij wordt opge-
volgd, kan dat directe gevolgen
hebben voor mensen die gefol-
terd worden."

Op Buitenlandse Zaken en De-
fensie is regelmatig gebruik
gemaakt van Kooijmans als advi-

seur. Hij was bijvoorbeeld lange
tijd lid van de Adviescommissie
Vraagstukken voor Internationa-
leVrede en Veiligheiden Ontwa-
pening en lid van de Adviesraad
Defensie-aangelegenheden.

Van 1968 tot 1971 was hij voorzit-
ter van de ARP en is vice-voor-
zitter geweestvan de verzamelde
Europese christen-democrati-
sche partijen.

In een interview met CDActueel
zegt Kooijmans over het voorma-
lige Joegoslavië, dat het de taak
van de EG is ter plekke duidelijk
te maken hoe betrekkelijk de
waarde is van landsgrenzen. De
hoogleraar-politicus noemt het
'ongerijmd' dat zoveel volken in
Oost-Europa zich van elkaar wil-
len afgrendelen, terwijl dat in
West-Europa als achterhaald
wordt gezien. „De EG moet per-
spectief bieden, niet tot een lid-
maatschap op korte termijn, wel
via associatie en verdragen."
Professor Kooijmans is 59 jaar
oud.

" PieterKooijmans

Vertrekkende Andriessen
een Europese workaholic

DOOR PETER DE VRIES

BRUSSEL - Zelfs voor zijn naaste
medewerkers en de allerhoogste
Nederlandse diplomaten in Brussel
bleef Frans Andriessen de afgelo-
pen dagen nog een raadsel. Vertrekt
de 63-jarige veteraan als lid van de
Europese Commissie, of blijft hij
nog twee jaar in Brussel om 'de
stoel warm te houden voor Ruud
Lubbers'?

Niemand wist het, want Andriessen
hield zijn mond. Tot hij dit week-
einde nogmaals tegenover premier
Lubbers liet merken weinig animo
te koesteren in een herbenoeming.
Frans Andriessen, de CDA-minister
van Financiën die in 1979 kwaad
wegliep uit het kabinet-Van Agt,
was twaalf jaar lang deNederlandse
vertegenwoordiger in het dagelijks
bestuur van de EG. Zijn belangrijk-
ste karaktertrekken in Brussel wa-
ren een onbeperkte dossierkennis
en een uitgesproken ambitie de bes-
te leerling van de klas te zijn. Zijn
werklust voerde hem ook naar
steeds verdere Europese hoogten.

Andriessen begon in de Europese
Commissie in 1981 al met de niet
onaanzienlijke portefeuille 'concur-
rentiezaken', de wachtpost van het
EG-dagelijks bestuur tegen kartel-
vorming en oneerlijkeconcurrentie.
Vier jaar later kreeg hij de zware
post van landbouwzaken, die tradi-
tioneel naar een vertegenwoordiger
van een klein land gaat.

Maar het tekent de gestaag groeien-
de invloed van Andriessen dathij in
1989 zelfs officieel de tweede man
van de Commissie werd, achter de
Fransman Jacques Delors. Zijn por-
tefeuille dijde uit naar buitenlandse
betrekkingen, inclusief de onder-
handelingen met de stoet landen
die toe willen treden tot de EG en
de zware handelsgesprekken met
de VS.
Daarin toonde Andriessen zich een
nuchtere, pragmatische politicus,
een gehaaid onderhandelaar. An-
driessen slaagde erin de besprekin-
gen over het GATT-handelsakkoord
gaande te houden, ook toen de
Fransen dwars ging liggen. Het
bracht hem de laatste maanden wel
in steeds harder conflict met Com-
missievoorzitterDelors." Frans Andriessen

Groene zeep
Geen wonder dat deze 'Golden-
Wonderboy' van het CDA door Lub-
bers tot opvolgerwerd aangewezen:
een kroonprins was geboren. Van
den Broek zelf huiverde direct al
van die term: „Dergelijke lof is ris-
kanter dan groene zeep op een hel-
lend vlak: een ideale ondergrond
voor uitglijders."Een visionaire uit-
spraak, zo zou kort daarop blijken.

De eerste uitghjder diende zich in
1988 aan in de vorm van wat later
de paspoort-operette is gaan heten.
Toen Van den Broek te laat in de
gaten kreeg dat zijn departement
een knoeiboel maakte van het nieu-
we paspoort, was hij bij toverslag
kroonprins af. Twee andere be-
windslieden, Van Eekelen en Van
der Linden, moesten het veld rui-
men. Van den Broek mocht blijven,
maar als mogelijk premier werd hij
door partijgenoten genadeloos afge-
schreven.

Golfoorlog
Gekwetst werkte Van den Broek
onder Lubbers-111 aan zijn gedeuk-
te imago. En aanvankelijk met suc-
ces, althans inhoudelijk gezien. In
tegenstelling tot een aanzienlijk
deel van de TweedeKamer zag Van
den Broek in een vroeg stadium in
dat de Duitse hereniging onvermij-
delijk was. Ook in de Golfoorlog
zette Van den Broek de toon, want
hij was de inspirator van een grote-
re Nederlandse deelname aan acties
tegen de Iraakse bezetting van Koe-
weit.

Eindelijk werd de ministervan Bui-
tenlandse Zaken weer bewonderd
en geprezen. In het buitenland wel
te verstaan! In de coalitie groeide
juist de wrevel over de manier
waarop hij zijn Defensie-collega Ter
Beek meermalen voor schut zette

aan de vooravond van de opera' l
Desert Storm. Onder CDA-Kam»!
leden groeide de irritatie over n l
belerende toontje en de soms ron
uit arrogante houding van 'n!T.i'
minister. Maar Van den Broek f [>
gon nietsvermoedend aan zijn v°

t[]"gende pièce de resistance: n jj
EG-voorzitterschap. [
De afloop is bekend. Nederla^j
leed een ongekende diplomatie",
nederlaag toen Nederlandse v°°i eistellen voor een zeer vergaan"
Europese integratie van tafel *e,
den geveegd. Ook in internatipna
opzicht leed Nederland gevoelig -zichtsverlies. Tel daarbij op de a
surde competentie-strijd uSIeptLubbers en Van den Broek èn n
hilarische feuilleton over het v0

genomen bezoek van de twee a&
Zuid-Afrika - en de term brokken
piloot is geboren.

Stilzwijgende
opluchting over
vertrek minister
DOOR MARGREET VERMEULEN

DEN HAAG - Het plotselinge ver-
trek van Hans van den Broek als
minister van Buitenlandse Zaken is
een grote opluchting. Voor het de-
partement, de regeringspartijen in
.de Tweede Kamer, de toekomst van
het Nederlandse buitenlandse be-
leid èn - niet in de laatste plaats -
voor de bewindsman zelf. Ondanks
zijn vakbekwaamheid en tomeloze
inzet, ging van Van den Broek de
laatste jaren een verstarrende wer-
king uit en de bewindsman was niet
by machte dat te doorbreken.

De grootste handicap van Van den
Broek is dat hij geen enthousiasme
weet te wekken voor zijn eigen per-
soon. Hij wordt gezien als de vlees-
gewordenrobot in streepjespak. „Ik
heb een warm hart, maar evenzeer
een koel hoofd," verzuchtte Van
den Broek wel eens. Dat maakt
doorgaans niet geliefd. Zijn tweede
lustrum als minister van Buiten-
landse Zaken ging onlangs dan ook
onopgemerkt voorbij.

Toch werd Van den Broek bij de
formatie van het huidige CDA/
PvdA-kabinet bijna vanzelfspre-
kend voor de derde keer minister
van Buitenlandse Zaken. Want eind
jaren '80 stond Van den Broek op
het hoogtepunt van zijn populari-
teit.
Van den Broek oogstte zelfs bij de
toenmalige oppositiepartijen, waar-
onder de PvdA, lof voor o.a. zijn
bemoeienis bij de vrijlating van
Klaas de Jonge (uit Zuidafrikaanse
gevangenschap) en zijn pogingen
om binnen de WEU (Westeuropese
Unie) tot gemeenschappelijke actie
te komen in de Perzische Golf om
mijnen te bestrijden. Het imago van
de minister kreeg er als het ware
een dimensie bij, want tot dan toe
werd hij in PvdA-kring gezien als
de rechtsbuiten van het CDA, een
stijve hark, te zeer verknocht aan
Amerika en last but not least: de
gretige kruisraketten-plaatser.

# Hans van den Broek

Spastisch
Steeds luider klonk de kritiek dj>
Van den Broek zich al te 'spastis^J |
vastklampt aan de band met Amer i
ka. Hij werd zelfs de 'buiksprel^ Ivan Washington' genoemd, oW* I
hij altijd afwacht welke wind * |
vanaf de Atlantische Oceaan kof?!
waaien. Wat begrijpelijk was ten %
de van de Koude Oorlog, w°r I
sinds de val van de muur als act^c
haald gezien.

Uiteindelijk laat zelfs de Tweede'

Kamerfractie van het CDA de b«'
windsman op dit punt vallen, w'
dens het debat over de begrotin*
1993. Het verwijt luidt dat de b«j
windsman automatisch teruggrijp
op verouderde structuren en te We
nig oog heeft voor de ontwikkeW1

gen op het Europese continent. V
Koude Oorlog kleeft aan Van de
Brock, of hij nu wil of niet. flDe toekomst zal uitwijzen of V*'
den Broek niet gelijk heeft met ziJ
ferme pleidooi voor een ster*
Amerikaanse betrokkenheid bij W*
ropa, juist na de val van de mu^De bewindsman heeft daarvoor *zijn Leidse redevoering 'De t0*
komst van het Nederlandse buite"
landse beleid' goede argumente
aan gedragen.

De eerlijkheid gebiedtte zeggen o'
naar die argumenten niet Itie iwordt geluisterd. De critici in y.
parlement en op het departernef?
constateren slechts met enige b'
terheid dat Van den Broek g^
nieuwe wegen inslaat ep voortbo
duurt op oude kost. Wat met e^f\,veel recht consistent kan worde
genoemd, wordt automatisch a
star aangemerkt.

Op die manier houden Van de
Broek en het parlement elkaar ê fvangen. lets dergelijks geldt v°°
de verhouding tussen de bewind
man en zijn departement. Dat is a
werkelijke oorzaak van de versta
ring in het Nederlandse buitenla^'se beleid. Alleen een nieuwe b
windsman op Buitenlandse Zake
kan die patstelling doorbreken.
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(ADVERTENTIE)'

De op één na bed te
manier om kennió te maken

met Miele keukené.

Het prachtige Miele Keukenhoek ligtvoor u klaar.
Als u hetkomt ophalen, is de beste manier

natuurlijk om u door ons, als ervaren keuken-
adviseurs, een persoonlijk advies te laten geven.

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

f limburgs dagblad J



Verlies
IBM is wereldwijd al twee jaarzon-
der veel succes aan hetreorganise-
ren. Het bedrijf boekte in 1991 voor
het eerst in de geschiedenis verlies
(2,83 miljard dollar). Daarop werd
een ingrijpende reorganisatie aan-
gekondigd. Er zouden 20.000 banen
moeten verdwijnen, waarvoor in
1991 al 1,8 miljard dollar werd gere-
serveerd.

Die operatie bleek al snel onvol-
doende. Dit jaar werd het aantal te
schrappen banen eerst verhoogd tot
32.000, waarvoor nog eens 1,2 mil-
jard dollar uitgetrokken werd. Dat
bleek nog niet afdoende. Voor een
extra 2,1 miljard dollar werden nog
eens 8000 banen geschrapt, waar-
door het totale banenverlies dit jaar
op 40.000 komt.

Banenverlies dreigt
bij Delta Lloyd

- Bij het schadebedrijf
t verzekerinësrnaatschappij

t 'eirjc. 7l°vd dreigen honderden ar-
h' te>KTlaatsen te verdwijnen. Vol-
.i-% R stuurder D- Kramer van de
)r
r fen °LHP zullen de komende ja-
&SM? regiokanton:n. waar in
'. %*? "u mensen werken, zware
t n' vallen- Maar ook °p het

7 Sjtjg *antoor zal door een reorgani-
At tan Werkgelegenheid verloren
..- "Wd2° Verwacnt de vakbondsbe-

,. «g; ,fCussie over de functie van de
loeht ntoren van Delta Lloyd,

■yf 'teronderneming van het Britsetij-r—-^—.

verzekeringsconcern Commercial
Union, speelt al geruime tijd. Vorig
jaarkwam debedrijfsleiding met de
uitspraak dat die kantoren meer
werk zouden krijgen. In maart ech-
ter kwam de mededeling dat er juist
werk zou worden onttrokken.
Uiteindelijk bereikte Delta Lloyd
overeenstemming met de vakbon-
den. De regiokantoren worden in de
toekomst belast met het 'bulkwerk'
van deverzekeraar. Daarbij gaat het
om de standaardpolissen van parti-
culieren. Het meer ingewikkelde
werk en de contracten met bedrij-
ven komen voor rekening van het
hoofdkantoor in Amsterdam.

Die constructie betekent dus dat er
werk voor de regiokantoren verlo-
ren gaat. Daar komt nog bij dat de
werkgelegenheid toch al onder
druk staat door de toenemende au-
tomatisering en het 'volmachtbe-
leid' van Delta Lloyd. Dat laatste
houdt in dat tussenpersonen vol-
macht krijgen rechtstreeks polissen
af te sluiten.

Wat de reorganisatie op het hoofd-
kantoor precies gaat betekenen, is
nog niet bekend. De directie heeft
een extern bureau opdracht gege-
ven na te gaan hoeDelta Lloyd haar
organisatie het best kan herstructu-
reren.

Benjamins
topman bij
Frans Maas

[e &7^LEN -H- Benjamins zal vol-
u- J3ar tc>etreden tot de Raad van
,r. be7HUr van het Venlose expeditie-
in CcJ'Jf Frans Maas. De Raad van
e- HiT^nissarissen is van plan Benja-
-9'K. ♦met ingang van 1 juni volgend,„ le benoemen.

etwmins werkt nu als directeur
jt. ork Services bij Maas.

beurs

Kwakkelen
%ieTERDAM - Het was gisteren

o Vst kwakkelen geblazen op de
~ S\ 7rdamse effectenbeurs. Hoe-
if Nar Damrak begon met veel,.. I'eïen o,Verwegend kleine koersver-

'- ?iet al fek het eroP dat men zien
, %ar teveel aantrok van Londen.
I- s h spoediS bleek de Britse

~ fodat h belangrijkste voorbeeld,
'<s ribden koersen weer wat omhoog

agüri^' maar evenzeer in de mid-en weer omlaag.

°t> sloot 1,09 punt lager
IVsj. " De stemmingsindex

3 5 nen halve punt omlaag naar
*'r 195

e
9koersindex ging van 196'5

HaSZet kwam gisteren op f 1,3
Waarvan f 503 miljoen voor

y ohr Was van de aandelen. OpVrS(_L gatlemarkt trokken veel

S mp_iflternationals moest Akzo
3d* if achteruit. Er ging f 1,20Sevek°e7.s af OP f 135,50. By de
fs Xli en zowel VNU als Wo 1"

*uwer in de verkeerde hoek.

86 snWerd f l<so goedkoper op
% f »g o" Wolters Kluwer 90 cent!"» Vph- Heineken brokkelde af

'?0,70 de markt f 1 lager op

Sh^taK-ad nog steeds te lijden
e Proa IJstellen naar beneden van

'S lafn<ises voor dit jaar. Er werdNar T^f ■ punt bereikt van f 77,NdfoïUueindeltik kon de daling. 'Klant beperkt tot f L7O op f 78.
3 aa «J', houdstermaatschappij

n_K
len Smit Internationale,

>lies urs onverwacht een flink>est fV-»00r dit ->aar voorspelde)Nktp f t ,terug naar f 67- ÜbbinkHam ikwijt op f 66. Bandenfa-
%or7 Vredestein mocht f 1,20\ü°gnaar f 13-

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 50,20 49,90
ABNAmroA.inF. 77,80 77,80
ABNAmro Obl.Gr.f. 189,80 189,80
Aegon 73,40 73,50
Ahold 84,60 85,00
Akzo 136,70 135,50
AlrenUi 202,90 202,90
Amev eert. 59,50 58,80
Bols eert. 41,40 41,60
Bührm.Tet.c. 27,70 27,10
CSM eert. 100,50 100,10
DAF " 6,80 6,40
'DordtschePetr. 137,20 136,80
DSM 71,40 71,90
Elsevier eert. 118,30 118,60
Fokker eert. 14,80 14,70
Gist-Broc.cert. 32,20 32,00
Heineken 171,70 170,70
Hoogovens nrc 22,50 22,30
HunterDouglas 38.20 37,70
Int.Müller 52,50 52,00
Int.Ned.Gr.c. 52,40 53,00
KLM 23,30 23,40
Kon. KNP 27,90 27,30
Kon.Oüe 149,40 148,70
Nedlloyd 30,40 30,40
Océ-v.d.Gr. 40,30. 39,50
Pakhoed eert. 36,30 36,30
Philips 19,30 19,00
Polygram 43,00 43,30
Robeco 95,10 95,20
Rodamco 44,40 44,50
Rolinco 94,60 94,80
Rorento 79,50 79,50
Stork 24,60 24,80
Uiulevercert. 187,50 186,90
Van Ommeren nrc 32,70 32,20
Ver.BezitVNU 88,00 86,50
Wessanencert. 97,20 97,30
Wolters-Kluwer 84,80 83,90

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 135,30(135,50)
KLM 23,40-23,60(23,40)
Kon.olie 148,50-149,00(148,70)
Nedlloyd 30,60 (30,40)
Philips 18,80-19,00(19,00)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 42,00 41,00
ABNAmroHld.prf. 6,20 6,17
ACF-Holdingc. 34,70 34,70
Ahrend Groep c. 93,00 93,00
AsdOptionsTr. 9,10 ' 8,80
Asd.Rubber 2,35 2,35 f
AntVerff. 400,00
Atag Hold. eert 111,00 110,00
Athlon Groep 38,50 39,00
Athlon Groepnrc 39,00 39,00
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM Groep 73,50 73,50
Batenburg 150,00 150,00
Beers 109,50 e 109,70
Begemann Groep 76,50 74,50
Belindo 304,00 305,00
Berkei's Patent 0,35 0,35

Blydenst-WUI. 25,10 25,30
Boer Boekh. Kon. 21,80 21,80
Boer De Winkelt). 60,50 60,50
BorsumyWehry 50,00 50,00
Boskalis Westm. 27,00 26,60
Boskalis pref. 26,50 26,50
BraatBeheer 28,90 28,80
Breevast 14,40 14,40
Burgman-Heybroek 2450,00 2450,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1188,00 1188,00
Cindu Intern. 120,30 120,30
Claimindo 298,00 296,00
ContentBeheer 21.50 21,40
Credit LBN 23,00 23,50
Crownv.G.cert. 110,30 110,30
CSM 100,70 99,50
DAFeert. 5,50 5,40
Delft Instrum. 13,20 13,00b
Desseaux 104,30 104,30
Dorp-Groep 38,00 38,00
Draka Holding 22,40 22,40
Econosto 20,20 20,50
EMBA 169,00
Eriks Holding 67,50 68,00
Flexovitlnt 45,50 45,50
Frans Maas eert. 55,20 55,00
FugroMcClelland 25,90 25,50
Gamma Holding 79,70 78,00
Gammapref. 5,70 5,70
Garzarellis 10,50 10,50
Getronics 31,50 31,40
Geveke 17,90 17,30
Giessen-deN. 126,50 126,00
Goudsmit 25,00 24,00
Grolsch 190,00 189,80
GTI-Holding 186,50 186,50
Hagemeyer 119,00 120,00
HALTrust B 12,60 12,80
HALTrust Unit 12,80 12,80
HBG 175,50 174,50
HeinekenHold. 147,70 147,00
Hes Beheer c 13,00 13,50a

■Hoek'sMach. 53,00 b 53,50 b
Holl.SeaS. 0,27 0,27
HoU.lnd.Mi] 36,50 36,50
HoopEff.bank 6,50 6,50
Hunter D.pref. 1,80
IHCCaland 85,00 85,00

Kas-Associatie 28,40 28,40
Kempen & Co 8,10 8,10
Kiene Holding 95,00 95,00
Kondor Wessels 30,80 30,80
KBB 60,50 61,10
Kon. Sphinx 43,20 43,40
Koppelpoort 330,00 330,00
Krasnapolsky 178,00 180,00
Landré&Gl. 45,00 45,00
Macintosh 29,50 29,50
MaxwellPetr. 118,70 118,70
Moeara Enim 1206,00 1206,00
Ned.Springst. 6820,00
Norit 15,10 15,20
Nutricia GB 119,90 119,00
Nutricia VB 126,00 125,50
Nijv.-TenCate 68,50 69,20
OmniumEurope 8,50 b
OPG eert. 30,00 30,00

Orco Bank eert. 72,00 72,20
OTRA 225,00 224,50
Palthe 32,00 31,00
Philips div'93
PirelliTyre 13,00 13,00
Polynorm 137,00 136,80
Porcel. Fles 138,00 138,00
Randstad 44,30 44,50
Ravast 14,50 14,50
Reesink 73,10 73,50
Samas Groep 27,00 26,80
Sarakreek 14,10 13,90
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 33,00 32,50
Smit Intern. 20,00 20,10
Stßankiersc. 13,00 13,00
Stad Rotterdam c 39,90 39,60
TelegraafDe 92,50 93,00 f
Textielgr.Twente 83,00 82,00
Tulip Computers 10,40 10,30
Tw.Kabel Holding 112,00 112,00
Übbink 70,00 a 66,00
Union 44,00 43,50
Un.DutchGroup 0,50 0,50
Vereenigde Glas 505,00 505,00
Vertocert. 17,00 17,00
Volker Stevin 43,50 43,00
Volmac 14,80 15,20
Vredestein 11,80 13,00
VRG-Groep 22,80 22,00
Wegener 67,40 67,40 e
WestlnvestF. 9,00 9,00
Westlnv.F.wb 100,00 100,00 a
WoltersKluwer 334,00 337,00
Wyers 19,80 19,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 78,90 78,70
ABN AmroAlbefo 50,40 50,30
ABN Amro Amer.F. 69,70 68,40
ABN Amro Eur.F. 65,80 65,30
ABN AmroFar EF. 48,90 49,30
ABN Amro Liq.Gf. 169,60 169,60
ABN Amro Neth.F. 82,30 82,00
ABN Amrorent.div 150,30 150,30
Aegon Aandelenf. 33,90 33,90
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFs 28,60 28,60
Alg.Fondsenbez. 225,00 225,00
AUianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 67,70 67,60
Amvabel 85,40 85,00
AsianTigersF. 66,30 66,00
Asian Select.F, 62,80 63,20
XustroHung.F. 3,75 3,75
Beleg! Ned. 63,00 62,60
BemcoßentSel. 59,20 59,20
BeverBelegg. 2,80 2,80
CLN Obl. Div. F. 111,40 111,50
CLNObLWaardef. 119,70 119,70
Delta Lloyd Inv. 25,40 25,20
DP America Gr.F. 37,00 37,00
EGFlnvestm. 106,00 105,80
EMFRentefonds 77,70 77,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 43,00 43,00
Esmeraldapart. 32,30 32,40
Eur.Ass. Trust 5,60 5,60

EMS GrowthFund 98,20 98,90
EMS IncomeFund 95,10 95,70
EMS Offsh. Fund 95,60 96,20
EOE Index Fnd 304,00 301,00
Euro GrowthFund 39,80 39,80
Euro Spain Fund 5,80 6,00
FarEastSel.F. 51,60 51,60
Gim Global 51,10 51,00
Groeigarant 1,33 1,31
Holland Fund 65,80 65,70
Holl. Eur. Fund 45,50 45,50
Holl. Obl.Fonds 126,20 126,20
Holl. Pac. Fund 88,50 89,00
Holl.Sel.Fonds 82,80 82,70
ING BnkDutch Fnd 44,40 44,20
INGBnkGeldm.Fnd 56,80 56,80
INGBnkGlob.Fund 44,50 44,30
INGBnkOblig.Fnd 35,60 35,60
ING Bnk Spaard.F. 102,34 102,37
INGBnkßentegrF 124,10 124,10
INGBnkVastg.Fnd 31,80 31,80
Innovest 41,80 41,60
Interbonds 534,00 533,00
Intereffekt 500 24,00 24,00
Intereffektwt 38,10 38,60
Investapart. ' 60,90 61,00
ISHimal.Funds 6,80 6,80
JadeFonds 142,80 142,80
JapanFund 16,80 16,60
Jap.lnd.AlphaF. 5900,00 ■ -Jap.Sect.Rat.Yen 4840,00
KoreaPac.Tr.s 7,50 7,50
Liquirent 50,95 50,95
Mal.CapitalF.s 10,80 10,80
MeesObl.Div.F. 119,60 119,40
MexicoIncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 8,00
Mondibel 73,20 73,20
Nat.Res.Fund 59,30 58,60
NedufoA 113,50 113,50a
Nedufoß 122,00 122,00
Nevas 45,00 42,00a
Nevasl7cumpref. 43,30 43,30
New Asia Fund 5,50 5,50
NomuraWarr.F. 0,15 0,13
Obam, Belegg. 253,70 253,30
OAMF Rentefonds 13,90 14,00
OrangeFund 18,90 18,80
Pac.Dimensions 82,40 82,40
Pac.Prop.Sec.F. 26,50 26,40
Pierson Rente 119,60 119,70
Postb.Aand.f. 50,30 50,10
Postb.Belegg.f. 57,80 57,80
Postb.Verm.gr.f. 57,50 57,50
Rentalentßel. 160,70 160,70
Rentotaal NV 37,10 37,10
RG America F. 110,00 109,50
RGDivirentF. 50,60 50,50
RG EuropeF. 92,60 93,00
RGFlorente 120,90 120,80
RGPacificF. 90,00 90,00
RG SP Groen 57,20 57,20
RG SPBlauw 54,80 54,70
RG SP Geel 50,30 50,10
RodinProp.s 84,00 84,00
Rolinco cum.p 82,00 82,20
Schrod.lnt.Pr.F 24,40 24,40
Sci/Techs 14,00 14,00
SuezUq.Grf. 188,50 188,50

Technology Fund 17,00 17,00
Tokyo PacHold. 168,00 167,00
Trans Eur.Fund 73,70 73,90
Transpac.F. 254,00 254,00
Uni-Invest 17,60 17,70
Unicolnv.Fund 75,00 74,90
UnifondsDM 26,80 26,80
Vaste Waard.Ned 47,00 48,00
Vast Ned 92,50 92,80
VIBNV 53,20 53,20
VSB MixFund 50,90 50,90
VSBObl.Gr.f. 105,50 105,50
VSB Rente Fonds 111,20 111,30
WBO Intern. 66,00 65,50
Wereldhave NV 78,20 78,10
Yen Value Fund 74,00 73,90
_OMFloridaF.s 21,00 21,00 b

Parallelmarkt
Alanheri 27,30 26,80
ABF 110,60 110,50 e
Austria Global 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 29,00 29,10
Biogrond Belegg. 10,80 10,80
Comm.Obl.F.l 95,10 95,10
Comm.Obl.F.2 95,00 95,00
Comm.Obl.F.3 95,30 95,30
De Drie Electr. 11,00 11,00
Delta LLDollarf. 64,50 64,10
Delta Lloyd ECU 56,00 56,20
Delta Lloyd Mix 60,70 60,50
Delta LloydRent 60,80 60,80
Dico Intern. 57,50 57,30
DOCdata 3,10 b 3,20 f
Dutch TakeOv.T. 38,20 38,20
Ehco-KLM kleding 38,20 38,20
E&LBelegg.l 68,50 68,50
E_LBelegg.2 75,10 75,00
E_LBelegg.3 110,30 110.30
E_LBelegg.4 78,10 78,00
E&LKap.RenteF. 111,50 111,50
German CityEst. 23,00 23,00
Gouda Vuurvast 44,50 44,50
Heivoet Holding 36,10 36,10
Holland Colours 46,20 46,20
Inter/ViewEur. 3,10 3,10
Kühne+Heitz 26,90 27,60
Management Share 3,10 3,20
OhraAandF. 52,20 52,00
OhraLiq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df. 51,40 51,40
OhraObl.Grf 51,30 51,20
OhraTotaal F. 51,60 51,40
Pan Pac. Winkel 10,30 10,30
PieMedical 4,60 4,30
Simac Techniek 9,60 9,80
SuezGr.Fund 51,50 51,40
Vilenzo Int. 14,70 14,70
Wereldhave 4,10
Wolff 47,70 47,70

Parallel top-15
Besouw, van 28,20 28,20
FreeRecord Shop 16,40 16,10
Geld. Papier c. 58,00 58,00
Groenendijk 25,50 25,50
Grontmij 42,70 42,30.

LCI Comput.Gr. 2,40 2,30
Melle,van nrc 53,80 54,00
Nedcon Groep 47,40 47,00
Nedschroef 51,30 51,30
NewaysElectr. 4,60 4,40
Ordina Beheer 13,00 12,80
P&CGroep 75,50 75,20
SligroBeheer 51,50 51,50
Welna 32,80 32,50
Weweler 18,40 18,60
Wall Street
alliedsignal 58% 59
amer.brands 41/2 415/b
amer.tel.tel 48V4 48
amoco corp 50V4 50%
asarco mc. 22% 22%
bethl. steel 15 15
boeing co 34/2 34%
can.pacific lIV 2lIV 2
chevron 69 69' A
chiquita 16V2 16V4
chrysler 32% 31%
citicorp 19 18%
cons.edison 31% 31%
digitequipm. 33% 33
dupont nemours 48V2 49V.
eastmankodak 40% 41%
exxoncorp 60V2 61%
ford motor 42V_ 41%
gen.electric 83Va 84Vb
gen. motors 32% 32/2
goodyear 69% 69%
hewlett-pack. 65% 64%
int.bus.mach. 62% 56'/s
int.tel.tel. 69% 70
kim airlines 13% 13%
mcdonnell 45% 46V2
merckco. 47V_ 46%
mobiloil 61% 61%
penn central 20% 21%
philips 11 10%
primerica 48 47%
royal dutch 84% 84%
searsroebuck 43 Va 43%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 59% 60 V»
unitedtechn. 47% 47%
westinghouse 12% 12%
whitmancorp 15 15%
woolworth 32% 32%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,700 1,820
austr.dollar 1.16 1,28
belg.frank(lOO) 5,30 5,32
canad.dollar 1,330 1,450
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitsemark(100) 109,80 113,80
engelse pond 2,62 2,87
finse mark (100) 33,25 35,75
fransefrank (100) 31,30 34,05
grieksedr.(lOO) 0,75 0,95
iersepond 2,80 3,05
ital.lire(10.000) 11,65 13,35
jaji.yen (10.000) ■ 138,50 144,50

Noorsekroon (100) 24,50 27,00
oost.schill.(100) 15,72 16,22
port.escudo(loo) 1,14 1,32
spaanse pes.(100) 1,47 1,67
turkse lira(100) 0,0170 0,0260
zweedse kr. (100) 24,45 26,95
zwits.fr.(100) 122,50 127,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,76525-1,76775
antiU.gulden 0,9720-1,0020
austr.dollar 1,2089-1,2189
belg.frank(loo) 5,4610-5,4660
canad.dollar 1,38175-1,38425
deensekroon (100) 29,205-29,255
duitse mark(100) 112,4350-112,4850
engelse pond 2,7630-2,7680
franse frank (100) 32,890-32,940
griekse dr. (100) 0,8000-0,9000
hongk.dollar(100) 22,6750-22,9250
ierse pond 2,9620-2,9720
itaUire (10.000) 12,535-12,585
jap.yen (10.000) 142,405442,565
nwzeel.dollar 0,9042-0,9142
noorsekroon (100) 26,120-26,170
oostenr.sch. (100) 15,9770-15,9870
port.escudos(lOO) 1,2380-1,2780
spaanse pes.(100) 1,5740-1,5840
surin.gulden 0,9700-1,0100
zweedsekr. (100) 26,020-26,070
zwits.frank(lOO) 125,215-125,265
e.e.u. 2.2025-2.2075

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 196,50 195,90
idexcl.kon.olie 186,00 185,60
internationals 200,50 199,50
lokale ondernem. 193,90 193,80
idfinancieel 155,80 156,00
id niet-financ. 231,30 231,00
CBS-herbeleggingsmdex (1983=100
algemeen 291,90 291,10
id excl.kon.olie 259,20 258,70
internationals 310,90 309,40
lokaleondernem. 271,00 270,80
idfinancieel 245,10 245,40
idniet-financ. 302,20 301.80

CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen 104,00 103,50
internation 110,40 109,60
lokaal 102,70 102,20
fin.instell 139,40 139,20
niet-financ 96,60 96,00
industrie 105,50 104,90
transp/opsl 90,10 89,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 18,730-19,330, vorige
18,820-19,420,bewerkt 20,930 laten,vorige
21,020laten.
Zilver onbewerkt 175-245, vorige 175-245,
bewerkt 290 laten,vorige 290 laten.

Dow Jones

Industrie 3.284,34

-7,86

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro c j95 45,00 336 7,20 7,30
ah papr 80,00 235 1,70 1,60
akzo pjan 135,00 211 2,30 2,90
daf cjul 10,00 175 1,00 1,00
daf papr 12,50 250 6,50 6,50
d/fl c dcc 180,00 232 0,30 0,10
dsm pjan 80,00 171 8,40 8,40 a
dsm papr 75,00 406 6,00 6,00
dsm pjul 70,00 321 5,50 5,80
els cjan 120,00 220 2,50 2,30
coc c dcc 275,00 217 5,70 4,20
coc c dcc 280,00 364 1,90 a 1,10
coc c dcc 285,00 706 0,40 a 0,10
coc cjan 280,00 824 6,00 5,00 a
coc cjan 285,00 638 3,30 2,70
coc c feb 290,00 186 4,20 3,40
coc c feb 295,00 270 3,00 a 2,00
coc pdec 275,00 676 0,40 0.50
coc pdec 280,00 1315 1,50 2,10
coc pdec 285,00 532 5,00 6,20
coc pjan 270,00 360 1,30 1,50
coc pjan 275,00 384 2,10 a 2,50
coc pjan 280,00 1382 3,60 4,10
coc pjan 285,00 217 6.10 6,80
coc pjan 300,00 840 18.30 19,00 b
coc papr 300,00 834 17,00 a 17,40
hoog cjul 17,50 198 6,50 a 6,80
ing cjan 50,00 332 2.70 3,20
ing cjan 52,50 330 1,00 1,20
ing c apr 50,00 568 4,00 4,30
ing c apr 52,50 550 2,10 2,60
ing c apr 55,00 1381 1,00 1,40
ing cjul 55,00 291 1,50 1,60
ing ej94 47,80 366 6,20 6,40
ing cj9s 47,50 1221 7,10 7,50
ing pj9s 47,50 1010 2,30 2,20
nedl cjan 35,00 200 0,90 a 0,70
nlv c mei 102,00 230 4,95 a 4,80
nlv c mei 105,00 230 2,50 a 2,50
phil c dcc 20,00 750 0,20 0,10
phil cjan 20,00 196 0,80 0,70
phil pdec 17,50 250 0,30 a 0,10
phil papr 22,50 353 3,40 3,70
phil p097 22,50 250 5,80 5,70
ohe pjan 145,00 221 0,70 0,80
tops pdec 510,00 308 2,10 3,00
tops pdec 520,00 468 8,60 11,00
tops pjan 500,00 176 3,00 a 3,50
tops pjan 520,00 561 10,50 12,50
unil cjan 190,00 218 2,50 2,30

a laten g-bieden t e>-dw.
b bieden h=laten+ei-diw.
e-ex-claim kgedaan-h
d ei-dindend l=gedaan+g
e_ gedaanïbieden vk slotkoers vorige dag
f gedaan laten sk-slotkoers gisteren

Torstein Hagen
op oorlogspad
bij Nedlloyd

ROTTERDAM - Nedlloyd-aandeel-
houder DNO van de Noor Torstein
Hagen wil ingrijpende veranderin-
gen bij het transportconcern af-
dwingen. DNO heeft Nedlloyd ge-
vraagd een buitengewone aandeel-
houdersvergadering bijeen te
roepen waarop behalve over het be-
leid bij Nedlloyd ook over een sta-
tutenwijziging zal moeten worden
gesproken. Deze wijziging zou on-
der meer moeten leiden tot een
opheffing van de beperking van het
stemrecht.Hagen, in het verleden al
de grote tegenspeler van het Nedl-
loyd-bestuur maar nu commissaris,
wil meer invloed van de aandeel-
houders bij Nedlloyd.

economie
Nederlandse vestiging blijft buiten schot

IBM schrapt nog
eens 25.000 banen

Van onze redactie economie

- De crisis bij computergigant IBM wordt
eds ernstiger, 's Werelds grootste computerbedrijf kondig-

„, gisteren aan volgend jaarnog eens 25.000 banen te moeten
jT^Ppen. Dat banenverlies komt bovenop de 40.000 banen
dit jaar al verdwijnen.

Kl/_nieuvfe saneringsronde kost
u . Zes miljard dollar, waardoor de
jot.e. re°rganisatiekosten oplopen

njlm elf miljard dollar De IBM.
|^ Ult zelfs niet uit dat er door de
07oudende crisis en keiharde
jst Urrentie voor het eerst in dere ontslagen gaan vallen.

(5jJ^e Nederlandse vestiging van
igj nebben de gisteren aangekon-
0j e extra maatregelen geen ge-

s«nTv IBM Nederland verdwij-
"wt Jaar 450 banen. Daarnaast
16tl en nog eens 270 mensen aange-
.ign-. Z'J voor 1995 met vervroegd
'jti«r°en gaan. Zo büjven er bij
Vei Nederland 4230 werknemers

'^K?S een woordvoerder van
>{/ ederland is datvoor volgend

»a at
et juiste aantal' en zijn extra

ll^ re_elen niet nodig. Een nieuwe
,L Jlngsronde kan de woordvoer-
'wnn° * ook niet uitsluiten- "WeLjen niet in de toekomst kijken."

Bij IBM Nederland werkten vorig
jaar nog 5500 mensen.

Persoonlijk
videosysteem
bij de KLM

HAARLEM - De KLM gaat al-
le Boeing 747's en MD-ll's uit-
rusten met persoonlijke video-
systemen. De luchtvaartmaat-
schappij sloot hiertoe gisteren
met Philips Consumer Electro-
nics een contract af ter waarde
van 75 miljoen gulden.

Nu zijn passagiers nog aange-
wezen op een centraal geregeld
videosysteem. Keuze is er niet.
Het Philïps-systeem biedt de
reiziger gedurende de hele
vlucht acht videokanalen met
een continu aanbod van films,
documentaires en nieuws. Er

is slechts één maar aan het sys-
teem.

Alleen business- en Royal
Class reizigers krijgen een ei-
gen opklapbaar videoscherm.
Bij wijze van proef rust de
KLM één Boeing 747 in alle

klassen uit met een eigen
schermen. Ook de toeristen-
klasse. De zakenreiziger vindt
zijn scherm terug in de armleu-
ningvan zijn stoel, de toerist in
derugleuning van de stoel van
degene die voor hem zit.

In september volgend jaar be-
slist deKLM of het persoonlijk
videosysteem ook definitief in
de toeristenklasse wordt inge-
voerd. Naar verwachting zal de
gehele intercontinentale vloot
van de KLM in de zomer van
1994 met het nieuwe systeem
zijn uitgerust.

Eenvijfde minder inkomsten door lagere prijzen

Fors inkomensverlies boeren
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het inkomen van de
Nederlandse boeren en tuinders zal
in 1992 gemiddeld twintig procent
lager zijn dan vorig jaar. In vrijwel
alle sectoren zijn door zeer goede
oogsten de prijzen gedaald en de
slechtere opbrengsten worden on-
voldoende gecompenseerd door de
toegenomen produktie.

Dat heeft het Landbouw Econo-
misch Instituut (LEI) gisteren in
Den Haag bekendgemaakt. Volgens
het LEI is de inkomensdaling de
sterkste sinds ruim tien jaar. Het
reële inkomen in de landbouw ligt

echter op dit moment nog hoger
dan in het,begin van de jaren tach-
tig; de huidige verslechtering volgt
op twee topjaren.
In de akkerbouw en de tuinbouw
dalen de inkomens het meest. De
gekelderde prijzen van aardappels
en kasgroente zetten verschillende
bedrijven het mes op de keel. In de
tuinbouwsector neemt het onderne-
mersinkomen af van 57 duizend
gulden tot 27 duizend gulden. Al-
leen melkveehouders en varkens-
mesterijen ontspringen de dans: de
melkprijs steeg licht, terwijl de da-
lende prijzen van varkensvlees wèl
goedgemaakt worden door meer
produktie.

Om de slechte tijden te overleven
moeten boeren en tuinders interen
op het eigen vermogen. Aardappel-
boeren 'verdienen' dit jaar een ne-
gatief bedrag van 17.000 gulden.

Vorig jaar was dat nog 32.000 gul-
den positief. Vooral de bedrijven
die door de bank zijn gefinancierd
(met name in de glastuinbouw) zul-
len het eerste het onderspit delven.

Volgens een woordvoerster van Ra-
bobank Nederland, de grootste fi-
nancier in de Nederlandse land-
bouw, is er echter geen verontrus-
tende stijging van het aantal faillis-
sementen.

Van der Woerd
vertrekt bij

Credit Lyonnais

ROTTERDAM - De schoonmaak
bij de raad van bestuur van de Cre-
dit Lyonnais Bank Nederland
(CLBN) gaat verder. Na het vertrek
van bestuurslid E.L.A. van Emden
op maandag is nu bekend geworden
dat L. van der Woerd, verantwoor-
delijk voor de kredietportefeuille,
de raad van bestuur heeft verlaten.
Dit heeft een woordvoerder van
CLBN gisteren bevestigd.

Van der Woerd mag aanblijven als

adviseur van het hoogste bestuurs-
orgaan. Hij heeft een kortstondige
carrière achter de rug als lid van de
raad van bestuur. Hij is pas in okto-

ber 1991 toegetreden. Waarom hij
weg is gegaan, is nog onbekend.

De nieuwe bestuursvoorzitter W.
van Driel voert momenteel een har-
de saneringsoperatie uit bij het be-
stuur. Maandag werd al bekend dat
Van Emden en plaatsvervangend
lid van de raad, D. Rackwitsz, op
moesten stappen. Na het vertrek
van Van Emden en Van der Woerd
is de raad 'gekrompen' van zes tot
vier leden.

muntuit

Kantoorruimte
De verhuur van kantoorruimte
in Nederland is dit jaarvergele-
ken met 1991 met 10 procent
gedaald tot 1,13 miljoen vier-
kante meter, zo blijkt uit het
decembernummer van het tijd-
schift VastgoedMarkt.

Spoedoverleg over
arbeidsonrust in
haven Rotterdam

ROTTERDAM - De vervoersbon-
den, de werkgeversvereniging SVZ
en de daarbij aangesloten vereni-
ging van sjorbedrijven voeren van-
ochtend spoedoverleg over de situa-
tie in de sjorsector van de Rotter-
damse haven.
De SVZ heeft gistermiddag aan de
vervoersbond FNV laten weten aan
dit overleg deel te willen nemen.
Aanleiding is de arbeidsonrust in de
Rotterdamse haven, die dinsdag is
ontstaan als gevolg van het ontslag
van 34 sjorders van het failliete be-
drijfPerfect.
De Vervoersbond FW V beraadt zich
nog of het zin heeft de curator van
Perfect voor het overleg uit te nodi-
gen. De bond heeft drie voorstellen
om het conflict op te lossen. Een
daarvan is, dat andere sjorbedrijven
het failliete Perfect overnemen.
Ook zou de curator alsnog kunnen
besluiten om de ontslagen in te
trekken om bonden en werkgevers
meer tijd te geven om binnen de
sector een oplossing te vinden. De
curator liet gisteren nog weten hier-
voor geen aanleiding te zien.
Als derde mogelijkheid ziet deFNV
dat de sjorvereniging een garantie
afgeeft, zodat de 34 overtollige
werknemers van Perfect in dienst
kunnen treden van de arbeidspool
SHB.

Oost-Europa
De TweedeKamer vindt dat de
Nederlandse regering zich by
de Europese Gemeenschap
meer moet inspannen om han-
delsbelemmeringen voor Oost-
europese landenweg te nemen.
Voor de hervormingen van de
Oosteuropese economieën is de
toegang tot de markt in West-
Europa van essentieel belang,
zo vindt de Kamer. Het parle-
ment heeft gisteren met alge-
mene stemmen een motie van
deze strekking aangenomen.
Deze motie, van de PvdA-er
Lonink en mede ondertekend
door het CDA (Leers), D66
(Ybema), de WD (Blaauw) en
de SGP (Van Dis), dringt er
verder op aan geen nieuwe
handelsbelemmeringen voor
deze landen op te werpen.

Fusie
Vijf ziekenfondsen en particu-
liere verzekeraars hebben gis-
teren aangekondigd dat ze de
mogelijkheden van een 'strate-
gische samenwerking' gaan
onderzoeken. Uiteindelijk kan
een samenwerkingsverband
ontstaan met ruim een miljoen
verzekerden. Het Algemeen
Ziekenfonds voor West-Bra-
bant en Zeeuwsch Vlaanderen
(AZWZ) in Breda en de zorg-
verzekeraar Zuid-Hollandse
Eilanden (ZHE) in Zwijndrecht
gaan op 1 januari 1993 een fusie
aan. Ze hebben samen 600.000
verzekerden. De drie andere
deelnemers zijn de particuliere
ziektekostenverzekeraar
ONVZ in Houten (70.000 verze-
kerden) en de schade- en le-
vensverzekeraars Stad Rotter-
dam en De Amersfoortse.

Transavia
Transavia staakt na 17 januari
de vakantievluchten op Egyp-
te. Volgens woordvoerder T.
Moeskops van Transavia gaat

het om een tijdelijke maatregel.
Oorzaak is de tegenvallende
belangstelling van toeristen.
Zij zijn de laatste tijd steedsva-
ker het doelwit van aanslagen
van fundamentalisten. Toeris-
me is een grote bron van in-
komsten voor Egypte.

Prijs KNP
Het Maastrichtse reclamebu-
reau Bovil en papierfabrikant
KNP hebben in Parijs een prijs
gewonnen voor een reclame-
campagne in een Frans druk-
kersvakblad. Met de campagne
wil KNP laten zien dat wie
drukt op het KNP-papier Royal
Impression, de werkelijkheid
heel dicht benadert.

Brand bij groothandel

" Met man en macht wordt
het vuur bestreden bij een
brand in de opslagruimte
van een groothandel in
huishoudelijke artikelen in
Assen. De brand, die giste-
ren rond het middaguur
ontstond, legde de opsla-
gruimte geheel in de as. De
schade bedraagt tenminste
tien miljoen gulden. De oor-
zaak van de brand is nog
onbekend. Foto: ANP
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I»" GEROOKTE GEGRILDE BUITONI CULINAIRE SOEPEN: __^**IZ"—| ' ZALMPATÉ KALKOENBORST MELBA TOAST nnoniwrtM aUit de bedieningsafdeling, Uit de bedieningsafdeling, Naturel, onnMcncS
perlOOgram pQQ per 10° »"»-«,949 1 P* 10° "TWO 99 m^ROOMSOEP,

*-'+'+' JHMt ±*&TSJ**J*J BOSPADDESTOEL-
YORKHAM ' *-* PARTY ROOMSOEPOFUit de bedieningsafdeling, BROODJES HELDERE OSSE-
per 100 gram pAQ 12 stuks 3,35 r BTAARTSOEP O OfljUf qqq Blik _2r?r_£__W

PREI MET HAM-,
■10r KERVEL-, BROCCOLI-

OFZAANSEMOSTERD
0' ROOMSOEP IQQP"^ Blik -2,49" I.W

:<J£f- HEI KREEFT-ROOMSOEP

V GRAND'ITALIA

__Jl^_ï_^^^^^&"__v^^^__!_!'*S_S__P £'5 ' '■'■■'■■'"'■' '-_W^ __ __lfe

______mKKS92%^'''-________p^^ _____
Uit de diepvries *"■■* ppppr Blik 400 gram:Uo3vJ-ö«7
1800 gram iÓ CA DANEROLLES MAYONAISE 1 £*QAv.JU "''%Éfc^ "^■■■Sito,, CROISSANTS Pot 0.65 liter .2^ l.O^ %

Verpakt, IQQC fca!itafc
_

__*—WÊÊÊÊÊÊÊÊf OQQ m£ pmarlm" °RV r\A"_cn«^J«, I_. Mn - JBißMßrii'iiTiïiiiliriTnr'i ti - é ,30-/ ?_ir_f Blik _:UU gram 1 OCJ350 gram IwiVJ ..war-t--*/*/ &
9JW. IMJJ

de Kerstdagen vandaag al.
I JOS POELL ËjÈfflk AUGURKEN ~^ fc

PASTEIBAKJES fe RAGOUT | fk ZOET/ZUUR 1 4.Q t]

Pak 6 stuks fQQ f 4 Kalfs-, champignon-, kippe- of |§ Pot 37° ml J-79 i-T*' d

||iiö 223 L.W 'M ïï"d^sragoöti«r l 7Q l 4 h SOCRA FANCY
/JÊIL blik 400 gram-Marl./57 > F?^ PINK ZALM IQQ r

„_^^ Jl ■&'- <rf§i"< Blik 240 gram 1.57*7
{

3& *v5ROOMBOTER J§F CALVÉ WHISKY l
c~**

><"
AMANDEL- jf COCKTAILSAUS, ï

HALVE gét vcDcir ■ Q7OX K M Ik Flesje 0.25 liter -| CQ j
PERZIKEN -—[|litfli|| Vtßbb ||| _J*2s-o_/*7 ■___*_■ ik .2,09^ _l_«o*7
°P zware siroop, pakje ö *jB ROOMBOTER (F^P>

WIT. 0F
'

bhkB2ogram IQQ 125 gram 2.98É.Oy MEDOC lil AMANDELKRANB BRUIN BROOD IQQ
rPM.Trnrmi, HOLLANDSE CRU BOU RG EO IS '90 |l| "mkeloven' g 95 Verpakt, heel 2^5 1.0?
SSÏnawhiilp'n of GEITEKAAS 48+ Fles 0.75 liter QAC 111 5 g 0-^7^

p.po.m.np r_inro
~~

ANANASSCHIJVEN OF Vers van't mes 1 T/\/\ y.yQ _l fl sk P IROU LI N E C H OCO-
HALVE PEREN pe^kïo SSff 17.90 c A nr.i 7 P ,# J Rk_ CÖTES DU RHÖN E VILLAGES LAD E, VAN I LLE OF
Op zware siroop, per kiio *# .-^w SAUCIJZE- lik Fles 0 7«_ liter /* /\l- WAFELSTICKS IQQ
b»k O Vin FROMAGE AUX NOIX STAAF SESAM f 1 * Fles 0.75 liter 6.95 p*k I.o^J £Li4Pakje 125 gram OCQ Uit eigen winkeloven, » I J^tt\J.*J+J _

»^ Ék, _ArW-0-W7 275gram 9QQ Hl TOVA DESSERTSAUS
y_f_> fc.^757 Tjé friesche Aardbeien, bananen, 5-bos-

*%V QUICHE .7» IHr-""' <-Ü*'s uur ïntcicc vruchten of chocoladesaus,

M^ JH /''Ut SC^ 0L LORRAINE STAAF Bus 250 irram flesje 0.2 liter -| CQ"3_hft.-4É Ut de verse uit eigen winkeloven, W Bus 250 gram U*> IJD?
WÊm QL visaMehng, 260 |ram OQQ "-"'HM ,^299 "

■F per 100 gram fc.yy 3-6^ fc..^^ WITTE

0.99 KAASSOUFFLÉ/STAAF ADVOKAAT Metk^rSde^ratfe^Qt;
PT vr.*^ 275 gram 299 \ __JL j&-2r4 95 Perstuk O^g

nccci CM Pp^ RAIinQP lIPUT Kp:S-- Wm $ÊS9ÊÈÊÏê> MOVENPICK IJ S -OSSELEN 7 |P bUUÜSt LltHI ~ UIP^ I"'«^EPPP TAART "QVMDUONY"
Uit de verse visafdeling, '/W BELEGEN KAAS 48+ RT S V M PHO NV
2 kilo IOVI d Vers van 'l mes of ï'1 de diepvries QQC

S_ HF\ uariiiim uprnakt 4 4 *\*\ vacuümvêss dOOS 1 liter 12,45^.^*/±£..twl vacuüm verpakt, QQ V/V^ -. H AZE-ACHTERBOUT -*

ANKEVENER P 11, W ftjEOEK Per 100 gram O /IQ J^llllÉ& COX'S ORANGE
KRijfDENBOTER IQO 2£^!?h. BAS'UCUM JiW^ *"^ 099Pakje 100 gram 2^1.50 x

nF ZA
t
M 65+

_^ «Milt MAGERE I*J \/.^
iÉÉÉs,

VerSiV^" * m6Só fiQ MÉ » RUNDERLAPPEN ".^^«l 1 BAMIPAKKETn____^# per 100 gram Per kilo If* f\r\ Sh^4 mÊ eu .cAo« MÊÊM, " Ir\ QQ -^^# Schaal 500 gram 1 QQf t. *^M!9r douwe Êjfe xo.^^7 l.yo

I ft^ KERSTSTOL 7QC I , , T~| È V^\D 1000 gram iJj+J È f 1
5116 92 .___W__\f JeWmmM f Aanbiedingen zijn geldigt/m donderdag 24 december a.s.. |__——^I I yMJAAS

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.



Voedingswaarde
Wat betreft vitamine C is uit vele
onderzoeken gebleken dat het
verlies bij koken in de magne-

tron niet groter is dan bij koken
op het fornuis. Brj blad- en sten-
gelgroenten en bij koolsoorten
lijkt de magnetron zelfs in het
voordeel te zijn. Bij het koken
van aardappelen blijkt er geen
verschil tussen de bereidingswij-
zen wat betreft het verlies van
vitamine C.
Voor andere vitamines geldt dat
verliezen bij de bereiding in de
magnetron in dezelfde orde van
grootte liggen als bij conventio-
nele bereiding. Bij al deze onder-
zoeken is wel uitgegaan van. de
beste manier van koken op het
fornuis; niet te veel kookvocht
en niet te lang koken; alleen dan
blijven vitamines zoveel moge-
lijk behouden.
Ook bij vlees, kip en vis blijkt de

methode van bereiding van wei-
nig invloed te zijn op het verlies
van vitamines. Doordat bij het
koken in de magnetron geen exr
tra vet nodig is, is het zo bereide
produkt meestal minder vet.

Ontdooien
De magnetron is ideaal voor het
ontdooien van allerlei bevroren
voedingsmiddelen. Hoe sneller
ontdooid wordt, des te minder
waardevolle stoffen via het dooi-
vocht verloren gaan. Bovendien
krijgen bacteriën in diekorte tijd
niet de kans zich te vermenigvul-
digen. Het komt dus ook de hy-
giëne ten goede.
Bij het opwarmen van kant-en-
klare maaltijden is het van be-
lang voldoende lang te verwar-
men. De hogere temperatuur
moet ook de kans krijgen zich te
verspreiden. De maaltijd is
meestal niet homogeen van sa-
menstelling waardoor sommige
delen al warm zijn en andere
niet. Ook magnetrons vertonen
vaak plaatsen waar meer of min-
der golven samenkomen. Daar-
door ontstaan zogenaamde not-
en cold-spots: plaatsen met ho-
gere of lagere temperatuur.
Onderzoek bij TNO heeft aange-
toond dat de op verpakkingen
aanbevolen opwarmtijden altijd
tekort waren om binnen het pro-
dukt een temperatuur van 70 gr
C te bereiken. Het advies van het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding is dan ook om indien
mogelijk te roeren. Verwarm
kant-en-klaar produkten in ieder
geval langer dan op de verpak-
king staat aangegeven.

eetlust
Veel concurrentie voor klassiekers

Wijn aan de kersttafel
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

te?
0 kerstmaaltijd zonder wijn is

a senwoordig ondenkbaar. Wijn
2o el is ook in Nederland net
tjir)normaal geworden als het al-
laVT,) was in de zuidelijker wijn-«naen: Frankrijk, Italië, Spanje
ï ' ynekenland. En net als in die
gilden stellen we ons bij heten gewoonlijk tevreden met
b.n eenvoudige tafelwijn. Maar

J een feestelijke gelegenheid
bet We toch wel SraaS met iets
k:?rs v°or de dag komen. ZekerD« hetkerstdiner.

stii_ Srote Franse wijnen, afkom-
kla X.an volgens de klassieke
Drnrf catie hoog gewaardeerde
kenrtUCenten' zijn vanzelfspre-
Maa goedkoop geweest.
WerH

in et recente verleden
lege?en ze statusverhogende be-
l^V^gsobjecten voor kapitaal-
OoW -lge zakenmensen, vooral
le Ult Japan. Vaak werd de he-
Oi7°Sst van een vooraanstaand
c "ateau opgekocht. Handelaren
ccn 6 daarnaast kunstmatig
hoo schaarste, om de prijzen
ö°g te houden. Vrijwel geen
Uik ICi?her kan zich in de huise-
vt*6 k,ring nog dergelijke wijn
Cfoorloven.

tv .
Vo 1S i6en kentering op komst,

ooral in de landstrekenvan de
lak mpagne en van de Beaujo-
gl.^ft die prijspolitiek ertoe
<W " at er gigantische voorra-
bn?i ZU^ ontstaan. De kelders
hu~ letterliJk uit. Men moet
er h i gaan °Pruimen, anders is
Vo

°eRomende jaren geen plaatsha^ , nieuwe oogst. De wijn-dndel verwacht dan ook dat inKomende tijd de prijzen voor

InEetlust bericht het
Limburgs Dagblad

wekelijksover dewereld
van eten en drinken.
Culinaire nieuwtjes,
opvallende trends en

bijzondere eetadressen
komen aan bod. De redactie
zal geregeld aanschuiven in
Limburgse etablissementen

en verslag doen van haar
bevindingen. Coördinatie

Mariëtte Stuijts.

deecht groteFranse wijnen Hink
zullen dalen.

Behalve de beroemde grote, ko-
men er uit Frankrijk gelukkig
heel veel goede en onnoemelijk
veel kleine, maar toch zeer aan-
genamewijnen. Het isvoor wijn-
kopen^ steeds weer een avontuur
daaruit redelijk geprijsde soor-
ten te ontdekken dienaar Neder-
land mogen komen. Voor een
schappelijkeprijs is er uit Frank-
rijk heel veel aangenaams te
koop.

" Dè kerstwijn bestaat niet
Buiten Europa
Maar Frankrijk is al lang niet
meer het enige land waar voor-
treffelijk wijn gemaakt wordt.
Spanje en Italië produceren veel
meer kwaliteitswijnen dan twin-
tig jaar geleden. In Duitsland is
men zich gaan toeleggen op min-
der zoete, en dus beter bij de
maaltijd te drinken wijn.
Buiten Europa heeft de Califor-
nische wijn zich ontwikkeld tot
een geduchte concurrent van de
Franse. In de Verenigde Staten
wordt de laatste jaren nauwelijks

nog Europese wijn gedronken,
ook al omdat die door de lage
dollarkoers voor de Amerikaan
onbetaalbaaris geworden.

In ons land kunnen we voor re-
delijke prijzen uitstekende Cali-
fornische wijn kopen. Vanuit
Zuid-Amerika is vooral de Chi-
leense wijn aan een zegetocht
door Europa begonnen. Bijna al-
tijd is zon fles uit dat verre land
een zeer aangename ontdekking,
die we ons voor betrekkelijk
weinig geld kunnen veroorloven.

Ook Australië maakt goede wij-
nen die hun prijs dubbel en
dwars waard zijn.

Tradities
Het kerstfeest is een feest van
tradities. Ook bij de wijn die we
dan aan tafel schenken hechten
we aan dieoude gebruiken. Maar
toch is het aan te raden om dit-
maal eens verder te zoeken dan
de voor de hand liggende keus
van een wijn uit de grote Franse
wijnstreken Bordeaux of Bour-
gogne. Veel zogenaamd 'kleine'
wijntjes hebben tegenwoordig
een veel betere kwaliteit dan
vroeger, omdat de keldermeester
wetenschappelijk wordt bege-
leid.

Het laboratorium speelt een
steeds grotere rol bij het wijnma-
ken. Niets wordt meer aan het
toeval overgelaten, en de keider-
meesters begrijpen steeds beter
welke chemische processen be-
langrijk zijn bij het ontstaan van
een eersteklas produkt. Juist
daarom ook voldoet de wijn uit
die 'nieuwe' wijnlanden Ameri-
ka, Chili en Australië aan zon
hoge kwaliteitsnorm.

Een traditionele, typische kerst-
wijn bestaat niet. Elke wijn die
we willen schenken is goed, mits
hij past bij het gerecht dat hij
moet begeleiden. Wie het chris-
telijk karakter van de dis wil
benadrukken, zou eens op zoek
kunnen gaan naar een Californi-
sche wijn uit Napa Valley van
The Christian Brothers. Dat is
een oorspronkelijk Franse kloos-
terorde, rond 1700 gesticht, die al

meer dan een eeuw wijn produ-
ceert in Amerika.
Of schenk bij het dessert een
zoete Monbazillac, afkomstig uit
de Franse Dordogne, geliefd va-
kantieland voor vele Nederlan-
ders. Deze wijn was in de acht-
tiende eeuw enorm populair in
ons land, zozeer zelfs dat de
Fransen spraken van 'ancien cru
hollandais', oude Hollandse
wijnsoort.

consument

Geen verlies
voedingswaarde
in magnetron

DOOR INEKE VOLKERS

T^ds vaker wordt de mag-
£etron gebruikt om eten te

°Ken, te ontdooien of op te
Sommige mensen

Wijven echter de magne-
tron nog een 'eng' ding vin-

of menen dat veel voe-
dingswaarde verloren gaat
biJ het koken. Dat is echter
ftiet zo.
Wet verwarmen in een magne-
tron is op een heel ander princi-
Pc gebaseerd dan het traditio-
neel verwarmen op een fornuis.

11 het laatste geval wordt een

pan verwarmd door gas of elek-
triciteit.- Deze warmte wordt
overgedragen op het eten. In een
magnetron worden elektromag-
netische microgolven uitgezon-
den. Die 'botsen' met de molecu-
len in het voedsel waardoor dit
wordt verwarmd. Doordat de
magnetron een kooiconstructie
heeft, kunnen de golvenniet bui-
ten de magnetron komen. Mocht
uvoortijdig de deur openen, dan
schakelt de magnetron zichzelf
ook direct uit. U staat er dus vei-
lig naast.

* In de magnetron bereide produkten zijn meestal minder vet

Brood in december
In geen enkele andere
maand liggen er zoveel
broodspecialiteiten bij
de bakker als in decem-
ber. Een van deze spe-
cialiteiten is de beken-
de kerststol.

Ruim 650 jaar geleden
namen de kruisridders
van hun tochten onbe-
kende specerijen mee
zoals amandelen, oran-
jesnippers en sukade.

Samen met rozijnen,
amandelspijs en een
fijn deeg worden van
deze specerijen al
eeuwenlang de heerlijk-
ste kerststollen ge-
maakt.

Naast de kerststol zijn
er vele andere soorten
brood en broodjes bij
de bakker waarmee u
uitgebreide ontbijten
en brunches kunt sa-
menstellen. Minder be-
kend is dat brood ook
veel mogelijkheden
biedt om thuis feeste-
lijke hapjes te maken.

Vin-o-disc
AMI bv te Vleuten vestigt de aan-
dacht op de Vin-o-disc, een compu-
terprogramma waarin duizenden
Franse wijnen zijn opgeslagen. Per
wijn vindt men informatie over de
proefnotitie, de prijs, het oogstjaar,
de inhoud van de fles en het type
van botteling. Bij elkewijn staat het
verkooppunt vermeld. De Vin-ö-
-disc is gemaakt voor IBM compati-
ble computers en kost (exclusief
verzendkosten) f 39,95. Er volgen
nog aanvullingen met onder meer
Italiaanse, Spaanse en Portugese
wijnen. Voor informatie: 033 -
76.51.30)

Specialiteiten
voor de

feestdagen

Canapés
Een idee geboren aan
het hofvan Tsaar Peter
en door Franse koks tot
een speels hoofdstuk in
de kookkunst uitge-
werkt, zijn de zoge-
noemde canapés. Dit
zijnkleine eenhaps bor-
relhapjes die gemaakt
worden door met een
borrelglas kleine rond-

jes uit een snee vloer-
brood, casinobrood of
geroosterd brood te ste-
ken. Met fantasierijk
beleg ontstaan zo de
heerlijkste hapjes.
Beleg ze bijvoorbeeld

eens met Mon Chou,
wat tuinkers en een hal-
ve dadel, met een dun
plakje komkommer,
zalm uit blik en wat dil-
legroen of rookkaas,
een likje mayonaise en

een halve walnoot. Je
kunt deze miniatuurge-
rechtjes natuurlijk ook
met allerlei uitsteek-
vormpjes bijvoorbeeld
kerstfiguren, zoals ster-
ren maken.

Tientallen instanties
informatie consument

DOORALICEPLEKKENPOL

Consumenten die informatie
wensen of hulp nodig hebben,
kunnen terecht bij tientallen in-
stanties. Een aantal organisaties
is geheel onafhankelijk, voor-

lichtingsbureaus zijn vaak ge-
bonden aan een bepaalde be-
drijfstak. Er zijn zelfs organisa-
ties dievallen onder een ministe-
rie.

Wij hebben de bekendste organi-
saties eens op een rij gezet. Wie
doet wat, voor wie en waarom?
De grootste en wellicht de be-
kendste organisatie is de Consu-
mentenbond. Die heeft 650.000
leden die kunnen rekenen op
een groot dienstenpakket. De
onafhankelijke bond test pro-
dukten, maar staat leden ook bij
met juridischehulp. Elke maand
verschijnt de Consumentengids
met tests, prijspeilingen en infor-
matie over rechten en plichten
van de consument. Daarnaast
geeft de bond de Consumenten-
reisgids, de Consumenten-geld-
gids en tal van boeken en bro-
chures uit.

De Consumentenbond werkt
nauw samen met de stichting
Konsumenten Kontakt. Konsu-
menten Kontakt kent in tegen-
stelling tot de Consumenten-
bond geen leden. De stichting
geeft voor haar abonnees elke
maand het blad Koopkracht uit.
Konsumenten Kontakt houdt
zich bezig met klachtenbemidde-
ling, voorlichting, en behartigt
de collectieve belangen van de
consument. Dat gebeurt vooral
door pressie uit te oefenen op
overheids- en andere beleidsor-
ganen. In het bestuur van de
stichting hebben onder anderen
vertegenwoordigers van vakbon-
den zitting.

Het Nibud (Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting) geeft,
kort samengevat, advies voor het
goed beheren van het huishoud-
geld. Daarbij wordt als maatstaf
gehanteerd, dat vooral huishou-
dens met een bescheiden inko-
men er zo goed mogelijk van
moeten kunnen rondkomen. Het
Nibud heeft geen leden en geeft
ook geen eigen tijdschrift uit.
Wel kunnen consumenten fol-
ders bestellen over uiteenlopen-
de onderwerpen. Elk jaar ver-
schijnt een agenda met veel
nuttige informatie en voorbeel-
den voor het opstellen van een
(jaar)begroting.

Keuringsdienst
De regionale Keuringsdiensten
van Waren zijn onderdeel van
het ministerie van welzijn, volks-
gezondheid en cultuur. Zij oefe-
nen onder meer controles uit op
(etens)waren. Consumenten
kunnen zich dag en nacht recht-
streeks tot de dienst wenden via

het gratis telefoonnummer
06-0488. Het publiek kan vragen
stellen over produkten, bedrij-
ven of voedselvergiftiging. De
meeste vragen houden verband
met voedsel.

Het bekende 'Goedgekeurd door
de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen' valt onder de ver-
antwoordelijkheid van het Keur-
merkinstituut. Deze instantie
beheert tevens het zogeheten
Goedmerk.

De Stichting Consument en Vei-
ligheid bevordert de veiligheid
in de privésfeer in Nederland
door middel van onderzoek en
documententatie, voorlichting,
advisering, en klachtenbehande-
ling.

De Stichting Geschillencommis-
sie voor Consumentenzaken
komt regelmatig in het nieuws,
vooral de afdeling Reizen. De
commissie richt zich op het be-
slechten van geschillen, die zijn
gerezen tussen consumenten en
ondernemers, en die zijn voort-
gevloeid uit klachten van consu-
menten over geleverde goederen
en diensten. Enkele onafhanke-
lijke Geschillencommissies zijn
behalve Reizen, Woninginrich-
ting, Natwas, en Auto.

De Stichting Vergelijkend Wa-
renonderzoek Konsumentenaan-
gelegenheden (Swoka) tot slot,
heeft als doelstelling het bevor-
deren en doen verrichten van
onderzoek, dat direct van belang
is voor het beleid inzake consu-
mentenaangelegenheden.

Adressen
Consumentenbond, Leeghwater-
plein 26, 2521 CV Den Haag, tel.
070-3847400.
Stichting Konsumenten Kontakt
(XX), Postbus 30500, 2500 GM
Den Haag, tel. 070-3469424.
Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (Nibud), Laan 20,
2512 GN Den Haag, tel.
070-3469527.
Keurmerkinstituut Konsumen-
tenprodukten, Bucailletraat 4-8,
Postbus 140, 2270 AC Voorburg,
tel. 070-3694030.
Stichting Consument en Veilig-
heid, Rijswijkstraat 2, 1070 AD
Amsterdam, tel. 020-5114511.
Stichting Geschillencommissie
voor Consumentenzaken, Suri-
namestraat 24, 2585 GJ Den
Haag, tel. 070-3105310.
Stichting Vergelijkend Warenon-
derzoek Konsumentenaangele-
genheden (Swoka), Koningin
Emmakade 192-195, 2518 JPDen
Haag, tel. 070-3469225.
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Nederland 2
EO/NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

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

Amerikaanse serie. Afl.: Wilder en
wilder. Laura is nog steeds dol op Al-
manzo. Haar vader vindt dat de jon-
gen te oud is voor zijn dochter en kan
zijn 'naam langzamerhand niet meer
horen. Plotseling verschijnt de jonge-
re broer van Almanzo in Walnut Gro-
ve en Charles hopen stiekem dat
Laura iets voor hem gaat voelen. Hij
blijkt echter een vreselijke nietsnut te
zijn.

16.58 (TT) Voetbal. Turkije - Neder-
land, rechtstreeks verslag van deze
WK kwalificatiewedstrijd.

18.55 Ik weet het beter. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Bert van
Leeuwen waarin de uitdager het altijd
beter meent te weten.

19.23 50 kamers. Jongerenprogram-
ma gepresenteerd door Mark Dik en
Bernard van den Bosch.

19.50 Testpiloot. 26-delige Ameri-
kaanse documentaireserie 'First
Flight', gepresenteerd door Neil Arm-
strong over de ontwikkelingen van de
luchtvaartindustrie gezien door de
ogen van testpiloten.

20.15 Peter. Korte sketch. Herh.
20.22 Uitzending politieke partijen.
20.30 Studio Sport. Actuele sportru-

briek, waari naast actuele beelden,
door middel van reportage, interviews
en studiogesprekken de achtergron-
den en ontwikkelingen van de sport
worden belicht. Tevens een nabe-
schouwing van de vanmiddag ge-
speelde kwalificatiewedstrijd Turkije-
Nederland.

21.50 Midlotto-trekking.
22.00 Tijdsein.
22.30 Antenne. Haïti, het einde van

een droom, documentaire over de
moeizame pogingen om in dit land tot
een democratie te komen. Anderhalf
jaar geleden werd in Haiti, voor de
eerste keer in de 200-jarige geschie-
denis van het land, een democratisch
gekozen president geïnstalleerd.

23.20-23.25 "" Journaal.

Duitsland 1
06.00 Morgenmagazin. Ontbijttelevi-

sie.
09.00 Tagesschau.
09.03 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie.
09.45 "" Tele-Gym.
10.00 Tagesschau.
10.03 Weggehen ist keine Lösung.
10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.03 Urnschau.
11.20 ■ Liebling, Du hast Dich ver-

andert. Amerikaanse speelfilm uit
1940.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
13.58 Programma-overzicht.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse.
14.30 Prinz Eisenherz. Tekenfilmse-

rie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Leonie Lówenherz. Kinderse-

rie.
15.30 Die Nordwestpassage. Docu-

mentaireserie.
16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich. Serie praatpro-

gramma's.
16.30 Die Campbells. Canadese se-

rie.
16.58 Programma-overzicht.
17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
17.25 WWF-Studio: Thunderbirds.
17.35 Vera und Babs. Serie. 18.58-

Programma-overzicht.
19.00 ARD Sport* Extra. Voetbal: Bra-

zilië - Duitsland, rechtstreeks vanuit
Porto Alegre.

21.14 Tagesthemen-Telegramm.
21.15 "" Der Papagei. Duitse tv-film.
22.45 Tagesthemen.
23.15 Nachschlag. Satire met Martin

Buchholz.
23.20 Wie spat ist es? Italiaans/Fran-

se speelfilm uit 1989.
00.55 Tagesschau.
01.00 Ist das nicht mem Leben?

Amerikaanse speelfilm uit 1980 van
John Badham.

02.55-03.00 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken. Begegnungen
mit Menschen in Afrika: Holzarbeiter.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Black Beauty. Jeugdserie. ?
14.05 "" Echt tierisch! Natuurfilmse-

rie.
14.30 Die Bertinis. Tv-film naar de

gelijknamige roman van Ralph Gior-
dano.

16.00 heute.
16.03 Die Charlie Brown und Snoo-

py Show. Tekenfilmserie.
16.20 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunkel. Serie verhalen.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt.

Duitse serie. Aansl. Programma-
overzicht.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Rache ist ein süsses Wort.
Amerikaanse tv-film in 3 delen van
Jerry London.

21.00 Abenteuer Forschung. Natuur-
documentaires. 1. Tod der Korallen.
2. Jagen zum überleben. 3. Das kalte
Universum.

21.45 heute-joumal.
22.15 Streitfall. Discussie over een

actueel thema. Gespreksleiding:
Wolfgang Herles.

23.15 Derrick. Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Ute Christensen e.a. Magda Klein is
zeer teleurgesteld als zij uit de trein
stapt en merkt dat haar vader er niet
is. Wanneer de portier van het hotel
vertelt dat hij haar vader sinds giste-
renmiddag niet meer heeft gezien en
er ook nog een mysterieus telefoontje
volgt, begeeft Magda zich in tranen
naar het politiebureau.

00.15 heute.
00.20-02.15 Münchhausen. Duitse

speelfilm uit 1943 van Josef von Ba-
ky. Met: Hans Albers, Hermann
Speelmans, Wilhelm Bendow e.a. Op
het kasteel Bodenwerder hangt het
schilderij van de beroemde leugenba-
ron Münchhausen. De afbeelding lijkt
als twee druppels water op de huidi-
ge naamdrager. Mede door het schil-
derij van deze avonturier, raakt Sop-
hie von Riedesel verliefd op de jonge
Münchhausen, tot ze het ware ver-
haal over de baron te horen krijgt...

TVFILM VIDEO
TV FILMS VIDEO
BBC 2
10.00. The Inside Story ' -
(1948-USA). Sentimentele film van
Allan Dwan over een roof van 1000
dollar in Vermonts hotel tijdens de
Grote Depressie. Met: Marsha
Hunt en William Lundigan.

" Hans Albers als de roemruchte leugenbaron in 'Münch-
hausen'. (Duitsland 2 - 00.20 uur).

Duitsland 1/2
11.20.I Love You Again -
(1940-USA). Grappige film van
W.S. Van Dyke over een aan ge-
heugenverlies lijdende man, ge-
speeld door William Powell. Hij
spant een proces aan tegen 'zijn'
vrouw.

BBC 2
11.25. No Man Of Her Own -
(1950-USA). Voorspelbaar en
enigszins opgeklopt verhaal over
de zwangereBarbara Stanwyck die
de goede toekomst voor haar kind
veilig wil stellen door zich als wedu-
we van een rijke man voor te doen.
Regie: Mitchell Leisen.

RTL4
20.30. The 'In' Crowd
(1988-USA). Aardige film van Mark

Rosenthal die een kijk geeft op de
showwereld van de jaren zestig-
zeventig. Niet zo modern als 'Hair-
spray', maar toch leuk. Hoofdrol-
speler Donovan Leitch is de zoon
van een popster uit die tijd: Dono-
van.
BBC 1
22.30. The Secret of my Succes -
(1987-USA). Michael J. Fox bluft

zichzelf een groot concern binnen
Als man van de postkamer heeft hij
het druk met zijn 'tweede baan': hij
doet het tegenover iedereen voor-
komen alsof hij een topfunctie
heeft. Regie: Herbert Ross.

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

slechthorenden.
16.45 Kinderen voor kinderen. Mu-
ziekprogramma. Herh.

17.35 "" De spookrüiters. 4-delige
Australische jeugdserie. Afl. 1. Dê
Engelse families Bradhurst en Tre-
mayne drijven handel in de Australi-
sche kolonies. Dan valt een schip in
handen van piraten.

18.00 "" Journaal.
18.17 Daar komen de schutters. En-

gelse comedyserie. Slot. Herh. Kor-
poraal Jones gaat trouwen, maar dit
heeft natuurlijk heel wat voeten in
aarde.

18.53 (TT) Lingo. Woordspel gepre-
senteerd door Robert ten Brink.

19.22 Brand meester! Engelse serie.
Marian is na haar zelfmoordpoging
opgenomen in het ziekenhuis, en Ke-
vin gaat met lood in zijn schoenen op
bezoek. Er breekt brand uit in een 2
sterren hotel.

20.15 (TT) Tien voor taal. Taalstrijd
tussen Vlaanderen en Nederland ge-
presenteerd door Robert Long. Van-
daag: Radiostemmen.

21.00 Nieuw Ameiands peil. weke-
lijks verslag vanaf dit eiland.

21.10 Ssssst! Reportage van Heleen
Kuppens, Peter Swart en Bram Ver-
meulen over nieuwbouwwijken die
door geluidswallenvan lawaaien van
uitzicht zijn afgeschermd.

21.40 Rijdende passie. Portret van
gepassioneerde autoliefhebbers.

22.00 (""+TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.20 Law and order. Amerikaanse

serie. Afl.: Misdaad loont (2). Stone is
niet tevreden met de veroordeling
van Pilefsky en Zalta en zet alles op
alles om de maffiabaasFrank Masuc-
ci achter de tralies te krijgen.

00.05 Museumschatten. Serie over
voorwerpen in musea. Presentatie:
Prof. Henk van Os. Herh.

00.15-00.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus wiskun-
de. 10.10 Schooltelevisie. 11.25 Initiati-
ven: Von wegen Schicksal. 11.40Tele-
tekst-overzicht. 11.48 Programma-
overzicht. 11.50 Mutter und Sohna.
Australische comedyserie. 12.15 Blick-
punkt Gesundheit. 13.00 Deutschland-
bilder. Serie. 13.45 plus 3 extra: Auf
dem Weg nach Europa. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.20
American Life in NRW oder Auf der
Suche nach der neven Freiheit. 15.50
Sport im Westen aktuell. 15.55West 3
aktuell. 16.00 Schlüsselloch. 16.30 Das
Geschaft mit dem einsamen Herzen.
17.00 Reden müsste man können....
17.30 Cursus Engels. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Katja und die Gespen-
ster. 18.30 Es war einmal... Amerika.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 Gesucht - Gefun-
den. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 In
Sachen Natur. Milieumagazine. 22.30
Rückblende: Vor 45 Jahren: Trümmer-
literatur. 22.45 Sic nannten ihn Stick.
00.30 Laatste nieuws.

RTL4
07.00 Ochtendprogramma. Met

nieuws, tekenfilms, series en spelpro-
gramma's.

13.00 Hitbingo. Showprogramma.
Presentatie: Caroline Tensen. Herh.

14.20 Carol & Company. Amerikaan-
se comedyserie.

14.45 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.30 Santa Barbara. Amerikaanse
soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Prijzenslag. Spelprogramma.

Presentatie: Hans Kazen.
17.00 5 uur show. Aflevering van dit

gevarieerde magazine waarin aan-
dacht voor de actualiteit, de showbiz,
artiesten en een hoofdgast. Presen-
tatie: Viola Holt.

18.00 Journaal.
18.20 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

18.45 RTL Club. Magazine.
19.00 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma. Presentatie: Hans van der Togt.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 The in crowd. Amerikaanse

musical uit 1988. Regie: Mark Ro-
senthal. De Green, een middelbare
scholier, is helmaal verslingerd aan
rock and roll en aan Vicky, de konin-
gin van de dansvloer diefurore maakt
in de razend populaire televisieshow
van presentator Perry Parker. Met
Donovan Leitch, JoePantoliano, Jen-
nifer Runyon, Bruce Kirby, Scott
Plank e.a.

22.15 De zevende hemel, of De dui-
vel in huis. Aflevering van dit pro-
gramma waarin kijkers vragen kun-
nen stellen over of kritiek mogen
leveren op alles wat met televisie te
maken heeft. Presentatie: Viola Holt.

23.05 Hermans head. Amerikaanse
serie. Afl.: Bracken's daughter.

23.35 Studs. Amerikaanse dating-
show. Presentatie: Mark DeCarlo.

00.00 Journaal.
00.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.00 Nachtprogramma.

RTL-Plus
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. Middagmagazine.
12.30 Jung und leidenschaftlich.
Amerikaanse soapserie.

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

15.00 Blaues Blut. Misdaadserie. Afl.:
Wer zweimal lebt, stirbt einmal mehr.

16.00 Hans Meiser. Talkshow. The-
ma: Wirklich nur trivial? Groschenro-
mane und ihre Leser.

17.00 Wer ist hier der Boss? Ameri-
kaanse serie. Afl.: Wahrheit kann
nicht schaden.

17.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie. Afl'.: Das
Endspiel. Herh.

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 Die Mörderbestie mit dem
Hammer. Amerikaanse thriller uit
1989 van Paul Lynch. Met: Robert
Ulrich, Kay Lenz, Michael Ironside,
e.a.

22.15 stern TV. Magazine. Gast: Sa-
scha Hehn. Presentatie: Günther
Jauch.

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

00.00 Sunset beat. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Komiker wider Willen.

01.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie.'

01.30 Wer ist hier der Boss? Ameri-
kaanse serie.

02.00 Dr. mcd. Marcus Welby. (Mar-
cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.

03.00 Hans Meiser. Talkshow. Herh.
04.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.
04.30 After hours.
05.10 Elf 99. Magazine. Herh

# Richard Dréyfuss in
'Whoose Life is it Anyway?'
(Duitsland 1 - 01.00 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus Engels. 09.00 Schooltelevisie.
10.35 Non-Stop-Fernsehen. 14.15
Schooltelevisie. 15.15 ■ Verliebte Un-
schuld, Italiaanse speelfilm. 16.35 Sic
schreiben mit. 17.00 Cursus Engels
voor gevorderden. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Zoo-Olympics. 18.00 Twist
total. 18.23Kinder-Verkehrsspot. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15Lander-
Menschen-Abenteuer. 20.00 Kultur
pur. 21.00 Nieuws. 21.15 Ein Herz und
eine Seele. Serie. Afl.: Besuch aus der
Ostzone. De familie' Tetzlaff verwacht
bez0ek.22.05 Sonde. Wetenschappe-
lijk magazine. 22.50 Capital city. 23-de-
lige Engelse serie met William Arm-
strong, John Bowe, Emily Bolton e.a.
Afl. 14. 23.40 MuM extra. Auf dem We-
ge nach Europa, magazine. Vandaag:
Auf Mark und ECU. 00.10 Aktuell.
00.15 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 3 West
22.45. Stick - (1985-USA). Verve-
lend onderwereldverhaal over een

ex-smeris die een drugsbende ach-
tervolgt. De hoofdrol wordt door re-
gisseur Burt Reynolds zelf vertolkt.
Verder met: Candice Bergen en.
George Segal.

Super Channel
23.00. Accused of Murder -
(1956-USA). Zangeres wordt van
moord verdacht, maar de politie-
man die verliefd op haar wordt
weet haar van alle blaam te zuive-
ren. Regie: Joseph Kane. Met: Da-
vid Bram en Vera Ralston.

Duitsland 1
23.20. Che Ora Eo - (1989-l/F).
Prachtig spel van Marcello Ma-
stroianni en Massimo Troisi als va-
der en zoon. Opgewerkte advocaat
leert boekenwurm te accepteren.
Regie: Ettore Scola.

Duitsland 2
00.20. Münchhausen - (1943-D).
Jubileumproduktie van de UEFA,
een veelkleurig meesterwerk van
Josef von Baky als de vreemde
eend tussen de grijze stroom pro-
pagandafilms. Hans Albers als de
roemruchte leugenbaron.

Duitsland 1
01.00. Whose Life is it Anyway? -
(1981-USA). Opzienbarende rol
van Richard Dreyfuss als de ver-
lamd geraakte beeldhouwer die
vecht voor zijn recht om te sterven.
Regie: John Badham.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
Avro/lkon/NCRV/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 Blik op deweg. Verkeersmaga-
zine waarin met de verborgen came-
ra het gedrag van weggebruikers én
van een bekende Nederlander wordt
gevolgd. Presentatie: Leo de Haas.

17.26 Bank/giro loterij. Maandtrek-
king.

17.45 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Dodi Apeldoorn.

18.15 Sesamstraat. Gevarieerd kin-
dermagazine.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het Klokhuis. Informatief

kindermagazine.
18.59 Naar de sterren, naar de

maan. 3-delige jeugdserie. Afl. 1.
19.34 (TT) Land in zicht. Toeristische

zoektocht naar ons verleden. Presen-
tatie: Roeland Kooijmans.

19.50 Uitzending politieke partijen.
20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Farewell miss Freedom. Ame-

rikaanse speelfilm van George Miller
in een reeks van 6 speelfilms rond
het thema Racisme. Met: Chris Sa-
randon, Louis Gossett jr., e.a. Een
Griekse familie vestigt zich in het zui-
delijke stadje Montgomery en ontdekt
dat de zwarte bevolking geterrori-
seerd wordt door de Kv Klux Klan.

22.02 Einstein. Kennisquiz met Dodi
Apeldoorn.

22.37 Rondje van het huis. Praatpro-
gramma over maatschappij en le-
vensbeschouwing. Presentatie: Pa-
trick van Mil.

23.20 High ice. Amerikaanse speel-
film van Natalie en Eugene Jones.
Met: Tony Musante, David Janssen,
James G. Richardson, e.a. Drie berg-
beklimmers komen in een storm vast
te zitten op een haast onbereikbare
bergrand. Het reddingsteam en berg-
beklimmer Mac vechten tegen de ele-
menten om hen op tijd te bereiken.

00.55-01.00 "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Diamond Awards.
16.30 Samson. Vlaamse kinderserie.
17.30 Postbus X. Vlaamse jeugdse-

rie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie. Ja-

mies feestje verloopt niet vlekkeloos.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie.
20.25 Een zaak voor twee. Duitse se-

rie. Met: Rainer Hunold, Claus Theo
Gartner, Hans-Peter Korff e.a.

21.25 'Allo 'allo. Engelse comedyse-
rie. Met: Gordon Kaye, Carmen Silve-
ra, Vicki Michelle e.a.

22.00 Alle 5. Cultureel magazine.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Boulevard. Tweedelige docu-

mentaireserie over de geschiedenis
van extreem rechts in Europa.

23.25-23.30 Coda. Patrick Cohrad
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
De pluche van Mae West.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Personal upgrade. Cursus.
19.30 Het capitool. Amerikaanse

soapserie. Met: Ed Nelson, Constan-
ce Towers, Kimberly Beck-Hilton e.a.
Afl. 488. Brenda wil uit Wally's buurt
blijven.

19.53 Benny Hill. Engelse humor.
20.00-22.40 Sportavond. Met o.a.

Hugo Camps die deze keer op zoek
gaat naar Jan Ceulemans, voormalig
aanvoerder van het Belgisch voetbal-
elftal en sinds enkele weken trainer
van tweede-klasser Eendracht Aalst;
Wereldbeker wielrennen '92, samen-
vatting; Een gesprekmet UCI-voorzit-
ter Hein Verbruggen; Dream game:
NBA-basketball Chicago Bulls - Port-
land; European Handball Trophy,
samenvatting.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Nachbarn.
09.00 Nieuws. 09.05 DROPS!. 09.30
Hallo Heino! 10.20 Minuten der Angst.
11.55 Glücksrad. 12.45 Tele Börse.
13.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
14.30 Nachbarn. 15.05 Das Imperium -
Die Colbys. 16.00 MacGyver. 17.05
Geh aufs Ganze! 17.45Regionale pro-
gramma's. 18.15 Bingo. 18.45 Nieuws.
Aansl. Weerbericht. 19.00 dran. 19.20
Glücksrad. 20.15 Das Wirtshaus im
Spessart. Duitse filmkomedie uit 1957
van Kurt Hoffmann. Met: Liselotte Pul-
ver, Carlos Thompson, Günther Lüders
e.a. 22.00 Akut. Magazine. Presenta-
tie: Karlo Malmedie. 22.30 Schreine-
makers live. Met Margarethe Schreine-
makers. 23.35 Nieuws en sport. 23.40
Wie ich dich liebe. (How do I love
thee?), Amerikaanse filmkomedie uit
1970 van Michael Gordon. Met: Jackie
Gleason, Maureen O'Hara, Riek Lenz
e.a. 01.30 MacGyver. Amerikaanse se-
rie. Herh. 02.25 Programma-overzicht.
02.30 Sat 1 Text.

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 nieuws. 7.07
VARA Radio I woensdageditie.
12.07 AVRO Radiojournaal. 17.00
Langs de lijn - extra. 18.30 en 6.30
nieuws. 18.00 Langs de lijn - extra
(vervolg). 19.04 NCRV's Hier en
nu/Praatradio. 20.04 Langs de lijn,
sport enmuziek. 23.07 Met hetoog
op morgen. 0.04 Voorwie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht.
2.02 Mag ik even? 3.02 Van Ne-
derlandse bodem. 4.02 EO's coun-
try-uur. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het is
maar een spelletje. 14.04Terug in
de tijd. 15.04 Nederland muziek-
land. 17.04 Alle mensen. 18.04
Ekkel horizontaal. 19.04 Country
trail. 20.04 EO's sing-in. 20.30 Ne-
derland zingt: Licht op jongerenko-
ren. 21.04 Gospelpodium. 22.04Praise op woensdag. 23.04-24.00
Take it easy.

Radio 3
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 11.04Baas van de dag.
12.04 Denk aan Henk. 14.04Caro-
la. 15.04Popsjop. 17.04Rinkelde-
kinkel. 1è.04 Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Ketchup.
4.02-6.00 Pyjama-FM.

Radio 4
7.00, 8.00,13.00nieuws. 7.02 Pre-
ludium. 8.04 Musica sacra. 9.00
Muziek voor miljoenen. 11.00 Och-
tendconcert: Honeggger, Milhaud
en de Groupe des Six. 13.04Stem-
men. 14.00 Het middagconcert.
Muz voor,pianotrio. 16.00 De Ne-
derlanden. Utrechts Symf. Ork. met
mezzo-sopraan. 17.00 Jacco's
keus. 18.00 en 20.00 nieus. 18.04
Kleine zaal. Muz. in kleine bezet-
ting. 1900 Opera magazine. 20.02
Avondconcert: Koninklijk Concert-
gebouwork. 23.00-24.00 Jazzspec-
trum.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00uur nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02
Vrouw-zijn. 10.02Gezondheid, een
zorg. 10.55 Column. 11.02 MA/.
12.02 Onder tafel. 13.10 Damo-
kles. 14.02 Glas in lood. 15.02
Camera Obscura. 16.02 De schat-
kamer. 17.10 Radio UIT. 17.50
RPF. 18.02 De fascinatie. 18.30 Ik
zal er zijn. 18.50 Boekenwijsheid.
19.00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
het Turks. 19.50 Nieuws en actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees. 21.00Kwaliteitsma-
nagement. 21.30 Frans voor bedrijf
en beroep. 22.00 Schoner produ-
cren. 22.30 Ziekteverzuim. 22.45
Praktijkdiploma Informatica I.
23.00-24.00 Heb ik iets gemist?

België/RTBF 1
12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.20 Bons baisers... a lundi.
14.50 Intérieur nuit. 15.30 Nouba ciné-
ma. 17.10 Jeu des dictionnaires. 17.35
Un privé sous les tropiques. 18.30 Ce
soir. 18.55 Le bon numero. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Au nom de
la loi. 21.15 Les copains d'alors de
Georges Désir. 22.20 Grand écran.
23.10 Weerbericht en laatste nieuws.
23.25 24 H sur les marchés. 23.35 Le
coeur et l'esprit.

België/Télé 21
14.40 Art 21: Les maux de l'art. Herh.
15.40 The Prince of Paisley Park.
16.40 Nouba cinéma. 18.30 Radio 21.
19.00 Le coeur et l'esprit. 19.30 Jour-
naal (tevens in gebarentaal) en weer-
bericht. 20.00 Challenge. 21.55 Weer-
bericht en beursberichten. 22.00 Peter
Brook - Metteur en scène. 23.20 Le jeu
des dictionnaires.

TV 5
07.40 Methode Victor. 08.00 Canadees
nieuws. 08.30 Le jardin des betes.
08.45 Confidentiel femmes. 09.00 Wal-
lonië 92. 10.00 Parole d'école. 10.30
Magellan. 10.45 Sciences cartoon.
11.00 Objectif Europe. 12.00 La chan-
ce aux chansons. 13.15 Le pare des
braves. 13.40 Caractères.-14.45 Géo-
polis. 15.30 Scully rencontre. 16.15
Vision 5. 16.30 Une pêche d'enfer.
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. 20.00
Temps présent. 21.30 Gigi. 23.30 Bas
les masques. 00.30 Ex libris.

RAI UNO
06.00 Documentaire. 06.50 Uno matti-
na. 10.00 Nieuws. 10.05 Uno mattina
economia. 10.15 Un solo mondo. 11.00
Nieuwsflits. 11.05 Passione mia. 11.55
Weerbericht. 12.00 Servizio a domici-
lio. 12.35 Servizio a domicilio. 13.30
Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti di...
14.00 Prove e provini a scommettiamo
che...? 14.30 Cronache Italiane. 14.45
L'albero azzurro. 15.15 L'amico di leg-
no. 15.40 Cose dell'altro monde. 17.50
Oggi al parlamento. 17.55 Voetbal.
Malta-Italia. 18.45 Nieuws. 19.50
Weerbericht. 20.00 Nieuws. 20.40 Ca-
ro Toto. 22.40 Caffe'itliano. 23.00 TG
1 linea notte. 23.15 Mercoledi sport.
00.15 Laatste nieuws en weerbericht.
00.45 Oggi al parlamento. 00.55 Mez-
zanotte e dintorni. 01.25 II falcone.
03.05 TGI Linea notte. 03.20 Colpo
sensazionela al servizio del Sifar.
04.45 Nieuws. 05.00 Divertimenti.

BBC 1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.45
Ross King. 11.00 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 11.05 Play-
days. 11.30 Good morning with Arme
and Nick. 13.15 Pebble mill. 13.55 Re-
gionaal nieuws en weerbericht. 14.00
(TT) Nieuws en weerbericht. 14.30
(TT) Neighbours. 14.50 (TT) Eldorado.
15.20 Starsky and Hutch. 16.10 Prime-
time. 16.50 Doobie Duck's Euro tour.
16.55 Radio Roo. 17.10 The new Yogi
Bear show. 17.20 Watt on earth. 17.35

(TT) Ipso facto. 18.00 Newsrouni
18.05 (TT) Grange Hill. 18.35 O 1
Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws *|
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuv^magazine. 20.00 (TT) Eldorado. 20-3"
(TT) Tomorrow's world. 21.00 The W»
Ronnies. 21.50 Points of view. 22.JJ(TT) Nieuws, regionaal nieuws *weerbericht. 22.30 (TT) The secret"
my success. 00.20 Paardesport. 01-j"
Weerbericht. 03.15 BBC Select. 05V>
BBC Select.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09:15 WestmiJster. 10.00 ■ The inside story. 11.2»■
No man of her own. 13.00 Look, stran*
ger. 13.20 The Royal Institution Cnn*
mas Lectures. 14.20 Greencla*»
14.35 Another war, another P^a%
15.00 Nieuws en weerbericht. 15;*
Country file. 16.00 Nieuws en weert*'
richt. 16.50 (TT) Nieuws, weerbericj
en regionaal nieuws. 17.00 CatchwofJ17.30 Behind the headlines. 18^Paardesport. 18.30 Landscapes "England. 18,55 Prisoners of conscieij
cc. 19.00 (TT) Star Trek. 19.50 RoM"
guide to the world's islands. ?""*"
Open space. 21.10 Bookmark. 22JJ'Witchcraft. 23.30 Newsnight. 00.15^soners of conscience. 00.20 ■ "
exposure. 01.55 Behind the headline»
02.25 Weerbericht.

Eurosport
09.00 Aerobics. 09.30 Turnen. 11f
Aerobics. 12.00 Eurogoals. 13.00 m.
tiek. 14.00 Historisch voetbal. 15-"JTurnen. 17.00 Historisch voetbal. 18-^Free style skiën. 19.00 Rugby. 20.<*
Karate. 21.00 Eurofun. 21.30 Eurosp*
nieuws. 22.00 Eurotop Event. 00-""
Eurofun. 00.30 Eurosport nieuws.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Global advent*
re sport. 09.00 Basketball. 11.00Kic*'
boksen. 12.00 Eurobics. 12.30 BowleHj
13.30 Paardesport. 14.30 Powerbof'world. 15.30 NBA basketball. 17-3;
Football Brazil. 19.30 Football Hollar»'
20.00 Golf. 22.00 Futbol Espan"1'
23.00 NHL review. 00.00 Golf.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10-0
Paul King. 12.30 Cure, rockumentafr
13.00 Simone. 14.30 Sports. 15.001?*
pulse. 16.00 Greatest hits. 17.00 TTj
report. 17.15 At the movies. 17-*„
News at night. 17.45 3 From 1. 18-^The real world. 18.30 Prime. 20.00 D&
MTV. 20.30 Most wanted. 21.30 &?
picture special. 22.00 Greatest hit»
23.00 The report. 23.15 At the movie»-
-23.30 News at night. 23.45 3 From v
00.00 Post modern. 02.00 Kristiaf*
Backer. 03.00 Yo! Raps today. 03.'
Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Busine|j
Morning. 13.30 Business day. 14-^Business Asia. 15.00 Larry King. 17-J
CNN and Co. 20.00 World business to
night. 21.00 The international ho"1'
23.00 World business tonight. 23.J
Showbiz today. 00.00 The world today-
-01.00 Moneyline. 01.30 Crossfi^'02.00 Prime news. 03.00 Larry Kin9'
05.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.03 Limburg Aktueel. 8.00 (Inter)
nationale actualiteiten. 8.30 Lim-
burg aktueel. 9.03 Tussen de be-
drijven door. 11.03 Postbus 94:
verzoekplaten. 12.03 Limburg ac-
tueel. 13.00 (Inter)nationaal
nieuws. 13.30 Provinciale zaken.
14.03 Licht Limburgs. 15.03 Lief-
de!: tienerprogramma. 16.03 Festi-
val: cultureel magazine..
17.03-18.00Limburg Aktueel.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.ot>, 7.30nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03Het schurendschar-
niertje. 10.08 Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het
Koekoeksnest. 12.00 Radio 2 re-
gionaal. 13.00 Nieuws. 13.10Made
in Germany. Duitse amusements-
muziek voor luisteraars in de Bene-
lux. 14.00 Villa Musica, met de
elpee van de week, een spelletje
en een cursiefje. 17.00 Radio 2 re-
gionaal. 18.00 Nieuws. 18.10 Rijs-
wijckfoon, ver zoekplaten. 20.00
Levensstijl met het accent op lifes-
tyle-onderwerpen. 22.00 Nieuws.
22.05 Evergreen met onsterfelijke
melodieën en crooners.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer(6.15 Wort in den Tag; 6.30
nieuws; 6.45 verzoekplaten; 7.15

agenda; 7.30 regionaal "el> t
8.30 persoverzicht; 9.05 uit de ''gio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips vn
Themen am Vormittag. 1205 M]1
sik a la carte (12.30 BRF AktueW;
13.00 Presseschau. 13.05 Mus"*
box. 16.05 Popcorn. 18.00 NieU*
uit de regio. 18.05 BRF Aktue''
Aktuelles vom Tage. 18.40KlasS'*
20.00-20.05 Nachrichten.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 De start met Bart, Bart va
Leeuwen. 09.03 RTL Megan"
10.03Koffiekringen, Jan de rW
12.03 Goeiemiddag Nederla""'
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarm? 'Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-^i
heid. Jan van de Putte. 19°07a-ven o'clock rock. 22.00RTL Nle_"
hits. 01.00 RTL Nightshift.

WDR 4
Nieuws: tot en met 09.00 elk W*
uur; vanaf 10.00 steeds elke W 0"

uur- «n--4.05 Radiowecker. 6.05 Mo'ge s
melodie (8.05 Zum Tage; <*"
Andacht). 9.05 Musikpav"'"
(10.05 tot 11.00 verzoekplat''
12.05 Zur Sache. 12.07Gut aifl^legt (13.00 Mitmenschen, l*-.*.
Stichwort Wirtschaft). 15.00 C*
Konzert. 16.05 Heimatmeio°
17.00 Der Tag urn fünf. 17.07 w
sik-Express (19.00 Auf ein «o
19.30 Ohrenbar). 20.05 Zwiscn fl
Broadway und Kudamm. jQgn
Musik zum traurnen. 22.30-04- r
ARD Nachtexpress (elk
nieuws).

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.*
Super shop. 07.00 Business daW
07.10 Media Europe. 08.00 ITN wonü

news. 09.00 Channel E. 09.30 Sup^
shop. 11.00 Beyond tomorrow. 12~;
Business daily. 12.40 Media EuroP*
13.00 Japan business today. 14.00 'f*side edition. 16.00 All mixed up! 17'JJjl
On the air. 18.30 Bonanza. 19.30 Ser

,noire. 20.00 I spy. 21.00 Inside ed'rt>° '21.30 Focus. 22.00 ITN world neVs:
22.30 Business daily. 22.48 US MarK«
wrap. 23.00 Accused of murder. 00.2°
News watch. 00.50 Focus. 01.20 The
mix. 02.00 China news Europe.
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’Wezijnpopulairbijhetpubliekvannultotnegentig jaar’Frank en Mirella waken
voor gezichtsverlies

DOOR ELS SMIT

GILZE-RIJEN - Hun pu-
bliek? „Naar schatting va-
ceert de leeftijd van 0 tot
90." Voor alle leeftijden
dus: Frank en Mirella, als
duo al bijna twaalf jaar bij
elkaar. En dan te bedenkendat ze eigenlijk Frans en
Marjan heten. Nog steeds
doen ze zon tweehonderd-
vijftig optredens per jaar.
Frans: „Dat is het echte
werk. Een plaat maken is
Natuurlijk ook werken,
"Naar op een jaar neemt dat
Riet meer dan een week inbeslag."
Pc laatste vijf jaar hebben ze
teder jaar een cd afgeleverd. De
nieuwste is net uit: 'Zingen overLiefde. Twaalf nummers, waar-
onder een aantal medleys. Mar-
ian: „Dat heeft een reden. We
■naken graag een cd meteen the-
*na. Dan ga je liedjes bij elkaar
2oeken en vervolgens blijken er
Zo veel liedjes te zijn geschreven
oie de moeite waard zijn om op
J-e nemen, dat je op medleys uit-
komt."
&_na twaalf jaar samen. Over
**et wel en wee zegt Marjan: „Dat
ls een lang verhaal, hoor. Ik
Raakte begin jarenzeventig deel
Hf* Van het duo Cees en Marjan.
**et ging goed. We hadden hits,
Zoals 'Hoe lang zou 't duren' enleder gaat zn eigen weg. Frans
Vormde met Mirella samen het
duo Frank en Mirella. Echter, ze-
ventien jaar geleden, overleed
nüjn eerste man. Ik had zo veel
verdriet en het was zon schok,
dat ik niets meer wilde en dus
ook niet meer zingen."
>,Twee jaar lang heb ik niets ge-
daan. Toen, langzamerhand, ging
ik weer plannen maken. Ik wilde
solo verder. En toen kwam van
de platenmaatschappij het ver-
zoek om met Frans een duo tevormen. Want Mirella, met wie
Frans steeds had gezongen, wil-
de zich aan haar gezinwijden. Ik
had aarzelingen, maar het klikte
meteen en bovendien was onze
eerste plaat samen meteen eenhit."

„Daarom hebben we er ook maar
van afgezien onze naam te veran-
deren. Je kunt het beschouwen
als de naam van een band. En
die verander je nu eenmaal niet
zo gauw. Bij ons ligt het alleen
bij wijzigingen wat gecompli-
ceerder, omdat het persoonsna-
men zijn. Een band als BZN kan
wat gemakkelijker van zangeres
wisselen, omdat de naam van de
band een algemene naam is."

Nu weet vrijwel niemand beter
of Frans (Mortiers) is Frank en
Marjan (Kamp) is Mirella. Veel
maakt het niet uit. De schare
fans is niet minder aanhankelijk.

Frans: „Alle leeftijden, alle ge-
zindten en alle milieus. We tre-
den ook overal op. Zo staan we
met nieuwjaar op een sjieke par-

ty in een restaurant. Maar optre-
den doen we ook op kermissen.
Staan we in een stand tussen de
pluche beesten of in een speciaal
voor artiesten opgericht podium.
Veel gemeenten, zoals bijvoor-
beeld Capelle aan den IJssel en
Dordrecht, maken er veel werk
van, om het imago van dekermis
wat op te vijzelen. Ze nodigen
heel wat artiesten uit. Er wordt
ook graag gebruik van gemaakt.
De Kermisklanten hebben er
zelfs hun naam aan te danken."
Marjan: „In de zomer heb je de
braderieën. We komen écht over-
al. Ook in de discotheken."
Frans: „Discotheken organiseren
soms voor collega's uit het vak
speciale avonden. Meestal op
maandag, want dan hebben die
mensen vrij. Dan wordt een Ne-

derlandse avond gehouden. Dat
zijn natuurlijk leuke initiatieven.
Maar we staan net zo goed op
modeshows. Sta jevoor een hele
zaal vol vrouwen. Maar ik denk
dat we kunnen zeggen dat we zo
vreselijk veel hebben opgetre-
den, dat we ieder publiek aan-
kunnen."
Marjan: „Soms worden we uitge-
nodigd bij een koperen of zilve-
ren bruiloft. Meestal komen we
als een soort verrassingspakket,
op initiatief van de kinderen,
omdat die weten dat hun ouders
van onze muziek houden."
Frans: „Dan komen we op de
meest merkwaardige manieren
de restaurants waar het feest
wordt gehouden binnen, via de
keuken, via achterdeuren. En

opeens zijn we daar dan voor het
bruidspaar."

Marjan: „Dat is op zich al een
verrassing natuurlijk en als we
dan een bepaald liedje zingen, is
er vaak zon ontroering. Het is
echt heel mooi werk."

De uitstraling doet veel. Frans
en Marjan merken het ook aan
dereacties bij andere optredens.

Marjan: „Brieven. Die variëren
van een meisje van zeven dat
zangeres wil worden tot mensen
die verdriet hebben. Het is toch
hier en daar bekend dat ik ook
het een en ander heb meege-
maakt. Dan willen mensen niet
bij de familie aankomen met hun
problemen en dan zoeken ze een
ander willig oor. En ik beant-
woord alle brieven, het kan even
duren, want je moet er echtvoor
gaan zitten, maar ik schrijf altijd
terug."

Frans: „Met de problemen ko-
men ze altijd bij haar. Voor mij
zijn de schouderklopjes. Onge-
lijk verdeeld eigenlijk."
Marjan: „Mensen gaan eerder
naar vrouwen met hun proble-
men."
Al met al houdt het vak hen da-
nig bezig, en dat is dan nog zacht
uitgedrukt.
Marjan: „Mensen denken vaak
dat het artiestenvak alleen maar
glamour is, maar het is gewoon
keihard werken."
Frans: „En betrouwbaar zijn, op
tijd zijn, je aan afspraken hou-
den, niet te hoog van de toren
blazen en vooral niet, als je toe-
vallig een hit hebt, jezelf uit de
markt prijzen."
Marjan: „Ja, want er komt altijd
een tijd dat je geen hit hebt en
als je dan daarvoor hoge gages
hebt gevraagd, moet je terug en
dat is gezichtsverlies. Ik ben zo
blij dat wij dat nooit hebben ge-
daan. Ik weet nog dat we een
paar jaar geleden hebben zitten
dubben of we per optreden vijf-
tig gulden optreden meer zou-
den vragen."
Gepokt en gemazeld in het vak.
Marjan: „Bühne-ervaring, het is
voor een artiest onontbeerlijk.
Want op de bühne ligt jebestaan.
Sinds kort ben ik bezig, in Bel-
gië, waar mijn man en ik wonen,
jong talent op te leiden. Ik heb
het altijd gewild en nu pas heb ik
er de tijd voor. Ik heb twee meis-
jes die prachtig kunnen zingen
en ook het vak in willen."
„Aan hen probeer ik het vak
door te geven. Dat is zoiets
moois. Maar ik ben streng. Ze
moeten eerst een repertoire op-
bouwen. Voordat ze van mij een
plaat mogen maken, moeten ze
een half uur op de bühne een ei-
gen programma kunnen bren-
gen."

" Frank en Mirella: opkoperen en zilveren bruiloften een soort verrassingspakket.
Foto: GPD

DOOR SUSANNE VAN VELZEN Echtscheidingsprogramma ontroerend in beeld gebracht

Nieuwe Ikon-jeugdserie
is ouderwets juweeltje

ttïLVERSUM - De Ikon heeft
?en naam op het gebied van
Jeugddrama. De laatste jaren is
oaar echter de klad in gekomen.
Ue Ikon mocht geen aanspraak

maken op het Stimule-
ringsfonds voor Culturele Om-r°epprodukties en daarmee
Werd eigen jeugddrama onbe-
taalbaar. Sinds vorig jaar is deze
Subsidiepot weer toegankelijkVoor de Ikon en het resultaat is
Naar de Sterren, Naar de Maan.

Met deze 3-delige jeugddramase-
J'le is de omroep terug aan de
i°P- Naar de Sterren, Naar de
j^aanis een juweeltje.De regie is
fantastisch, het verhaal ontroert,

belichting is perfect en de
"Wee jonge hoofdrolspelers zijn
natuurtalenten. De serie gaatover de 13-jarige tweeling Rinusen Rianne die elkaar meer dan
ooit nodig hebbenals ze merken
oat het huwelijk van hun ouders
1r

U
k

lo°Pt- Vanavond wordt om
i0.59 uur op Nederland 1 de eer-
te aflevering uitgezonden.

Hun rustige leven verandert heel
nel. De tijd van alles samen

P-oen lijkt voorbij. Ze gaan iedernun eigen weg. En toch hebbenze elkaar nodig. De angstvoor de
naderende scheiding van hunouders delen ze samen. Ook de
Pogingen om het huwehjk vannun ouders te redden, onderne-men ze samen.

ttet thema kinderen en echt-
cneiding is op het eerste gezicht

weinig verrassend voor een
Jeugddramaserie. Toch boeiene drie afleveringen van begin'ot eind. Dat komt omdat de pro-
blematiek nu eens gefilmd wordt
vanuit het standpuntvan dekin-
dtn' Je voelt de spanning bij«e kinderen toenemen naarmate«e ouders meer ruzie gaan ma-

Mary Michon, samen met Marjan

Jelsma de bedenker van Naar de
Sterren, Naar de Maan, vindt dat
er te veel films zijn gemaakt over
echtscheidingen vanuit het ge-

zichtspunt van de ouders. „Het
ideevoor de serie is een paar jaar
geleden al ontstaan. Ik werd be-
naderd door een echtscheidings-

Foto: GPD

bureau in Groningen met de
vraag of ik een programma kon
maken over het onderwep. Dat is
uiteindelijk uitgemond in een

driedelige dramaserie. De Ikon
had er direct belangstelling
voor."
Mary Michon en Marjan Jelsma
hebben veel gepraat met kinde-
ren van gescheiden ouders voor-
dat ze de serie schreven. „We
ontdekten dat die kinderen vaak
met dezelfde angsten en onze-
kerheden zaten. Ze probeerden
ook allemaal krampachtig om
hun ouders bij elkaar te hou-
den." Die ingrediënten zijn ver-
werkt in de serie. ,We hebben
bewust gekozen voor een twee-
ling omdat je dan de loyaliteit
onderling nog meer kunt bena-
drukken," legt Michon uit.

De tweelingwordt gespeeld door
Aryaty Krancher (14) en Sophie
Jean Marius (15). Beide zijn leer-
lingen van het Alberdingk
Thijmcollege in Hilversum en
hebben nooit eerder geacteerd.
Wie dat niet weet, zou denken
dat ze al jaren op de planken
staan. Ze weten zoveel emotie in
hun rol te stoppen dat het voor
de kijker moeilijk is om de ogen
droog te houden.
Aryaty en Sophie laten alle com-
plimentjes enigszins verlegen
over zich heen komen. „Op
school werden leerlingen opge-
roepen om mee te doen aan een
screentest voor de serie. Wij zijn
uiteindelijk uitgekozen," vertelt
Sophie. Het acteren vielen haar
en Aryaty niet tegen. „In het be-
gin was het wel even moeilijk,
maar later ging het prima. We
zijn ieder weekeinde bij de Ikon
geweest om de rol door te ne-
men," legt Aryaty uit.

Regisseuse Germaine Groenier
had zich geen betere tweeling
voor kunnen stellen. „Het was
behoorlijk zwaar voor ze. We
hebben in totaal negen maanden
aan de serie gewerkt. Het meeste
gebeurde in de weekeinden om-
dat zij naar school moesten. En
in de zomer mochten ze absoluut
niet in de zon omdat ze dan te
bruin zouden worden."

" Els en Han Hulshof tijdens een ruzie

show

Meteoconsult met
extra weerberichten

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De gezamenlijk-
heid Radio 1 heeft Meteoconsult
in Wageningen aangetrokken omvanaf 1 januari 1993 de extra
weerberichten op Radio 1 en 3 teverzorgen. Het KNMI blijft ver-
antwoordelijk voor de weers-
voorspellingen rond de uitzen-
dingen van de radionieuws-dienst van het ANP.

Volgens algemeen directeur H.
Otten van Meteoconsult wordt
hiermee de monopoliepositie
van het KNMI doorbroken. „Wij
zijn net als hetKNMI een com-

mercieel bedrijf. Er was sprake
van een open competitieen daar-
bij is de gezamenlijkheid afge-
gaan op kwaliteit. Niet op de
prijs, denk ik, omdat wij meestal

duurder zrjn." Over de hoogte
van het bedrag laat Otten zich
niet uit.
Woordvoerder H. Geurts van het
KNMI weet niet wat zijn organi-
satie door dit besluit aan inkom-
sten delft. „Geen idee. Maar het
is zeker jammer. In kwaliteit ver-
schillen we niet veel, heb ik be-
grepen. Maar er was een lichte
voorkeur voor de stemmen van
de twee medewerkers van Me-
teoconsult."

De extra weerberichten zijn met
ingang van volgende maand
twee keer 's ochtends op het hal-
ve uur, twee keer 's middags en
twee keer 's avonds te beluiste-
ren, alle op Radio 1. Op Radio 3
komen alleen 's ochtends extra
Meteoconsult-berichten. De och-
tenduitzendingen komen voor
rekening van Heleen de Boer,
die van middag en avond van
Torn van der Spek.

Sky Radio ’commerciële koploper’Radio 3 blijft
meest populair

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Radio 3 blijft het
populairste station onder de ra-
dioluisteraars in Nederland. Van
de commerciële stations wordt
Sky Radio het meest gewaar-
deerd. Dat blijkt uit een onder-
zoek van AGB/Intomart in op-
dracht van Sky Radio. Het
commerciële muziekstation
heeft het onderzoek naar de po-
pulariteit en bekendheid van de
Nederlandse radiostations laten
uitvoeren omdat binnenkort
door het ministerie van WVC et-
hervergunningen voor commer-
ciële stations worden uitgedeeld.

Sky Radio hoopt zo snel moge-
lijk via de ether uit te gaan zen-
den. Begin dit jaar kreeg Sky
Radio al een restfrequentie toe-
gewezen, waardoor het station in
Rotterdam en omgeving te ont-
vangen is via de ether. Omdat er
slechts een beperkt aantal per-
manente frequenties beschik-
baar zal zijn, moet de overheid
nog criteria formuleren waaraan
commerciële zenders moeten
voldoen die in aanmerking wil-
len komen voor een etherfre-
quentie. Volgende week praat de
Tweede Kamer in een uitgebrei-
de commissievergadering met
minister d'Ancona over deze cri-
teria. Vorig jaarliet de bewinds-
vrouwe al weten dat de kandida-
ten in elk geval iets toe moeten
voegen aan de al bestaande sta-
tions.

Uit het onderzoek van AGB/
Intomart blijkt dat de radioluis-
teraars het liefst Sky Radio en
Radio 10 Gold via de ether zou-
den ontvangen. Van de onder-
vraagden wil 46 procent Sky
Radio via de ether en 38 procent
Radio 10 Gold. Deze stations
worden gevolgd doorRTL Radio
(23 procent), Hit Radio/Radio 538
(19 procent), Holland FM (16 pro-
cent), Power FM (15 procent),
Euro Jazz (13 procent) en Radio
Noordzee Nationaal (11 procent).

RaSio 3 is nog altijd het popu-
lairste station onder de luiste-
raars. Bijna vijftig procent van
de ondervraagden heeft een

voorkeur voor Radio 3. Sky Ra-
dio blijkt bij 29 procent van de
ondervraagden favoriet te zijn.
Radio 1 en de regionale omroe-
pen volgen met 23 procent.

" Jack
Spijkerman
verzorgt met zijn
Steen & Been Show
op vrijdagmiddag
één van de
populairste Radio
3-programma's.

Foto: KIPPA

Middengolf
Uit het onderzoek blijkt tevens
dat de helft van de radioluiste-
raars het niet noodzakelijk vindt
om in de toekomst de actualitei-
tenzender Radio 1 via een FM-
net te ontvangen. De overheid
zou er volgens hen beter aan
doen het nieuwe zendernetwerk
een commerciële bestemming te
geven. De nieuwszender is nu al-
leen via de middengolf te ont-
vangen. WVC is van plan om het
nieuwe FM-net dat volgend jaar
gereed moet zijn, beschikbaar te
stellen aan de publieke omroep.

De radioluisteraar zou volgens
het onderzoek liever de commer-
ciële muziekstations via het FM-
net horen. Overigens blijkt
slechts 59 procent van de luiste-
raars het verschil te weten tus-
sen de FM en de middengolf.

Kerstconcert
St. Lambertus
in De Rousch

HEERLEN - Het Koninklijk
Kerkraads Mannenkoor St. Lam-
bertus, dat regelmatig op de ra-
dio valt te beluisteren, geeft
zondagmiddag om 12.00 uur een
kerstconcert in auberge 'De
Rousch' in Welten/Heerlen. De
zeventig zangers van het koor
onder leiding van Hennie Ra-
maekers worden aan de piano
begeleid door Roger Moens. So-
listische medewerking verlenen
Hub Pasmans (tenor), Paul Je-
damzik (bariton), Frans Knauf
(bas-bariton) en Luc Plummen
(bas). Het is voor de derde maal
dat het Koninklijk Kerkraads
Mannenkoor een kerstconcert in
'De Rousch' verzorgt. Het con-
cert van aanstaande zondag is
voor iedereen toegankelijk.

Arbeidsbureaus
werven onder

werkloze artiesten
HILVERSUM - De Stichting
Kunstwerk in Hilversum is giste-
ren gestart met een landelijke
actie onder werkloze podium-
kunstenaars. Werkzoekende
kunstenaars kunnen zich bij de
diverse arbeidsbureaus inschrij-
ven om deel te nemen aan een
muziektheatervoorstelling, een
musical of een concertpresenta-
tie. In totaal kunnen 180 zangers,
dansers en musici aan drie voor-
stellingen deelnemen.
Dat heeft P. van Zoest van de
Stichting Kunstwerk gisteren
bevestigd. De drie voorstellingen
komen in het seizoen '93-94 op
de planken in de 'grote locaties
in het land.
Het project is een initiatief van
het Regionaal Bestuur voor de
Arbeidsvoorziening voor de
Gooi- en Vechtstreek in Hilver-
sum. Met de subsidiebijdrage
van een kleine vier miljoen gul-
den heeft het Centraal Bureau
Arbeidsvoorziening in Rijswijk
het project financieel mogelijk
gemaakt.
Om in aanmerking te komen

voor een rol in één van de voor-
stellingen moet de werkloze ar-
tiest minimaal één jaar staan
ingeschreven als werkloze ar-
tiest. Hoe groot deze groep is,
valt volgens Van Zoest moeilijk
te zeggen, omdat veel mensen in
dezebranche soms onder een an-
der 'vak' staan ingeschreven.
Mogelijk reageren rond de elf-
duizend mensen op de oproep.
Daarvoor zijn in ieder geval ge-
noeg inschrijfformulieren ge-
drukt, aldus Van Zoest.
Het arbeidsbureau is het project
vooral gestart om de werkloze
podiumkunstenaars ervaring op
te laten doen. Op deze manier,
kunnen ze zich bovendien aan
een wat groter publiek presente-
ren en mogelijk 'ontdekt' wor-
den. Met het project hoopt de
Stichting Kunstwerk ook zicht
te krijgen op de groep werkloze
artiesten.

Wanneer de 'berg' inschrijffor-
mulieren is verwerkt, hoopt de
stichting omstreeks maart met
audities te beginnen.
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle
onderdelen en reparaties. Rijksweg
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718.

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampstr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. 043-216616.
Fort Willemweg 53-59 Maastricht.

Opel Bergsteyn «»■""
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2,
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer-
gewande 8, Voerendaal. 045-752888.

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's,
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1.045-244242.

BREMEN
Automaterialen, APK-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf.
Tel. 045-311784. 's Zaterdags gesloten.

Autobanden van Son
Accu's, banden, schokdempers,
autowasserette, balanceren, uitlijnen.
Haefland 16 Brunssum. 045-253741.

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.

Tel. 046-516046.

mazoa
Hensgens b.v. automobielbedrijf
Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055.

ONZE TROTS UW RIJPLEZIER

Automobielbedrijf Ton Schuijren
Rótscherweg 60 Landgraaf. 045-313588

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

E_3__npvUr!"^_______l

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool.
Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.

"Tel. 045-751718.

Autorijschool Sjef Dorenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Caumerweg 60, 6418
BD Heerlen. Kaderschool, rijksgediplo-
meerd voor auto en motor.

Verkeersschool Leo Cremers
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. opl. Alle chauff.dipl.
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558.

"

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE
Hoensbroek. Tel. 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel. 045-415601.
Al 30 jaar een begrip.
J. v. Maerlantstr. 21, 6416 TV Heerlen.

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschadebedrijf Pierre Smits
Wijngaardsweg 54c Heerlen. Tel.
045-214018. BOVAG-lid.

Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers.auto's, bestelauto's, bus-
jes, kampeerauto's en autoambulance,
leasing, long-rent en groepsvervoer.
Geerweg 2A Sittard. 046-522424.
Zandstraat 58 Montfort. 04744-2345.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

w.jmmmmm
Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prijzen.
Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek.
045-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

ZEECONTAINERS
Te koop/te huur 3-6-12 mtr. Franco ge-
lost te leveren. Depot Bom / Antwerpen /
Rotterdam. Piet Schouten 01720-34031
bgg. 73226.

Bedrijfs automatisering Limburg
Uw complete systeemhuls voor automa-
tisering en EXACT specialist.
Tel. 045-427000.
Bezoekadres: Sourethweg 1, Heerlen.

G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkingsmaterialen,
lood en zink. Sluisweg 4 Bom.
Tel. 04498-53100.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam.
drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158.
Vogelzankweg 244 Landgraaf.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-Grindelweg 43
(t.o. Groene Ster-terrein)
6414 BC Heerlen. Tel. 045-213105.

SPIRAL
Huis-aan-huis verspreiding
Voor reclamedrukwerk en weekbladen.
Fabriekstraat 7 Horst. Tel. 04709-84222. Fax: 04709-84333.

I \~s^^ GLAS HERSTELLEN7-^- i GRATIS BELLEN
L ___- 06-0226688

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber-
gerweg. Leveringen van zand, grind,
teelaarde, cement, betontegels, sierte-
gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz.
Ook op zaterdag geopend.

fipmmmm

DAEMEN'S
HOUTWARENFABRIEK

■INGERSBORGERVEG 7
6367 JV UMCHSSEAG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

M. Ramakers. Tel. 04406-12352
Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van
leidingen en geisers.
Koningswinkelstraat 13 Valkenburg.

kellerF
keukens - inbouwapparatuur -aanrachtbladan

Keukenstudio Alwin v. Balkom
Holzstraat 36, 6461 HP Kerkrade.
Tel. 045-461127.

Keukenfabriek Brouns-Heynen
Wij maken en ontwerpen uw keuken,
badkamer geheel naar uw wensen en
worden voor u op maat gemaakt. Ook
voor renovatie. Vraag vrijblijvend offerte:
045-455633 of 750283.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrieter-
rein „Kerensheide". 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenw.

Tomzon Keukens - Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten.
Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoelunits, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. m.
gar. Glaspaleis, Kerkplein en Eikender-
weg 77 Heerlen. 045-717555.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265., DsoT)(fes

onroerend goed
L.W. Lenders Makelaar o.g. Bedrijfsma-
kelaardij, tax. Adres: O.L. Vrouwepl. 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek,-Kouvendérstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-
na, Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Catering Service
Traiteur Latten b.v.
Voor al uw feesten, al meer dan 25 jaar
verhuur van tafels, stoelen, porselein,
bestek en glaswerk. Munstergeleen,
046-515841.

Akoutherm Systeembouw
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter-
rein 'De Horsel'. Fax 243983. Showroom
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

Formido
Het adres voor wand- en plafondsyste-
men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek.
Tel. 045-214507.

„Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en na-
tuurvoeding. Geleenstraat 59 Heerlen.
045-713024.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
onst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met on-
derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
Raleigh Mountainbikes v.a. ’ 595,-.
Nieuw Raleigh Activator, 21 versn.
STI + verende voorvork ’ 875,-.

UHJMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld.
Tel. 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonneschermen.
Vraag vrijbl. prijsopgave. Showroom:
Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel. 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

7_ r_^—

'Tv*. .
Math. LinssenVOF Tel. 045-241587
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv. Ont-
kalk. waterleid., geiser, boiler, gas-
waterinstall. Erk. schoorsteenveger.

jtfp^faTel. 04493 - 50 64
/_lj^^|/SERv!cESBVy
Gas Controls Limburg
SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF.
* 24-uurs service dienst cv. * Ontkal-
ken van boilers, leidingen enz.

G.V.L. Restauratie. 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk, vel-
gen, chassis, etc. Spec gevelreiniging,
renov., kelderafdichting, voegw., vocht-
wering. 10 jr. schrift, garantie.

i
Taxibedrijf A-Tax bv
Ook voor bus- en bruidsvervoer. Tel.
046-749000 Geleen.

Bude Taxi. Tel. 04405-1603.
Klimmen.
Rolstoel/kleinbus vervoer.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Ufthermoclear. Hofdwarsweg 7 G^
Tel. 046-753865.

Moberts Verhuizingen b.v.
Internationaal verhuis- en transpo^
drijf, kantoor- en projektverhuij"
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-7228Z»

.«________ y^^.
WATERSCHADE
Bel voor advies
en direkte hulp

Ehlen Benelux
Ralf Borchert

Tel. 045-316610/06-56519799
Fax 045-323599.

______________________________M_ff{

fZZ_||C_^
Reparatie van
zitmeubelen!

Reparatie en herstofferen van zitmeubelen is e*

appart! ArnoJdussen verwerkt hiervooro-
kegelveren. paardehaar en geplozen enn

Dat zegl al genoeg! iARNOLDUSSEN
INTERIEURS - OBJECTEN - MEUBIL^,

St.Remigiusslraal22-6369 EM Simpelveldr*&&y]

Ha-to. - Spotgoedkoop J
Heroal rolluiken in alu. en pvc l^kschermen, vertikale jalouzieën. A
045-458226, Maria Gorettistraat
Kerkrade.

Venetïan fclirtA
Kerkrade I$V

Zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal +/ iKipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416!

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

1 045-739380 „

aa^MBBW a_i_-_----_-_---_---M-__________HM______-------__--__-__-^________Hl^_HlH_H^--__l B____^^^^

Woensdag 16 aecernoer iay2 m 10



"" By de Amerikaanse legerde-
jjots in Brunssum en Eygelsho-
7n verdwijnen de komende
*cc jaar enkele tientallen ba-

T*». In Brunssum gaathet om 24. beidsplaatsen, in Eygelshoven
x. «et aantal nog niet bekend.

verwacht wordt dat het eraar slechts enkele zullen zijn.
edwongen ontslagen worden

J? totaal moeten er bij de vijf
in Nederland, die

Brunssum en Eygelshoven
711 gevestigd in Coevorden, Ter

Pel en Vriezenveen, 115 werk-
£jjers afvloeien. Het gaat om

burgerpersoneel.

J? dit moment werken bij de
JJfdepots 1110 Nederlanders. InS^nssum zijn dat er 263 en inJ^gelshoven 177. De werkne-mers houden zich hoofdzakelijk
vj^g met beveiliging, onder-
l°Ud en reparatie.

.e koninklijke landmacht maak-
de afslanking, die overigens

$} onverwacht komt, gisteren
/«cieel bekend. De reductie
W u vermoedelijk worden be-
I erkstelligd door natuurlijk ver-
im ' at n*et helemaal, danJplen de resterende werkne-ers worden omgeschoold of°VergePraatst.

e afslanking is onder meer een
* volg van de ontspanning tus-
t^ Oost en West en de terug-

ekking van de Amerikaanse
°epen uit Europa. De afgelo-

J^1} tijd werd al veel rollend. aterieel uit de depots wegge-

' Personeel van de materieel-, Pots in Brunssum en Eygels-_ ven werd eerder deze week al
p? de hoogte gesteld van de
Va nen- manager Janssen
0* het depot in Brunssum:

'' ver het algemeen werd er heel
ty.stig gereageerd. De mensen7sten natuurlijk al langer dat

1er stond aan te komen.

c^dens de laatste nieuwjaarsre-
bij e heb ik daar nog uitvoerig
ga t stügestaan. Het personeel
st

at ervan uit dat ze niet in de
j^k zullen worden gelaten en,a' er een goed sociaal plan
°ttit. Daarin hebben ze ook welvertrouwen.

J°en het militaire hospitaal
*erd ontmanteld, moest er voor
|^el werknemers ook wat anders
7°rden gezocht. En dat is ge-
H^t. Maar razend enthousiast is

niemand."
Ji het depot in Eygelshoven

as gisteren niemand voor com-
mentaar bereikbaar.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Banen weg bij
legerdepots VS

Nieuwbouw vergt investering van zeventien miljoen gulden

Kerkrade zeker van museum
MAASTRICHT/KERKRADE - De gemeenteKerkrade is defi-
nitief verzekerd van de vestiging van het provinciaal museum
voor Industrie en Samenleving. Behoudens circa twee miljoen
guldenaan sponsorbijdragen, is de lange tijd onzekere financie-
ring inmiddels zo goed als rond. Dat is gisterenbevestigd door
goed ingevoerde ambteüjke bronnen bij de provincie.

Twaalf jaar en tbs
voor doden man
ROERMOND - Conform de eis van
officier van justitie J. Eijck heeft de
rechtbank in Roermond een 43-jarige
man uit Weert voor moord veroor-
deeld tot twaalf jaar gevangenisstraf
en ter beschikking stelling. De man,
die in 1974 al wegens doodslag ver-
oordeeld werd, moet volgens de
rechtbank eerst verpleegd worden
voor hij terug kan keren in de maat-
schappij. Op 24 september overleed
in het ziekenhuis van Weert de 25-ja-
rige Abbet Bourimi die een maand
eerder door de veroordeelde werd
neergeschoten na een ruzie in de bin-
nenstad van Weert. Tijdens een vuur-
gevecht raakte ookeen agent gewond
door kogels uit het vuurwapen van de
Weertenaar.

Reden genoeg voor het onlangs ge-
formeerde museumbestuur om ko-
mend voorjaar al een architect voor
de nieuwbouw te selecteren. Enkele
maanden later gaan de bouwwerk-
zaamheden, een investering van
byna 17 miljoen gulden, van start.
Naar verwachting gaan de museum-
poorten in de loop van 1995 open
voor het publiek.

Bovendien isvoor de collectionering,
naast directeur J. Finger van het
Kerkraadse Mijnmuseum, nog een
tweede fulltime-medewerker aange-
steld.Die gaat de komende maanden
ruim zeshonderd bedreven en instel-
lingenbezoeken, in de hoop er waar-
devolle industriële relicten voor het
nieuwe museum - al dan niet in
bruikleen — te verwerven.

de periode tot en met 1994 vastge-
steld. Daarin komen de belangrijkste
aspecten van het museumbedrijf aan
de orde, zoals de collectionering en
het museale concept. Voor de con-
crete uitwerking ervan heeft het be-
stuur inmiddels twee beroepshistori-
ci aangetrokken.

Afgelopen najaar nog gelastten Ge-
deputeerde Staten plotseling de
voorbereidingen van de bouw van
het museum op te schorten. Directe
aanleiding vormden de ingrijpende
PNL-bezuinigingen die het Rijk
doorvoerde in de Limburgse wel-
zjjns- en cultuursector. Korte tijd la-
ter namen de financieringsproble-
men zelfs dramatische vormen aan,
toen als gevolg van derijkskortingen
en de doorBrussel streng gehanteer-
de tijdslimieten ook de toegezegde
EG-bydragen gevaar hepen.

Voor laatstgenoemd struikelblok is
inmiddelseen oplossing in zicht, ter-
wu'l de provincie van haar kant" de
exploitatielasten van het museum
met drie ton heeft verlaagd tot 2,2
müjoen gulden.

Kort geding tegen
Cockerill Sambre
MAASTRICHT - Vijf Nederlandse mi-
lieu-organisaties hebben het Belgi-
sche staalconcern Cockerill Sambre
in kort geding gedagvaard wegens gif-
tige lozingen op de Maas. Ze hadden
het bedrijf tot gisteren de tijd gegeven
de aanleg van een afvalwaterzuive-
ringsinstallatie te bevestigen. Maar
Cockerill Sambre liet niets van zich
horen. Dat was voor de vijf organisa-
ties, waaronder de Milieufederatie
Limburg, het sein om derechter in te
schakelen. De milieu-organisaties be-
schouwen Cockerill Sambre als een
van de belangrijkste vervuilers van de
Maas. De drinkwatervoorziening en
natuurgebieden lopen door de lozin-
gen ernstig gevaar. Het is nog niet
bekend wanneer het kort geding
dient.

’Koppelwijkzorg

aan huisarts
’

GELEEN - De wijkverpleging zou
niet langer vanuit een centraal ge-
bouw geregeld moeten worden, maar
liefst rechtstreeks vanuit de praktijken
van huisartsen. Ook zouden Geleen-
se huisartsen aan hun praktijk een
consultatiebureau moeten koppelen,
nu het Groene Kruis in die regio bezig
is deze voorziening te centraliseren
en wijkbureaus te sluiten. Oat stelt
Klaas Bakker in Geleen bij zijn af-
scheid als huisarts. Bakker heeft ja-
renlang namens deGeleense huisart-
sen bij het Groene-Kruisbestuur
gepleitvoor het koppelen van wijkzus-
ters aan de praktijken van huisartsen,
(xn zo de afstand tot de cliënten zo
klein mogelijk te maken. Die slag
heeft hij met zijn collega's verloren.
Het Groene Kruis werkt eerder aan
schaalvergroting van de voorzienin-
gen.

Rond de noodzakelijke werving van
de - resterende - twee müjoen gul-
den aan sponsorbijdragen worden
kenneiïjk geen onoverkomelijke pro-
blemen meer verwacht. Cultuurge-
deputeerde Ger Kockelkorn was
gisteravond overigens niet bereik-
baar voor commentaar.
Ondertussen heeft het museumbe-
stuur een globaal beleidsplan voor

BRUNSSUM - By een ongeluk op
de Hoogenboschweg in Brunssum
is gisteravond rond kwart over ze-
ven een vrouw uit deze plaats om
het leven gekomen. Zij liep op het
fietspad langs de Hoogenboschweg
aan de zijdevan deKattekoelevijver
met haar hondje (een jonge boxer),
toen zij werd aangereden door een
62-jarige bromfietser uit Schinveld.
De man is gewond naar het zieken-
huis overgebracht. De exacte toe-
dracht van het ongeval is nog niet
duidehjk. De politie van Brunssum
is danook zeer geïnteresseerd in in-
lichtingenvan mensen die de voetg-
angster nog even vóór het ongeluk
hebben gezien.

Brunssumse
verongelukt

’Mogelijk sprake van

functievermenging’
Onderzoeker over korpschef Nicoll:

SITTARD - Korpschef E. Ni-
coll van Sittard heeft in twee
gevallen als commissaris van
politie besloten enkele cursus-
sen te laten verzorgen door
zijn toenmalig bedrijf, het Op-
leidingsinstituut voor Politie-
en Bewakingspersoneel
(OPB).

Dat is één van de conclusies die
het extern accountantsbureau
heeft getrokken uit een onder-
zoek naar de twee bedrijven waar-
van de Sittardse politiechef
mede-vennoot was.

Het ging in die gevallen om drie
cursussen, twee voor een opspo-
ringsambtenaar en een voor de
reservepolitie. „In deze situatie
zou gesproken kunnen worden
van functievermenging," zo drukt
onderzoeker A. Smand zich voor-
zichtig uit.
Hij wijst er in zijn rapport op dat
de cursussen inhoudelijk en qua
prijs aan de concurrentiecriteria
voldeden. Alleen in een geval is
niet geheel duidelijk of de ge-
meente Sittard financieel bena-
deeld is.

Zie verder pagina 14

" Dossierkorpschef
Sittard naar Dales

Zoekactie naar
munitie en wapens
SITTARD/HEERLEN - Politiekorp-
sen hebben gisteren een inval gedaan
in een groot aantal huizen, verspreid
in Zuidlimburgse gemeenten. Zo heeft
depolitie in Heerlen en Hoensbroek in
vijf woningen illegale wapens in be-
slag genomen. Om hoeveel adressen
het totaal gaat, is nog niet bekend.
Vanaf zeven uur 's ochtends vielen
politie-agenten op diverse plaatseri
woningen binnen die zij vervolgens
doorzochten op wapens en munitie. In
het hele arrondissement Maastricht
vonden dergelijke acties plaats. Pers-
officier van justitie J. Nabben kon
dinsdagavond nog niet zeggen hoe
omvangrijk de in beslag genomen
goederen zijn. In Heerlen werden vijf
ftobert-geweren, een gas-alarm pis-
tool en een Riot-gun in beslag geno-
men. Aan de actie namen 26 agenten
deel. De politie deed rond half zeven
invallen in twee huizen aan de Prins
Mauritsstraat, twee woningen aan de
Neerbraakstraat en de Leesjongen-
straat en een huis aan de Heerlense
Insula. Hier werd ook twintig gram he-
roïne aangetroffen, met een straat-
waarde van 2300 gulden. De 35-jarige
bewoner van dat pand is gearres-
teerd.

Opslag leden
Zuiveringschap
ROERMOND - De zes ledenvan het
dagelijks bestuur van het Zuivering-
schap Limburg krijgen een opslag van
zes mille. Een verhoging van twintig
procent van de bestaande vergoeding
van jaarlijks twintig mille. Voorzitter ir.
Van Wijnbergen zei dat er sprake is
van het rechttrekken van een achter-
Stand in Limburg. Volgens hem heb-
ben bestuurders recht op een redelij-
ke beloning. In relatie tot het salaris
van devoorzitter krijgen de ledenvan
het dagelijks bestuur van het Zuive-
ringschap Limburg momenteel een
vergoeding van zestien procent van
dat salaris. Landelijk ligt die verhou-
ding tussen de 20 en 30 procent. De
leden van het algemeen bestuur van
het Zuiveringschap ontvangen een
vergoeding van 200 guldenper verga-
dering exclusiefreiskosten.

" In het centrum van Heerlen worden de komende tijd zestig bomen geplant. Daarmee komt
de gemeente tegemoet aan de bezwaren van veel burgers die vinden dat de stad te weinig groen
bevat. Bij het station werden gisteren drie kastanjebomen en aan de Parallelweg een tiental
esdoorns geplant. Aan de Geerstraat worden vandaag dertig lindes neergezet, ter vervanging
van een aantal tijdelijke populieren. In totaal komen aan de Geerstraat en de Schakelweg zes-
tig lindebomen te staan. Foto: DRIESLINSSEN

GS willen
vaart achter
Hogeschool

- Gedeputeerde
«ten vragen minister JoRitzen

J*1 Onderwys om nog dit jaar
definitieve jawoord te geven

g
n de nieuwbouw voor de Ho-

ffSchool in Heerlen en de daar-
**n gekoppelde verbouwingen
v°or het Technisch CoUege.

* Provincie vindt dat Ritzen
lang wacht met zijn besluit

dVer toekenning van een subsi-
£*e van 95,9 miljoen gulden. Een

ordinatiegroep, waarin naast
J\°vincie en Heerlen ook het mi-
j^terie van Onderwijs zitting
ad» kwam dit najaar al met eenp°sitief advies.

gemeente en de provincie
sch e "üeuwbouw van Hoge-
l>"°ol als uiterst belangrijk voor
no6r'en' u's e Hogeschool
hef VersPreid in lokaties in de
j*e stad. De provincie draagt
l^arom twee miljoen bn en
Heerlen zelf vijfmihoen. Ook de

*"* geeft vyfmiyoen.

bifn mirusterie moet 78,7 miljoen
nli gen voor de centrale
in van de Hogeschool
to. zeswegen. Daarnaast moet
Han n ?kkoord êaan met de fl"
ujtvciering van de renovatie en

Jbreiding van dehuidige Hoge-
geï7°lgebouwen aan de Dr. Jae-
tenKtraat en Benzenraderweg
C<?n oeve van het Technisch

Dat kost nog eens 17,2

door te overdrijven
verduidelijk je ietsaan mensen, died^arna kunnen zeggen §

\ dat jeniet zo had
Moeten overdrijven

punaise \

Geef met kerstmis 'ns wat __. nTTSu-i^^ 1

Vul meteen de bon in! Dan ontvangt u tijdig
(uiterlijk 21 december a.s.) een feestelijke _ - "

-i krantencadeaubon die u dan
«vCHRAH* aan iemar>d kunt schenken.

Limburgs Dagblad v

I v'j
Ik wil metKerstmis een krantencadeaubon geven.
Bezorg het Limburgs Dagblad van 28 december 1992 tot |
6 februari 1993. Voor maar ’ 25.-. _. i

Naam ontvanger: . I
Bezorgadres: ~, \ , "*
Postcode: Woonplaats: __
Telefoon: '. \
Naamgever:
Betaaladres: . "'Postcode: Woonplaats: - I

I '' x ■ ■

* » -1
x lk wacht met betalen op uw acceptgirokaart. :*

I Bon opsturen in een open envelop zonder postzegel "I naar Limburgs Dagblad, antwoordnummer46, ■/__ 64CrC_V£Heeden*^Wj^^S06i022991l .V __mj __ _
Tot dusver onderzoekt de Rykpoli-
tie Dienst Luchtvaart alleen de lan-
dingop 17 juli.Het OpenbaarMinis-
terie in Maastricht zal eventueel een
nader onderzoek instellen wanneer
het proces-verbaal van de Rijkspoli-
tie Dienst Luchtvaart daar aanlei-
ding toe geeft.

Genoemd worden onder andere de
hydraulische pomp, bandwissel,
motorwissel in Amman, problemen
electrisch noodsysteem, motor nr 2,
en problemen aan de vluchtinstru-
menten.

Want uit de maandrapporten van de
Havendienst blijkt dat technische
mankementen vaak de oorzaak wa-
ren voor late landingen of starts.

BEEK - In opdracht van het Open-
baar Ministerie in Maastricht is de
Rijkspolitie Dienst Luchtvaart be-
gonnen met een onderzoek naar het
vertrek van eenBoeing 707 van Jor-
danian Airlines vanaf Maastricht
Airport op 17 julivan dit jaar.

Het Jordaanse toestel vertrok om
00.32 uur zonder dat er formeel toe-
stemming zou zijn verleend voor
dat vertrek. De Rijkspolitie Dienst
Luchtvaart legt momenteel de laat-
ste hand aan een proces-verbaal.

De omstreden start van de Boeing
viel in een periode (derde kwartaal
1992) dat er meer problemen met
Jordaanse vliegtuigen werden ge-
noteerd. Financieel-directeur H.
Messelink van Maastricht Airport:
„In die periode werd met name aan
Royal Jordanian tamelijk vaak toe-
stemming verleend te mogen lan-

den buiten de openstellingsuren
van de luchthaven. Dat baarde ons
zorgen want het zijn grote toestel-
len. Er kwamen ook veel klachten
binnen. Omdat wij alleen by uitzon-
dering toestemming geven om bui-
ten de openstellingsuren te landen
of te vertrekken zijn we met Royal
Jordanian gaan praten. De maat-
schappijheeft feitelijk geen overtre-
dingen begaan maar te vaak ge-
bruik gemaakt van de uitzonde-
ringsregel."

Uit de gegevens van de Haven-
dienst blijkt inmiddels dat de Jor-
daanse luchtvaartmaatschappij in
oktober nog maar zelden toestem-
ming heeft gevraagd buiten de nor-
male uren te mogen landen of ver-
trekken.

Overigens onderzoekt Justitie niet
de gang van zaken ronde de start
van een Jordaanse Boeing op 18 au-
gustus om 23.14 uur. Volgens het
rapport van de Havendienst is er op

Woordvoeder Rob Ballieux van
Royal Jordanian Amsterdam het
gisteren weten dat in het donker
vertrekken of opstijgen zónder toe-
stemming , van de havenmeester
onmogelijk is. De baanlichten moe-
ten immers aan zijn en de verkeers-
toren bemand," aldus de woord-
voerder die niets concreets zei te
weten over vertrek zonder toestem-
ming of mankementen.

In het derde kwartaal van 1992 zou
Royal Jordanian veertien keer zijn
gestart of geland op Maastricht Air-
port, al dan niet met toestemming,
buiten de daarvoor aangegeven
uren.

Onderzoek naar
late start van

Jordaanse Boeing

die dag geenreden op gegeven voor
de late start.
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t
Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefdeen zorg,
waarmee hij ons omringd heeft, delenwij u me-
de, dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, schoonbroer en oom

Frans Jozef
Schoemans

weduwnaarvan

Magdalena Gladki
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar, in het zie-
kenhuis te Kerkrade.

Kerkrade: M. Schoemans
A. Schoemans-Stevens
Maurice
Dimitri

Kerkrade: A. Schoemans
H. Schoemans-Vroomen
Marco

Waubach: M. Schoemans
M. Schoemans-Brul
Familie Schoemans
Familie Gladki

Kerkrade, 15 december 1992
Rector Thomasstraat 6
Corr.-adres: Rolduckerstraat 22,
6461 VM Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 19 december a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Kerkrade-Haanrade, waarna aansluitend decre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overle-
dene is op vrijdag 18 december om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade-west,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
geheven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met haar mochten
beleven, geven wij kennis, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan myn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
dochter, schoonzuster, tante en nicht

Gerda van Uden
echtgenotevan

Theo Swinkels
Zij overleed in de leeftijd van 55 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Th.M.H. Swinkels
Marcel en Marie-José
Robbin
Patty en Martè
Mariëlle en Sander
Haar ouders:
W. van Uden t
M. van Uden-Schemmann
Familie van Uden
familie Swinkels

è4lB BA Heerlen, 14 december 1992
Caumerweg 23
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den opvrijdag 18 december a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Jozef te Heerlen-Heer-
lerbaan, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene is op donderdag 17 decemberom 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

"t
Diep bedroefd delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, op de leeftijd van 72 jaar,
onze broer, schoonbroer, oom en neef

Willem Jozef
(Zef) Jongen

De bedroefde familie:
broers en zusters Jongen

14 december 1992.
Corr.adres: F. Jongen,
Voorterstraat 150, 6462 SZ Kerkrade.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden,
opvrijdag 18 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Molenberg-Heerlen, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium te Imsten-
rade-Heerlen.
De avondmis ter intentie van Zef, zal worden
gehouden op donderdag 17 december om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Zef is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30, Heerlen; gelegenheid tot afscheid nemen al-
daar, dagelijksvan 16.30 tot 17.00 uur.
Voor vervoer v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
De aanwezigheid van zovelen, de talrijke condo-
leances, brieven en bloemen bij het afscheid
van

Rie
Storcken-Mattheyssen
hebbenons doenbeseffen hoeveelzij niet alleen
voor ons maar ook voor anderen betekende.
Wij danken allen hartelijk hiervoor.

Thei Storeken
Louise en Pierre
Annemie enLouis
Anré

6161 CT Geleen, december 1992.
Molenstraat 29.
De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 19 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Augustinus te Lutterade-Kra-
winkel Geleen.

I fTot onze diepe droefheid, is na een kortstondig
ziekbed, toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan mijn lieve echtgenote, moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Finy Notten
echtgenote van

Pierre Cobben
Zy overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Beek: Pierre Cobben
Leny, Wil enBjörn
Familie Notten
Familie Cobben

6191 VJ Beek (L), 14 december 1992
Peter Treckpoelstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Beek, waarna de
begrafenis op de Nieuwe Hof.
Gelieve de auto's achter de kerk te parkeren.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdag om 18.40 uur wordt het rozenkransge-
bed gehouden en aansluiten de h. mis gelezen
in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurit--
slaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks'van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wy dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

In verband met het overlyden van mam'is

AscoMode
Bourgognestraat 9 te Beek

zaterdag 19 december 1992 de gehele dag geslo-
ten.

I "
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid-
genomen, na voorzien te zijn van de sacramen-
ten der zieken, in de leeftijd van 79 jaar, van
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, schoonzuster, tante
en nicht

Regina Vliegen
echtgenotevan wijlen

Antoon Schoonbrood
De bedroefde familie:

Bocholtz: Piet en Tiny
Schoonbrood-Bodelier

Bocholtz: tMichael Schoonbrood
Irmgard Palmen en Jan

Bocholtz: Hein en Anny
Schoonbrood-Janssen

Den Haag: Ria en Cor
Hoogduin-Schoonbrood

Kerkrade: Roos en Wiel
van Gemert-Schoonbrood

Bocholtz: Antoon en Jeanne
Schoonbrood-Schmetz

Bocholtz: Jan Schoonbrood
t Gerda Jongen

Bocholtz: Joen Marjo
Schoonbrood-Habets

Simpelveld: Enny en Carlo
Triches-Schoonbrood
Haar kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Vliegen
Familie Schoonbrood

Bocholtz, 15 december 1992
Corr.adres: Persoonstraat 62, 6351 EN Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 19 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H.
Jacobus de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt vrijdag 18 december a.s.
gebeden om 18.45 uur in voornoemde kerk,
waarna aansluitend de avondmis te harer inten-
tie.
De overledene ligt opgebaard in het mortua-
rium, Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld.
Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.

I t
Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man en
onze zorgzame vader

Günther Appelt
echtgenootvan

SienaHirsch
Voorzien van de sacramenten der zieken, over-
leed hij in de leeftijd van 49 jaar.

Kerkrade: G. Appelt-Hirsch
Petra enPatrick
Roger
Familie Appelt
Familie Hirsch

6463 XX Kerkrade, 14 december 1992
Koestraat 52
De eucharistieviering zal plaatsvinden op vrij-
dag 18 december a.s. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk H. Petrus - O.L. Vrouw ten Hemelop-
neming te Kerkrade, Nassaustraat, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen.
Donderdag 17 december zal de overledene bij-
zonder worden herdacht tijdens de avondmis
van 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Niet geheel onverwacht bereikte ons het
bericht van overlijden van onze oud hop-
man, groepsleideren erelid

Harrie Visschers
Zijn tomeloze inzet, optimisme en doorzet-
tingsvermogen, zullen voor ons altijd een
voorbeeld blijven.

Groepsbestuur
Stichtingsbestuur
Scouting Stem

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in de leeftijd van 83 jaar,
voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, onze goede en zorgza-
me moeder en schoonmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Mantingh
weduwevan

Leo Dirk Bonnema
De bedroefde familie:

Brunssum: D. Bonnema
K. Bonnema-Werrij
Familie Mantingh
familie Bonnema

Kerkrade, 14 december 1992.
Corr.adres: 6445 AA Brunssum, Hendrik van Veldekestraat 23.
De plechtige uitvaartdienstzal plaatsvinden op zaterdag 19 decem-
ber om 11.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend crematie te Heer-
len.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
Tijdens de avondmis van vrijdag as. om 19.00 uur in voornoemde
kerk, zal moeder bijzonder worden herdacht.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

I ' TGroot is het verdriet, mooi zijn de herinneringen.
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoonlijktt—— ~~~~" bedanken voor het medelevenbetoond bij het overüJ'
den en de begrafenis van mijn lieve man, onze liefst
vader, schoonvader en opa

Hein Timmermans
betuigen wij u op deze wijze onze hartelijke dank.

Mia Timmermans-Lazarus
kinderen en kleinkinderen

Merkelbeek, december 1992.
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op za'
terdag 19 december as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Merkelbeek., ! oH__ 1

Dankbetuiging
We danken u voor uw medeleven betoond bij het overlijden en de
begrafenis van onze lieve moeder

Philomena Creusen-Hakens
Kinderen Creusen

Kaalheide, december 1992.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag l 9
december as. om 19.00 uur in deparochiekerk St.-Jozef te Kaalheide.
1

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een langdurige ziekte is tot onze droefheid
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, moeder,
dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Annemie Claessen
echtgenotevan

Jos Broeren
en moedervan
Raymond

Zij overleed in de leeftijd van 43 jaar.
Buchten: J.G.H.M. Broeren

Raymond
Sittard: L.C. Claessen-van denBerg

Familie Claessen
Familie Broeren

6122 BK Buchten, 14 december 1992,
Bettinumstraat 92.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 18 december as. om 11.00 uur in
de H. Catharinakerk te Buchten, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
den in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, don-
derdag 17 december om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen;
bezoektijd dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van ons oud-bestuurslid

Ger Jacobs
gedurende vele jaren secretaris en collecte-con-
tactpersoon voor de gemeenteLandgraaf.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht
om dit verlies te dragen.

Bestuur Vereniging tot Steun
aan de Nierstichting afd. Zuid-Limburg,
Nierstichting Nederland,
collectanten Landgraaf

Met ontsteltenis vernamen wij het droeve be-
richt van het vrij plotselinge overlijden van on-
ze zeer gewaardeerde medewerker, de heer

Günther Appelt
Hij was meer dan 17 jaar bij ons werkzaam
waarvan ruim 12 jaarals voorman.
Tevens was hij gedurende meerdere jaren lid
van de OR.
Hij was een plichtsbewuste en trouwe mede-
werker.
Hij zal in onze gedachten blijven voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte om dit zware verlies te kunnen dragen.

Directie, OR en medewerkers
Dutch Finish BV,Kerkrade

Dankbetuiging
Het is alweer 6 weken geleden;
het lijkt nog helemaal niet waar.
Stil is de pijn, intens groot ons verdriet,
door de leegte die jij achterliet.
Maar de liefde die jeons bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat je deed en zei,
blijft in ons hart steeds nabij.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven en debelang-
stelling die wij mochten ondervinden bij het
overlijden en de crematie van

Gertrud
Maassen-Ritzen

willen wij u allen langs dezeweg hartelijk dank-
zeggen voor uw aanwezigheid bij de begelei-
ding naar haar laatste rustplaats.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
mevr. Hamers

Landgraaf, december 1992.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 19 december om 18.00 uur in de
parochiekerk van de Blijde Boodschap te Kerk-
rade-Chevremont.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van

Sjera Köhlen
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Köhlen
Sittard, december 1992.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 20 december as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart te Overhoven-Sittard.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h.h. missen bu' het heengaan
van mijn goede echtgenote, onze lieve, zorgza-
me moeder en oma

Anna
Görtzen-Schlechtriem

hebben ons getroffen. Al deze blijken van me-
deleven en de wetenschap dat zij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Alex, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, december 1992.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 19 december as. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide.

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van deelneming ondervon-
den bij het overlijden en de crematie van onze
vader

Hans Thomassen
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Thomassen

Op 21 december is het een jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, dochter, zus, schoonzus, tante en
nicht

Elly Huberts-Janssen
De plechtige eerste jaardienstzal worden ge-
houden op zaterdag 19 december om 19.00
uur in de O.L.V. Hulp der Christenenkerk te
Stein-Nieuwdorp.

F.J. Huberts
kinderen en kleinkinderen

Stem, december 1992.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen be-
danken voor het medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Leo Horbach
Kinderen en kleinkinderen
Netta Jonkers-Laugs

December 1992.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 december as. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Familie te
Brunssum.

tAnna van den Bosch, echtgenotevan wijlen Si-
mon van Vugt, Sterre der Zeestraat 8, Heer-

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op don-
derdag 17 december om 13.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Petrus Banden te Heer, waarna cre-
matie.

tArnold Willems, corr.adres: Hyacinthenstraat
15, Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op

donderdag 17 december om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te
Maastricht-Mariaberg.

tTonny Willems, corr.adres: Past. Habetsstraat
49, Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op

donderdag 17 december om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van deH. Anna te Maastricht.

tAllegonda Asselmans, weduwe van Cornelis
Kanters, corr.adres: Cuwaartlaan 41, Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 17 de-
cember om 11.00uur in deparochiekerk van de H.
Anna te Maastricht.

tLeo van Oppen, echtgenoot van Marlies Sleij-
pen, Aleidisstraat 3, Borgharen-Maastricht. De

uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 18 december
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Anna te
Maastricht.

tLena Ummels, weduwe van Harrie Demandt,
corr.adres: Waldeck Pyrmontstraat 18, Maas-

tricht. De uitvaartdienstvindt plaats op donderdag
17 december om 11.00 uur in de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus te Maastricht.

I' ■

t Grote sortering
Showroommodellen metzéér lichte
beschadiging » OACReeds vanaf I■ ___«70j""
Tekeningenkastenvanaf / 695,-

-en Kantoormeubelen
Koop niet voordat u bij

I C UI Van Dooren bent geweest!I %_■ Sittard, Handelsstraat 23 S 046-514867
V. * (Handelscentrum Bergerweg) M

Daar het ons onmogelijk is een ieder P^soonlijk te bedankenvoor de vele blijken^
medeleven die wij mochten ontvangen bti
begrafenis van onze lieve moeder en oma

Fien
Wijnands-Kettener
t
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank-

Kinderen en kleinkinderen Wi jnand s
De plechtige zeswekendienst zal worden »,t

houden op zondag 20 december as. om l"' <uur in de kapel van het bejaardenhuis i
Kollenberg te Sittard.

Met groot leedwezen namen wij kennis van l*
overlijden van onze medewerker de heer

W.M.J. Diels
in de leeftijd van 54 jaar. „,
De heer Diels was werkzaam bij de afdeling °derhoudsbureau van de hoofdafdeling °n
houd van de Maascentrale te Buggenum- "
was meer dan 25 jaar in onze dienst. ..
Gedurende die tijd hebben wij hem leren Wa vderen om zijn vakmanschap en innemend °'treden.
Wij verliezen in hem een fijne collega. .. g
Wij wensen de hem dierbaren sterkte toe bi)
grote verlies.

Directie en personeel N.V. EP*
Buggenum, 15 december 1992. .

4- Wim Diels, 54 jaar, Schilbergsweg Ba, 6041" Leeuwen-Roermond. De plechtige euchai'5
viering zal worden gehouden op donderdag je
december om 10.30 uur in de parochiekerk v*"1

H. Jozefte Leeuwen-Roermond.

tKeimpe Henstra, 68 jaar, echtgenoot van "'L*
Tobben, Kloosterhof 46, 6061 CT Posterholt.^plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden <*

donderdag 17 december om 10.30 uur in de Par
chiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

tHarry Puts, 77 jaar, weduwnaar van A^
Strous, Mussenstraat 15, 6101 CR Echt.

plechtige eucharistieviering wordt gehouden
donderdag 17 december om 10.30 uur in de P^
chiekerk van de H. Pius X te Echt.

tMia Schonkeren, 56 jaar, echtgenote van G^
Snels, Sebaldusstraat 4, 6004 CZ Weert, j^

plechtige eucharistieviering zal worden gehoud
op donderdag 17 december om 11.45 uur in de "
rochiekerk van St.-Matthias teLeuken-Weert.

Bericht aan onze verbruikers
Wijziging tarieven
Gastarieven voor kleinverbruikers 2

per 1 januari 1993 wijzigt het gastarief
voor kleinverbruikers.

Tarief Tarief
1-1-1993 1-7-1992^

Vastrechf per aansluiting
per jaar ’ 82,20 ’ 79,20^

Gasprijs per m3 37,6 et 40,2 et
MAP-toeslag per m3 0,4 et 0,4 et

De gasprijs wordt gecorrigeerd voor
variaties in de calorische waarde. Alle
bedragen zijn exclusief 1 7,5% BTW.

Bovengenoemde prijzen worden nog ver-
hoogd met een door de overheid vast te
stellen brandstofheffing.
Vanaf 1 januari 1993 bedraagt deze
2,079 et. per m 3exclusief BTW.

Tarieven huurtoestellen:
per 1 januari 1993 stijgen de tarieven van
onze huurtoestellen met de volgende
percentages:

Warmwatertoestellen gas:
- keukengeisers + 6/<>
- boilers + 0%
- overige huishoudelijke warm-

watertoestellen + 5 '°- grote industriële boilers
(meer dan 125 liter) +5%

Elektrische boilers: + 0%

Verwarmingstoestellen gas:
- HR-ketels + 5%
- VR-ketels + 5%

Maastricht, 16 december 1992.
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dan één miljoen gulden uit-
maakt.
Inmiddels heeft de Centrale
Raad van Beroep bepaald dat
Van Mourik inderdaad recht
heeft op wachtgeld. Het bestuur
van het Heuvelland en de be-
trokken ex-medewerker twisten
nogover de vraag hoe een en an-
derafgehandeld dient te worden.
Bij de liquidatie van het Heuvel-
land moet ook nog een regeling
worden getroffen met betrek-
king tot het Geulpark in Valken-
burg. Het park is eigendom van
de gemeente Valkenburg aan de
Geul maar staat nog voor 33.000
gulden in de boeken van het sa-
menwerkingsverband. Dat be-
drag alsmede het onderhoud
gaan nu over naar Valkenburg.
Voor het onderhoud zijn twee
WSW-krachten in dienst.

wachtgeld waarop Gijs van Mou-
rik, een ander voormalig perso-
neelslid, recht heeft is voor een
periodevan vier jaar in de ander-
half miljoen gulden opgenomen.
Van Mourik werd in 1987 door
het samenwerkingsverband ont-
slagen en sindsdien loopt er een
procedure over de hoogte en
duur van de wachtgeldregeling.

In Maastricht zijn ook nog zon 110
gezinnen die oliestook hebben. Bin-
nen nu en vijfjaar zullen ook deze
tanks aan de strengere milieu-eisen
moeten voldoen die neergelegd zijn
in het Besluit Ondergrondse Opslag
in Tanks (BOOT).

Over dat gereduceerd tarief ont-
stond nogal wat onrust onder de
aanmelders. Wethouder Cremers
schatte het bedrag eergisteren op
zon zeventienhonderd gulden ter-

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht gaat 1100 olietanks uit
de bodem verwijderen of saneren.
De eigenaren van deze opslagtanks
die zich in een eerder stadium aan-
gemeld hebben, kunnen tegen een
gereduceerd tarief de milieu-tijd-
bommen uit de bodem laten verwij-
deren.

wijl voorheen door de gemeente
gezegd werd dat de kosten veel la-
ger zouden zijn.
„Klopt", zegt J. Renneberg van de
Dienst Stadsontwikkeling en
Grondzaken. „Naar onze bereke-
ning zullen de mensen niet meer
gaan betalen dan duizend gulden.
We zijn ervan uit gegaan dat de re-
guliere prijzen voor het saneren c.g.
verwijderen tussen 1500 en 2000
gulden liggen. Door de grotere aan-
tallen kunnen wij als gemeente een
aantrekkelijke korting bedingen."

3 dezelfde reden bracht eenital studenten eerder dit jaar
W bez°ek aan Israël. Het initia-
al AYOOr. de pelgrimsreis is van
tp. ' die de toekomstige pries-
PlaVn Staat stelt de Heilige

aatsen te bezoeken en kennis
p "]aken met de Joodsetradities
t" ac situatie van de kerk in het

Land.

De afkoopsom is opgenomen in
de kosten die gemoeid zijn met
de liquidatie van het samenwer-
kingsverband. Die komen glo-
baal neer op anderhalf miljoen
gulden. Vandaag zal het over-
zicht van deze kosten gepreci-
seerd aan de bestuursleden
worden voorgelegd. Ook het

Hij heeft eveneens een «vacht-
geld voor de jaren tot zijn pen-
sioengerechtigde leeftijd geëist,
hetgeen een bedrag van meerMet hem is tevens overeengeko-

VALKENBURG - Het in liqui-
datie verkerende samenwer-
kingsverband Heuvelland heeft
de mogelijke rechten die secreta-
ris Piet Dohmen nog heeft op
wachtgeld afgekocht met een
uitkering ineens van 325.000 gul-
den. Bovendien blijft Dohmen
formeel nog tot 1 januari 1994 in
dienst. Met de salariëringis bru-
to nog eens 120.000 gulden ge-
moeid.

Het bedrag van 325.000 gulden
zal hij gebruikenvoor het kopen
van een lijfrentepolis. Met de uit
te keren rente neemt de al enige
tijd op non-actief staande secre-
taris genoegen ter vervanging
van het wachtgeld. In de onder-
handelingen met het bestuur van
het Heuvelland had de 51-jarige
Dohmen aanvankelijk een be-
drag tussen negenhonderddui-
zend en een miljoen gulden ge-
eist, zijnde het wachtgeld voor
een periode van veertien jaar.

Het bestuur van het Heuvelland
verwacht dat in maart volgend
jaar de liquidatie zal zijn afge-
rond.

Nieuwe installatie vergt investering van honderd miljoen gulden

Zuiveringschap wil slib drogen
Voor deze groep betekent dit een
strenge herkeuring of overstappen
op een gasinstallatie. Dat laatste
gaat volgens Renneberg zeker tus-
sen de vijf- en tienduizend gulden
kosten. Daarom zullen wij begin
volgend jaar onderhandelingen
starten met Mega-Limburg en de
Nutsbedrijven voor een tegemoet-
koming in die kosten."

Kunstwerken weg Eigenaren van olietanks in het Heu-
velland kunnen ook gebruik maken
van de Maastrichtse regeling voor
het verwijderen of saneren van de
niet meer in gebruik zijnde olie-
tanks. „In principe is de sluitings-
termijn op 1 januari van het vol-
gend jaar. Maar als iemand zich
aanmeldt tijdens de verwijderings-
periode zullenwij niet vlug nee zeg-
gen," aldus Renneberg.

J°ERMOND - Het Zuive-Jgschap gaat de 200.000 ton
:^.9 die in Limburg vrijkomt
W Zuivering van rioolwater
lis °^en en daarna storten. Dat
lv_ y°orl°Pig goedkoper dan
hpt nc*en °^ verSlazen. Voor
7 dr°gen zal een installatie
J*n honderd miljoen gulden
orden gebouwd. Hoogst-

M
aarschijnlijk naast de ge-

l^ide vuilverbrander in het
ofr enurnburgse Maasbrachtbuggenum.
lm v?rbranden of verglazen van
ba Veringslib is voorlopig van de

omdat het duurder is. Ver-

branden van slib kost zes procent
meer, verglazen 41 procent.

Voorzitter ir. G. van Wijnbergen
vindt - puur uit milieu-oogpunt
bezien - verglazen van slib beter.
Bij verglazing wordt het slib onder
zeer hoge temperaturen gesmolten
tot een glasachtig materiaal, dat
grondstofkan zijn voor nieuwe pro-
ducten. De techniek wordt al op
grote schaal toegepast bij zuive-
ringsinstallaties in Japan. In Euro-
pa wordt slibverglazing voor het
eerst toegepast bij een zuiveringsin-
stallatie in het Zwitserse Basel.

Als de kosten voor het storten van
gedroogd slib in de toekomst verder
zullen stijgen dan acht Van Wijn-
bergen verglazing van slib ook in
Limburg niet uitgesloten. „Het een
sluit het ander niet uit," zegt hij.
„Als je wil verglazen moet het slib
sowieso eerst gedroogd worden."

VENRAY - De Patiënten/consu-
mentenorganisaties, de Rijksuni-
versiteit Limburg en het Vincent
van Goghinstituut in Venray gaan
samenwerken om te komen tot een
betere opvang en behandeling van
patiënten. Ook zullen patiënten
voortaan inspraak hebben in het be-
leid van de geestelijkegezondheids-
zorg. De samenwerkingsovereen-
komst werd het afgelopen weekein-
de ondertekend. Het provinciebe-
stuur heeft een startsubsidie van
50.000 gulden beschikbaar gesteld.

Samenwerking
patiënten en

gezondheidszorg

Duizend gulden
beloning voor

metaalcursisten
HEERLEN - Om te stimuleren dat
werklozen een opleiding tot metaal-
bewerker volgen, stelt het Oplei-
dings- en Ontwikkelingsfonds voor
Metaalbewerkingsbedrijf (Oom) in
Heerlen een beloning van duizend
gulden in het vooruitzicht. Voor-
waarde is dat de kandidaten slagen
en een baan vinden.

Van onze verslaggever

Het liefst bouwt het Zuivering-
schap de slibdroger bij de geplande
vuilverbrander omdat de warmte
die bij het verbranden vrijkomt ge-
bruikt kan worden voor het droog-
proces. Hierbij is het de bedoeling
dat zoveel mogelijk water uit het
slib verdampt. Van de 200.000 ton
slib die er jaarlijks in gaat zal na
droging circa 40.000 ton over blij-
ven. Dit gaat naar de stort. Als ver-
glazing goedkoper wordt in verge-
lijking met drogen en storten dan
zal naast de drooginstallatie daar-
voor een fabriek worden gebouwd.

Meldsysteem
tegen gladheid

'shtASBRACHT - Gladheidmeld-n.aa^ern is eigenlijk niet de juiste
<J_O,T apparatuur, die gisteren
Vjji. gedeputeerde ir. Michel Lode-
bfa ? bij Rijkswaterstaat in Maas-
g6n '> officieel in gebruik werd
de meldt helemaal niet dat
schu\v glad is. Het ding waar-
vier i e kantonnier - gemiddeld

Ur Voordat het glad wordt -'itW^ tlloet beginnen met strooien.
ste 1S dan ook de ërootste verdien-jj. van dit systeem, want veel ver-Uersongevallen ontstaan juist bij. Sinnende gladheid," zei Lode-ws.

" SjefBiessen bij de Annakerk in Heerlen, waar de pastoor zijn schilderijen heeft weggehaald. Foto: CHRISTA halbesma

De eerste twaalf werkzoekenden
zijn inmiddels opgeleid voor me-
taalbewerker via het project 'Aan-
komend vakman in de metaal', dat
de stichting Oom samen met het
Limburgs Centrum voor Bedrijfs-
opleidingen coördineert. Alle kan-
didaten waren al voordat ze de
opleiding afrondden, verzekerd van
een baan.Kunstenaar boos over

verwijderen kruisweg

en de overige leden van het kerkbe-
stuur," zegt Biessen.

HEERLEN - Kunstenaar SjefBies-
sen (67) is boos op de pastoor en het
kerkbestuur van de Heilige Moeder
Anna-parochie in Heerlen. Dit om-
dat de kruisweg zonder met hem te
overleggen uit het kerkgebouw is
verwijderd^ en opgeslagen in een
kelderruimte.

SjefBiessen wil veertien staties terug in kerk

Los hiervan bestudeert het Lim-
burgs Instituut voor Ontwikkeling
en Financiering (Liof) momenteel
de mogelijkheid om het zuiverings-
slib van het Zuiveringschap gecom-
bineerd te verwerken met het in-
dustrieel zuiveringsslib van bedrij-
ven als DSM, KNP, Scott-Page. Ook
hier is in eerste instantie uitgegaan
van verglazen. Uit de studie blijkt
dat het weinig energie-voordelen
oplevert. DSM-slib kan bovendien
slechts in kleine hoeveelheden met
het slibvan het Zuiveringschap ver-
werkt worden. Thans wordt onder-
zocht of het slib in de kalkzand-
steenindustrie verwerkt kan wor-
den. "

Kalkzandsteen

Of de combinatie met een vuilver-
brander door gaat is overigens nog
niet zeker. „Dat is onder meer af-
hankelijk van welke prijs Mega gaat
tellen. Als het niet kan zullen we
apart een installatie moeten bou-
wen. Ook zijn we nog aan het stude-
ren over het transport van het slib
van de zuiveringsinstallatie naar de
drooginstallatie," aldus Van Wijn-
bergen.

Biessen denkt echter dat de promi-
nente plaats van de biechtstoelen te

Biessen zegt bijzonder ontstemd te
zijn over 'de verbanning' van zijn
veertien kruiswegwegstaties die hij
in 1974 voor de kerk van zijn paro-
chie vervaardigde. „Ze waren speci-
fiek bestemd voor deze kerk. Ze
bevielen zo goed dat de parochie ze
gekocht heeft. Door mijn kruisweg
te begraven heeft het kerkbestuur
mij zwaar beledigd en diep ge-
kwetst. Ik vermoed dat pastoor
Merkx mijnkunstwerk 'onverstaan-
baar' vindt. Maar daar spreekt hij
zich niet over uit."

Na de schoonmaak van de kerk in
januariwerden de moderne schilde-
rijen van Biessen niet meer terugge-
plaatst. Op die plaats staan nu twee
biechtstoelen. Deze zijn ontworpen
door architect Frits Peutz, die ook
de Annakerk zelf heeft getekend.
Het kerkbestuur heeft Biessen
schriftelijk laten weten dat de nieu-
we plaats van de biechtstoelen de
symmetrie en de intimiteit van het
kerkgebouw ten goedekomt.

maken heeft met de godsdienstige
opvattingenvan pastoor Merkx, die
een vertegenwoordiger is van de
lijn-Gijsen. Volgens de kunstenaar
worden de biechtstoelen nauwelijks
meer gebruikt.

Het irriteert Biessen dat hetkerkbe-
stuur hem niet heeft ingelicht over
de verwijdering van het kunstwerk.
„Ze laten in hun brief weten dat ze
niet verwacht hadden dat dezezaak
bij mij zo veel emoties los zou ma-
ken. Dat pleit niet voor het inle-
vingsvermogen van pastoor Merkx

Hij eist van het kerkbestuur dat het
kunstwerk op de oude plaats wordt
teruggehangen. Maar het parochie-
bestuur schrijft dat een 'ruime pe-
riode' wordt ingelast om, in overleg
met de parochianen een geschikte
plaats,te vinden voor de kruisweg.
Biessen vreest dat de kruisweg voor
altijd uit de kerk verbannen wordt.

„En dat erover gediscussieerd
wordt met de parochianen, daar is
tot op heden niets van gebleken."

De kunstenaar denkt ook formeel
een poot te hebben om op te staan.
„Ook een verplaatsing van een
kunstwerk kan een aantasting van
het auteursrecht zijn. De laatste da-
gen denk ik wel eens aan juridische
stappen. Maar eerst wil ik een bre-
dere discussie op gang krijgen."
Pastoor Merkx wilde gisteren niet
op deze zaak ingaan.

Streekgewest wijst
claim van Gulpen af

Geen vergoeding voor kosten doorPrimosaVenlo organiseert WK
kunstzweefvliegen

’93

„Kunstzweefvlie-
gen is kunstschaat-
sen in de lucht,"
zegt Rolf Lucassen
van de Foundation
World Glider Aero-
batic Champion-
ships die in Venlo
belast is met de or-
ganisatie.

Lucassen beschikt
over een budget
van een miljoen
gulden. Dat bedrag
werd grotendeels
bijeengebracht
door sponsors en
de gemeente Venlo
die volgend jaar het
650-jarig bestaan
viert.

De deelnemers en
hun gevolg zullen
worden onderge-
bracht in hotels en
op een camping die
speciaal bij het
zweefvliegveld
wordt aangelegd.

Milieufederatie
vraagt steunvan Maastricht

IWf^TRICHT - De Stichting Mi-
Maast - atie Limburg heeft het
ïQC jlttrichtse gemeentebestuur ver-
tyan haar standpunt te steunen

e eft Cer et beroep dat de federatie
Ver „ aangetekend tegen de 'revisie-

ng' van de Enei' door de
dei<} jïan State zal worden behan-■ nci ij Provmcie heeft in mei aan
SUtinj derland bv een revisiever-
Versi.ng een vernieuwing van alle

g|"nningen uit het verleden, red.)
iVtiijjjfyen waartegen de Stichting
liHg N atie' de landelUke stich"

UUr en Milieu en de ge-
betl l*e Maastricht bezwaren heb-state gedlend biJ de Raad van

kei Verwacht dan ook dat de ver-
it) rsveiligheid behoorlijk gebaat is

ii >v l het meldsysteem, dat onder
* Ven bestaat uit sensoren in het

11 tyJJ"ek, om de tien kilometer een

' rstation en dat alles gekoppeld
staateen computer van Rijkswater-en 7te Maasbracht. De kantonniers
"iet f^kurg hoeven niet zelf meer
%„i t voetje het asfalt af te tastenv gladheid.
V 0;

tee,°ens Lodewijks werkt het sys-
festr °?k kostenbesparend omdat

°oid £aat worden met zogehe-
cill7ia^"zout, een mengsel van cal-
V,i e en zout Een laasie
kcw at sPul op het wegdek voor-CUladheid-t^x"kertijd met het ingebruikne-
devvi7an het meldsysteem liet Lo-
strijd Weten dat de gladheidsbe-
We „. lrjS van de verschillende
6eslreheerders beter op elkaar af-

gaat worden.

VENLO - De or-
ganisatie van de
wereldkampioen-
schappen kunst-
zweefvliegen '93 is
toegewezen aan de
gemeente Venlo.

Nul inschrijvingen
studiemiddag

over emancipatie
ROERMOND - Wegens volledig
gebrek aan belangstelling is de stu-
diemiddag 'Vrouwen Hoger Op' in
Roermond gisteren niet doorge-
gaan. De organisatie kreeg nul in-
schrijvingen binnen. Met name po-
litici en managers waren voor de
themadag aangeschreven. „Een
kwestie van slechte planning," zo
verklaart Marion Jacobs, beleids-
medewerker Arbeid en Scholing en
tevens coördinator Positieve Actie
van het Instituut voor Emancipatie-
Ontwikkeling Limburg. „December
is een drukke maand en het was
ook een beetje te kort dag," denkt
ze. In het voorjaar volgt dan ook
een nieuwepoging om betrokkenen
rond deze thematiek bij elkaar te
krijgen.

Het project maakt deel uit van een'
omvangrijk scholingsproject, waar-
in in totaal honderd werkzoeken-
den worden opgeleid voor functies
in de metaalbewerking. De stich-
ting Oom verwacht dat binnen een
halfjaar nog eens zestig kandidaten
het certificaatvoor metaalbewerker
zullen behalen.

de Heuvelland-gemeenten nega-
tief gereageerd op het verzoek
van curator B. Meys om Primosa
te kopen. Meys had het verzoek
tot de gemeenten gericht om on-
der meer te voorkomen dat
straks Primosa voor een appel
en een ei wordt verkocht.

GULPEN - Het dagelijks be-
stuur van het Gewest Maastricht
en Mergelland heeft de claim
van de gemeente Gulpen, bijna
een ton, voor werkzaamheden in
het belang van het bezoekers-
centrum Primosa niet gehono-
reerd.

Dat liet burgemeester John van
Dyk de raadsleden van Vaals
weten naar aanleiding van op-
merkingen over het failliete Pri-
mosa.

DiehBeWtZWaren richten zich tegen het
%h7t de normenstelsel, name-

an Duitsland overgenomen
elsel' dat in de °ëen van

is. gjr eschermers sterk verouderdrnu er vo°r ons land de Ne-
Se Emissie Richtlijnen (de

VhtiZ-yn uitgevaardigd, evenals de
be £yn Verbranden 1989.
4. j\jpolelckan door toepassing van
laties VerPhcht worden de instal-
Van a£?n te Passen en te voorzien
«e ri'??®nde luchtfilters. De Duit-'

laten echter meer
Waardoor zulke maatregelen

°ok d Worden omzeild,

t Enci is in het êeweer geko-
§Unn,- egen de verleende revisiever-

en heeft schorsing daarvan
8estGiHraagd omdat een van de bij-
*_h rf vergunningen strenger zoun dan de TA-Luft-norm.

Vijftig vliegers uit
dertig landen strij-
den daar van 15
tot en met 28 au-
gustus om de
mondiale titel.
Eerder werden de
wereldkampioen-
schappen gehou-
den in onder meer
Polen, Duitsland,
Italië en Hongari-
je.

De meeste gemeentebesturen
hebben al in een eerder stadium
besloten geen cent meer in de
exploitatie van het bezoekers-
centrum te stoppen. Het Vaalser
CDA-raadslid Jo van der Meij
vreesde dat Vaals zich achter de
opstelling van het college van
Gulpen 'samen uit, samen thuis'
had geschaard.

De kunstzweef-
vliegtuigjes zullen
opstijgen vanaf

zweefvliegveld
Venlo, vlakbij de
Duitse grens. De pi-
loten moeten in de
lucht een aantal
verplichte figuren
uitvoeren, die door
een jury worden
beoordeeld.

Kunstzweefvlieg-
tuigen zijn zodanig
geconstrueerd dat
er geen thermiek
nodig is om te kun-
nen vliegen. De toe-
stellen worden
door motorvlieg-
tuigjes naar een
hoogte van 1200
meter getrokken,
waarna de zweef-
vlieger met inge-
wikkelde curves
aan de daling be-
gint.

„Alle claims van Gulpen zijn af-
gewezen. Alleen moeten de acht
gemeenten in het Heuvelland de
advieskosten in het kader van
het onderzoek naar de gang van
zaken bij Primosa nogverdelen."
Verder hebben de colleges van

Van Dijk ontzenuwde deze vrees
door op te merken dat Vaals dit
standpunt niet heeft ingenomen.

Aanleiding voor de Studiemiddag
waren de onderzoeksresultaten van
het 'Herhalingsonderzoek naar de
stand van zaken rond Positieve Ac-
tie voor vrouwen in Limburgse be-
drijven' en de 'Effectmeting van de
driemaal gehouden Vrouwen en
Managementscursus Limburg. Ter-
wijl aan het eerste onderzoek nog
de laatste hand wordt gelegd, kan
Jacobs wel bekend maken dat er
vooruitgang is geboekt. Het laatste
onderzoek betrof namelijk het vol-
gen van vrouwen die hadden deel-
genomen aan een managementscur-
sus. In de sector Welzijn en Gezond-
heidszorg, waarop deze cursus was
toegespitst, maakten deze vrouwen
inderdaad de beoogde promotie.

Van onze correspondent

(ADVERTENTIE)

I JE BEKIJKT 'T
GOED
■

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

<0!k goedvoor
\ZaB uw lening
Gemeentelijke Kredietbank
Geerstraat 34,
Postbus 103,6400 AC Heerlen
tel. 045-715211
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Maastricht elimineert
milieu-tijdbommen

Verwijderen olietanks kost maar duizend guldenSeminaristen
naar Israël Dohmen afgekocht

met ruim drie ton

Liquidalie Heuvelland in maart afgerond

- Zeventien pries-
v studenten en vier priesters
"«j het Groot-Seminarie Rolduc«uien van 16 tot 22 december
r n.Pelgrimsreis maken naar Is-
rei ■ grote 'sponsor' van deze

is is de Israëlische luchtvaart-
maatschappij El Al, die bede-darten naar het Heilig Landmnen de rooms-katholiekem, ln Nederland wil bevorde-

men dat hij in een outplacement-
procedure zal worden geplaatst.
Het betekent dat het Heuvelland
moeite zal doen om hem elders
aan een baan te helpen.

Limburglirnburgs dagblad t
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SITTARD - Burgemeester J.
Tonnaer maakte gisteren het
rapport openbaar zonder er een
toelichting op te geven. Hij be-
sprak het resultaat gisteren met
de fractievoorzitters in de ge-
meenteraad. Vóór de inschake-
ling van de externe accountant
zei Tonnaer dat het onderzoek
moet uitwijzen of mogelijk nog
discipünaire straffen zouden vol-
gen. Gisteren wilde de burge-
meester niet zeggen of daarvan
sprakezal zijn. „Ik denk en hoop
dat het dossier compleet is. Mijn
bemoeienis loopt daarmee af.
Het oordeel daarover is aan de
minister, aan wie ik het dossier
overdraag," aldus Tonnaer. Hij
beantwoordde de vraag niet of
hij aan het dossier een advies
voor de minister van Binnen-
landse Zaken heeft gekoppeld.

Burgemeester Tonnaer schakel-
de twee maanden geleden de
accountant in. Dat gebeurde na

Dossier korpschef
Sittard naar Dales

overleg met de gemeenteraad die
een debat wijdde aan de neven-
functies van Nicoll. Aanleiding
voor de raadsdiscussie vormde
de bekendmaking dat Nicoll
mede-vennoot in twee bedrijven
was. Naast het OPB was hij
mede-eigenaar van Softpol, een
bedrijfje voor de automatisering
van politieregistraties.
De accountant heeft de jaarreke-
ningen van beide vennootschap-
pen onderzocht. Hij constateert
dat Softpol niet om zakelijke re-
den is opgezet en dat slechts één
softwareprogramma is ontwik-
keld, hetgeen volgens de betrok-

ken functionarissen in eigen tijd
was gedaan. „De voortgang van
de normale werkzaamheden liet
ontwikkeling in diensttijd niet
toe," schrijft Smand.

Softpol heeft in vijfjaar bijna 60
mille aan omzet gehaald, maar
de accountant geeft niet toe of
nog meer politiekorpsen klant
van Softpol waren. Kluwer heeft
het pakket inmiddels uit de
markt genomen, omdat er geen
verkoopmogelijkheden meer wa-
ren. De accountant concludeert
tenslotte over Softpol dat de ac-
tiviteiten en inkomsten beschei-
den zijn geweest.

Over de sinds 1988 bekend zijn-
de activiteiten van het OPB zegt
de accountant dat de opleidin-
gen zijn verzorgd in een concur-

Over het OPB concludeert de ac-
countant dat Nicoll als korps-
chef van de politie besloot drie
cursussen van zijn instituut te
nemen, terwijl hij dus betrokken
was bij de activiteiten van het
OPB. In twee gevallen is de ge-
meente Sittard niet financieel
benadeeld en in een geval is dat
niet duidelijk. Maar Smand
voegt alleen toe dat de beslissing
om deze ene cursus door te laten
gaan 'wellicht had kunnen wor-
den afgestemd met de korpsbe-
heerder', in dit geval burgemees-
ter Tonnaer.

Volgens de accountant is het
softwarepakket verkocht aan de
politie van Weert, die daarvoor
8.000 gulden moest betalen aan
Kluwer Datalex. Voor de over-
eenkomst met Kluwer was Soft-
pol opgericht; Kluwer kreeg de
exclusieve rechten om het pak-
ket op-de markt te brengen. La-
ter werd de pakketprüs bepaald
op 12.000 gulden.

Noodhospitaal vol
met vier bedrijven

Milanesefirma naar De Beitel Heerlen

rerende omgeving. Het instituut
bleek in een behoefte te voor-
zien, getuige de verdrievoudi-
ging van de omzet in vier jaar
tijd. Behalve voor de gemeente
Sittard werden ook cursussen
verzorgd voor de regionale
brandweer, de gemeente Land-
graaf(stadswachten) en Rijkswa-
terstaat (milieucursus). Gemeen-
schappelijke medische diensten
en arbeidsbureaus bemiddelden
vaak voor de opleidingen.

Van onze redactie economie

" De komst van de
Italiaanse
onderneming TAD
Inoxwerd gemeld
temidden van
grootscheepse
verbouwingsactivitei-
ten in het immense
veldhospitaal.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Onderzoek naar
dekking tegen

aardbevingsschade
Van onze redactie economie

DEN HAAG/HEERLEN - De geza-
menlijke verzekeringsmaatschap-
pijen in Nederland willen aardbe-
vingsschade gaan dekken. Binnen-
kort wordt onderzocht hoe groot de
behoefte hieraan „is. Onder meer
daarvanzal het afhangen of de aard-
bevingsverzekering van de grond
komt.

Voorzitter T. Hoofwijk van de
Stichting Rampenfonds Aardbe-
ving Limburg (SRAL) beschouwt
de plannenvoor de aardbevingsver-
zekering als 'mosterd na de maal-
tijd. „Aan zon verzekering hebben
we nu waarschijnlijk niets meer.
Een aardbeving komt misschien
een keer in de tweehonderd jaar
voor," aldus Hoofwijk.
De animo onder Limburgers voor
een dergelijke verzekering acht hij
dan ook zeer gering. Wel vindt hy
het goed dat degenen die er toch
behoefte aan hebben zich mis-
schien nu wel kunnen laten verze-
keren. „Voorheen kon men zich per
se niet verzekeren tegen een aard-
beving. Het is goed als die mogelijk-
heid er wel is. "
Directe aanleiding tot de oprichting
van een samenwerkingsverband
('pool')van verzekeraars tegen aard-
bevingsschade waren de zware
aardschokken die vooral Zuid-Lim-
burg begin april van dit jaar teister-
den. Op vrijwilligebasis schonk het
Verbond van Verzekeraars toen tien
miljoen gulden aan het nationale
rampenfonds waarmee getroffenen
enigszins konden worden geholpen.

Voor de individuele (brandassura-
deur valt het aardbevingsrisico niet
te verzekeren. „Je zou een goede
kans lopen dat je er het voortbe-
staan van je hele onderneming mee
op het spel zet," zei eerder dit jaar
de directievoorzitter, van Avéro
Centraal Beheer. In de opstalverze-
keringen is dat,risico dan ook niet
gedekt. Door als verzekeringsmaat-
schappijen samen te doen in een
'pool' lijkt het wel mogelijk om een
verzekering aan te bieden.
Het apart aanbieden van een aard-
bevingsverzekering zou alleen men-
sen trekken in gebieden als Lim-
burg, waar de kans op een forse
aardschok nu eenmaal groter is dan
in de veengebieden van het westen.
De premie-opbrengst zou te laag
zijn om voldoendebuffer op te bou-
wen tegen mogelijke schade in de
toekomst. Door aardbeving en over-
stroming aan elkaar te koppelen
wordt de verzekering mogelijk ook
interessant genoeg voor mensen die
overstroming te duchten hebben.

Of de verzekering tot stand komt
hangt voor een belangrijk deel ook
af van de herverzekeraars. Die zijn
op het ogenblik zo terughoudend
dat de directe verzekeraars nietaan
voldoende capaciteit komen. Ge-
schat wordt dat er op zijn minst 300

miljoen gulden in de aardbeviwj
overstromingspool moet zitten
er een reële verzekering aange
den kunnen worden.

Vijf procent van een schade l

voor eigen rekening van de vtfj
kerde moeten komen, zo verrne
een eerste opzet die voor de aar" ,
vingsverzekering is gemaakt. A"
verzekering van de grond k°"
kunnen vooralsnog alleen ondel"
mingen in het midden- en kleir1.
drijf en particulieren ervoor
aanmerking komen. Per f 10*7
verzekerde waarde aan gebou*
en f 50.000 aan inboedel samen 2"
den zij per jaar 70 gulden Prel^
kwijt zijn.

Belangstelling
vaDe gezamenlijke assuradeuren "

len eerst weten of die belangstel
nog steeds zo groot is. In Duitse j
waar men sinds enige tijd 00^,fj
king tegen aardbevingsscn3

biedt, loopt de verkoop van d
polissen niet bijzonder hard.

In België zit de aardbevingsve\j
kering, onder strakke bijkorne'l
voorwaarden overigens, aan de I
stalverzekering vast. In FranKj]
zijn assuradeuren verplicht een"T
van de premie voor brand- en J
stalverzekeringen af te dragen 1
het door de overheid beheerde 1
tionale rampenfonds.

Naast de verzekering die de Nea \
landse assuradeuren willen &J
bieden, zal in ons land het Na j
naai Rampenfonds overigens j

blijven bestaan. Al was het allee^J
met het oog op een eventuele o "j
stroming vanuit de zee. Bij het J
derlinge overleg van de verz^j
raars over de aardbevingspool lSj
overheid trouwens ook betrokke .
Celstraf en boete

casinohoudef
LEEUWARDEN/WEERT - BU Tj|
gerechtshof in Leeuwarden is ê' $
ren een 40 jarige casinohouder j
Amsterdam veroordeeld tot
maanden cel en een boete
125.000 gulden.

De man heeft als beheerder
sino's in Weert, Joure, Amstel °il
en Burgerbrug al zijn perS0D-|
zwart uitbetaald, waardoor de JJcus voor 2,2 miljoen en het G^ïvoor ruim een half miljoen gulcl^
is benadeeld.

De casinohouder werd op 5 tf^Jdoor de rechtbank in Leeuwar
veroordeeld tot een halfjaar cel
1,2 miljoen gulden boete. HefljU
valsheid in geschrifte, belasting^.
duiking en deelname aan een &}
nele organisatie ten laste gelegd-

HEERLEN - In het voor-
malig Amerikaans nood-
hospitaal op industrieter-
rein De Beitel in Heerlen
komen vier bedrijven,
waaronder een Italiaanse
leverancier van roestvrij
staal, genaamd TAD Inox
Service bv. Het enorme
pand van het noodhospitaal
wordt op het ogenblik ver-
bouwd tot wat genoemd zal
worden het Liof Bedrijven-
complex.

De Industriebank Liof maakte gis-
teren de nieuwe gebruikers van het
gebouw bekend. Behalve het Itali-
aanse bedrijf, gaat het om drieLim-
burgse ondernemingen die hun
bedrijf verplaatsen: Stork Installa-
tie Techniek uit Heerlen (175 werk-
nemers), textielmachinefabrikant
Stork Brabant uit Kerkrade (90
werknemers) en vezelveredelaar
Texture Tex (150 werknemers), nu
nog gevestigd op een ander deel
van De Beitel.

Op maat

De Milanese onderneming TAD
Inox Service heeft de helft van het
bedrijvencomplex gekocht en gaat
er roestvrij staal op maat snijden en
voorbehandelen. Het staal wordt
geleverd aan fabrikanten van keu-
kenapparatuur en medische appara-
ten. Het pand wordt nu nog grondig
verbouwd. In het voorjaar van 1993
denkt directeur Lombardo er aan
de slag te kunnen, om te beginnen
met dertig werknemers. Met deze
vestiging is een investeringvan f 20
miljoen gemoeid. Hoeveel de Itali-
aanse onderneming aan Liof heeft
betaald, wilde de directie niet be-
kendmaken.

Ingenomen
Liof-directeur Frans Koelman toon-
de zich zeer ingenomen met de snel-
heid waarmee het noodhospitaal is
doorverkocht en doorverhuurd. Dat
heeft minder dan een half jaar ge-
vergd. In juli was er nog een 'sla-
pend' Amerikaans veldhospitaal in
gevestigd.Liof heeft 1,5 miljoenvan
de EG gekregen voor de verbou-

Variabele normen Liof
HEERLEN - Stevent Liof dil
jaar met kunst- en vliegwerk al
op de vangst van zes belangrijke
buitenlandse ondernemingen?
Even leek het er gisteren op dal
de industriebank alleen door de
normen bij te stellen in de buurl
weet te komen van de voorspel-
ling van Liof-directeur Frans
Koelman in het voorjaar, dat ir
1992 een dergelijk aantal buiten
landse investeerders naar Lim-
burg zou komen.

Een maand geleden had Liof pas
twee buitenlandse vangsten op
het lijstje staan. Een commen-

lijkzijn er nog veel meer buiten
landse bedrijfjes naar Limbus
gekomen," zei Koelman, »«ma?|,
dan gaat het steeds om maar
kèle werknemers. Die bedrijf.)?
tel ik niet mee." Wat is dan d
norm om bedrijven wel mee
tellen, luidde de logische vraa&
„Het gaat ons om bedrijven u
het buitenland met meer da
vijftien werknemers," antwoord
de Koelman.

Dat was even pijnlijk. Daifuk
stuurt immers slechts tien nia
en Reel slechts vijf man na
Hoensbroek!

nieuwsanalyse
taartje daarover in deze krant,
beviel Koelman niet. Dat bleek
gisteren op een persconferentie
in Heerlen. Plots bleken er tot nu
toe al vier buitenlandse onderne-
mingen naar Limburg gekomen.
De laatste twee nieuwelingen
waren het Amerikaanse Reell
Precision Manufacjturing en het
Japanse Daifuku, die zich in een
bedrijfsverzamelgebouw in
Hoensbroek gaan vestigen.

Als nummer vijfkwam daar gis-
teren het Italiaanse bedrijf TAD
Inox op De Beitel bij. „Natuur-

Razendsnel stelde Koelman &
teren in de namiddag de n.°
bij: „Het gaat ons om bulteL
landse bedrijven met een belane,
rijke toegevoegde waarde vo
de regio. Dat telt meer dan ot t

tien of vijftien mensen werk vi
den," herstelde hij zich nog
geprikkeld.

Daifuku en Reell zijn inderdaa
hoogwaardige bedrijfjes, & g
een regio blij mee mag zijn-
lukkig maar. Komt Liof dit ja

toch nog in de buurt van die z
buitenlandse investeerders.

Mare Donekers ontwerper
van logo voor OLS 1993

Samen met de voorzitter van de
schutterij Sint Joseph, Karl Jans-
sen en de ontwerper Mare Donekers
onthulde burgemeester Bert Jans-
sen van Echt in de functie van voor-
zitter van de 'Stichting OLS '93' het
nieuwe logo.

„Het feest in Kelpen-Oler was uit-
stekend georganiseerd, maar in
Koningsbosch moet het zo mogelijk
nog beter," aldus de Stichtingsvoor-
zitter, die evenwel binnenkort af-
treedt in verband met zijn benoe-
ming tot burgemeester van Land-
graaf.

Met de komst van de Italiaanse on-
derneming TAD Inox heeft Liof de
vijfde buitenlandse onderneming
van enige importantie dit jaar naar
Limburg gehaald, zo rekende Koel-
man voor.
Onlangs meldde deze krant al de
komst van de nummers drie en vier:
Reell, een Amerikaanse fabrikant
van onderdelen voor kopieerappa-
ratuur en Daifuku, een Japanse
maker van transportrobots. De
Amerikaan heeft Océ-van der Grin-
ten en Rank Xerox als klant, de
Japanner levert de transportrobots
aan NedCar. Beide buitenlandse be-
drijven vestigen zich in een gloed-
nieuw bedrijfsverzamelgebouw in
Hoensbroek.
Beide ondernemingen zorgen niet
voor veel werkgelegenheid. Reell
heeft voorlopig plaats voor vijf
mensen, Daifuku voor tien. Toch is
directeur Koelman daarmee tevre-
den. Hij vindt het bedrijven met een
belangrijke toegevoegde waarde
voor de regio.

KONINGSBOSCH - De organisa-
tie van het Oud-Limburgs Schut-
tersfeest .1993, de schutterij 'Sint
Joseph 1886', heeft gisteravond het
logo voor het feest komend jaar ge-
presenteerd in zaal Van Pol in Ko-
ningsbosch. Ontwerper is de 34-jari-
geMare Donekers uit Nieuwstadt.
Donekers heeft de studie grafische
vormgeving gedaan aan de Kunst-
academie in Maastricht. De ontwer-
per was na zijn examen driekwart
jaar actief als popmuzikant. Via een
free-lance opdracht kwam hij in de
drukkerswereld terecht. Sinds juni
1992 heeft hij een eigen vormge-

vingsbedrijf.
De opdracht voor het ontwerp van
het OLS-logo 1993 vormde een bij-
zondere uitdaging, omdat hij in de
schutterswereld totaal onbekend
was. Belangrijkvoor zijn ontwerp is
het feit, dat de schutters bij het aan-
leggen constant naar boven kijken
naar de schietharken, want daar
moet hét gebeuren. Het silhouet
van de schietboom en de voor Ko-
ningsbosch zichtbare kenmerken -kerk en klooster - vormen samen-
gevoegd het logo voor het OLS
1993, dat op zondag 4 juli gaat
plaatsvinden.

ABP schond procedures de periode februari 1991-april
1992 welke activiteiten door het
ABP waren ondernomen om het
functioneren van de Bedrijfseen-
heidOnroerend Goed te verbete-
ren. Daarop was de nodige kri-
tiek gekomen, en die is ook in
het rapport van de Rekenkamer
terug te vinden.

Volgens de Rekenkamer leidde
deze hele handelwijze van de
ABP-top tot grote tijdsdruk, wat.
grote risicos inhield voor het
succes van de operatie.

UTRECHT - Rond de acht-
tienduizend schadeclaims
heeft het DES-actie- en infor-
matiecentrum in Utrecht ont-
vangen van vrouwen wier
moeder het DES-hormoon ge-
bruikten om miskramen te
voorkomen. De campagne ging
6 november van start en lever-
de een onophoudelijke stroom
claims op. De officiële mel-
dingstermijn is gisteren ver-
streken.

Meldingsactie
DES afgesloten

Vervolg van pagina 1

DEN HAAG - Het ambtenaren-
pensioenfonds ABP kocht dit
jaar voor 2,4 miljard gulden een
minderheidsbelang in Rodamco
en drie dochterondernemingen.
Bij het ABP hielden zich in de
voorbereidende fase lange tijd
slechts drie personen met het
project bezig: bestuursvoorzitter
J. Reijnen, hoofddirecteur J. Go-
slings en president-directeur R.
Snijders. Tegen de geldende pro-
cedures in werden de Bedrijfs-
eenheid Onroerend Goed en de
Centrale Staf Interne Accoun-
tantsdienst er (aanvankelijk) niet
bij betrokken. Volgens de ABP-
top was dat, gelet op de gevoelig-
heid van het project, noodzake-
lijk.

In een (te) laat stadium werden
in- en externe adviseurs inge-
schakeld. Pas nadat het bestuur
op 13 december 1991 een con-
cept-overeenkomst over de
transactie had ondertekend, gin-
gen experts aan de slag om de
waarde van Rodamco vast te

Het college uit ook grote kritiek
op een ander project, de investe-
ring in 1989 van het ABP in de
Britse onroerend goedmaat-
schappij Randsworth. Rands-
worth is inmiddels in grote fi-
nanciële problemen geraakt, wat
het ABP zijn investering van 270
miljoen guldenkan kosten.

Het college constateert ook dat
in de verschillende rapportages(
management- en bestuurs-) en
jaarverslagen verschillende ren-
dementscijfers opduiken. Over
1990 lopen de cijfers meer dan
één procent uiteen, in 1991 zelfs
anderhalf tot drie procent. Bij de
berekening van het rendement
werd geen rekening gehouden
met de reële waarde van onroe-
rend goed (geen periodieke her-
taxatie).

Berekening

Het pensioenfonds maakte bij
dit project zowel inhoudelijke
alsprocedurele fouten: de hoofd-
directie was aanvankelijk niet
ingelicht. De Rekenkamer kon
achteraf niet meer vaststellen of
de investering zonder procedure-
le fouten niet zou hebben plaats-
gevonden.

Ook tijdens de vijftien dagen
verlenging bleef het aantal
meldingen per dag gelijk aan
het aantal van de dagen daar-
voor. Claims in verband met
schade door het geneesmiddel
DES kunnen nu alleen nog via
speciale procedures worden
verkregen.
Onder de zogenaamde DES-
dochters blijken het Clear-ade-
nocarcinoom in de vagina en
kinderloosheid hoog te scoren.
Per geval wordt bekeken of in-
derdaad in het verleden sprake
is geweest van DES-gebruik.

stellen. In de overeenkomst had
het ABP ten aanzien van de
waarde van Rodamco nog een
voorbehoud gemaakt, dat echter
maar tot 21 februari 1992 van
kracht was. De experts bereken-
den dat het ABP 156 miljoen
gulden te veel moest betalen
voor de vastgoedgigant, waar
oud-gouverneur J. Kremers de
scepter zwaait.

In allerijl werd nog 116 miljoen
gulden compenstatie gevonden
voor het ABP. Nog steeds veer-
tig miljeon te veel, maar dat be-
drag is volgens het fonds een
acceptabele marge.

Er kon verder geen rekening
meer worden gehouden met de
bikkelharde constatering van
een externe deskundige dat het
ABP een te kleine invloed kreeg
op de investeringen van Rodam-
co. De expert oordeelde op 11
februari 1992 onder meer daar-
om negatief over zowel de afzon-
derlijke deelnemingen in Ro-
damco als de gehele transactie,
die op dat moment echter reeds
een feit was.

In zijn algemeenheid constateert
de rekenkamer dat het ABP bij
nieuwe projecten wel de juiste
procedures in acht neemt.

De Rekenkamer onderzocht in

Het ABP verwerpt de opmerkin-
gen van de Rekenkamer deels,
heeft echter ook aanbevelingen
overgenomen en voert al een
aantal maatregelen uit. Als uit-
vloeisel van een extern advies
beoogt het pensioenfonds de on-
roerend goed-poot te verzelfstan-
digen. De zo in het leven te roe-
pen bv moet commerciëler
werken en, met hoge salarissen,
echte professionals aantrekken.

Hmburgs dagblad i Limburg
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HEERLEN

exposities

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

" Het COC houdt zondag vanaf
14 uur een Triviantwedstrijd in
het pand Honigmanstraat 2.
Deelnemers kunnen zich don-
derdag tussen 14 en 17 uur aan-
melden via ©717387.

AMSTENRADE

" Het Limburgs Jeugdtoneel
geeft zaterdag om 14 uur een
voorstelling van 'Assepoester' in
het Gemeenschapshuis. Entree
fl 5,-. Kaarten zijn vanaf 12 uur
aan de zaal verkrijgbaar.

" Harmonie St. Caecilia houdt
donderdag om 20 uur kerstkie-
nen in de Harmoniezaal, Broek-
straat 44a.

SCHINVELD

BRUNSSUM

NUTH

" In december en januari zijn in
bejaardentehuis Op den Toren
de aquarellen te bezichtigen van
Jenny Maas-Gubbels. Dagelijks
van 10 tot 18 uur.

" De Vrouwen Initiatief Groep
start in januariweer met een cur-
sus 'Bouwen aan je zelfvertrou-
wen' en de vervolgcursus. Ook
staan er drie open themadagen
op het programma. Voor infor-
matie: ©258855 (Hennie).

# In de Nor treedt zaterdag om
22 uur de groep The Last Supper
op. Entree vrij.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werk
van Qing Hui Zhang. T/m 10/1. Open
vr 17-20, za en zo 14-17 uur. Galerie
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Karl-
Heinz Laufs. T/m 10/1. Open vr 16-20
uur, za en zo 13-17 uur.

" De Vereniging van Limburgse
Auteurs houdt vrijdag om 20 uur
een literaire avond in kerstsfeer.
De bijeenkomst vindt plaats in
hotel De la Station.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbroek.
Foto's van Laura Samson-Rous. T/m
3/1, open ma t/m vr 10-12 en 13.30-17
uur, za en zo 13.30-17 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Jef Wishaupt en Paul Bec-
kers. T/m 17/12, open do t/m zo 14-17
uur.

" In winkelcentrum de Plu
komt zaterdag de Kerstman op
bezoek tussen 12 en 16 uur. En-
semble Hongrois speeltkerstmu-
ziek.

- Dat bis-
shop Gijsen zaterdagavond
J^dden onder de eucharistievie-
"ng de parochiekerk in Heer
edict, nadat hij 63 kinderen hetv°rmsel had toegediend, is vol-

ëens zijn woordvoerder een wel-overwogen beslissing van deDlsschop geweest.

"'sdomwoordvoerder Ad Jan-eh zegt dat de bisschop al een
**are dag achter de rug had -
JHI nam deel aan een internatio-
nal congres in Rolduc -, maar
«at er geen sprake van is dat Gy-
®ft onwel geworden zou zijn.
jolgens Jansen heeft de bis-
shop met zijn vertrek uit de
"Maastrichtse kerk een daad wil-
*n stellen die een teken aan de
j^rkwand is. „Met de gezond-
jteid van de bisschop is niets
ls- Hij heeft een geweldige

Zelfs als hij al een
|*er oververmoeid zou zijn, gaat
JM) onverdroten door. De bis-
shop sjouwt dag en nacht voor
*e Kerk. En dat zal hij als bis-shop zeker nog tot in 2007 blij-en doen. En nog jaren daarna

het moet."

~?k al zullen mensen geneigd
jl11 de bisschop in deze kwestie
"!e Zwarte Piet toe te schuiven,?e bisschop heeft er geen enkele

aan om personen te ka-
pittelen, aldus Jansen. „Het gaatjj^t om personen. De essentie is■|at het Heilig signaal is geraakt
".aardoor een eucharistieviering

meer mogelijk was. Door
en overschrij-

ding van fatsoensnormen. De
met Heer zal zijn

j£eg nog vinden."
na het toedienen van het

orrnsel zei bisschop Gysen te-jkh pastoor Jo Coenen dat hy'
Jjiet tegen hetrumoer kon en dat
?* Pastoor de dienst maar alleen
"noest voortzetten. De processie

het altaar van de kinderen
*" Vergezeld door ouders, pee-
j^orns en -tantes - veroorzaakteRommel en rumoer dat,voor_.e, bisschop alle grenzen over-
treed.

bioscopen
HEERLEN

ïRoyal: The Bodyguard, dag. jr| 18.15 en 21 uur, za zo ook 15 uur. *i:Rivoli: Single white female, dag. |"I 19 en 21.30 uur, za zo ook 15 uur. *|: Maxim: Unforgiven, dag. 18.15-JTsen 20.30 uur, za zo ook 15 uur. jii
!;H5: Sister Act, dag. 14.30 19 en jf:j21.30 uur, za zo ook 16.45 uur. j!
[jSleepwalkers, dag. 14.15 18.45 enij
i21.15 uur, za zo ook 16.30 uur. j!S
[: Belle en het beest, dag. 14 en j£| 18.30uur, za zo ook 16uur. A lea- Is[i ge of their own, dag. 14 18.30 en j£
j21 uur. California man, dag. 21 jp| uur. Boomerang, dag. 14 18.30 enj|L
j.21 uur. Filmhuis de Spiegel:- jgi

[j Shadows and Fog, vr zo 21 uur. j|j
SCHAESBERG
I Autokino: Universal Soldier, vr T
l t/m zo 20 en 22.15 uur. |*
KERKRADE
I Wijngrachttheater: De Noorder- |s
| lingen, wo 20 uur.

MAASTRICHT: Mabi: Bodyguard, dag. 18.30 en jjp; 21.15uur, za zo wo ook 14.30uur. jlw
È Patriot Games, dag. 18.30 en |-[: 21.15 uur. Beethoven, za zo wo*j
i; 14.30 uur. Unforgiven, dag. 18.30 jjri;en 21.15 uur, za zo wo ook 14.30ps
ijuur. Single white female, dag. jjp118.30 en 21.15 uur, za zo wo ook ijs
114.30 uur. Ciné-K: Howards end, IjT■■ dag. 20.30 uur. Cinema-Palace: 'm
[Sister act, dag. 14.15 19.15 en jj_f 21.45uur, za zo wo ook 16.45uur. p
jjBelle en het beest, dag. 14.15 en :jfj| 19 uur, za zo wo ook 16.45 uur. s*jjBoomerang, dag. 21.30 uur. Aj£
ijleage oftheir own, dag. 18.30 en jp| 21.15 uur. Basic Instinct, dag. J.s 14.15 uur. Lumière: The General ;iii
|(met live muziek van Mobiel:},
ilBlaas Orkest) do t/m za 20 uur. :i_i;Sweet Emma, dear Böbe, zo t/m jj,
ïwo 20 uur. Boven de bergen, jj£l. dag. 20.30 uur. Five girls and a jjL
| rope, do t/m za 22.30 uur, zo t/m jjpjjwo 22 uur. Le charme discret de iv
j';la bourgeoisie, do t/m za 23 uur. lp
lKinderfilmhuis Zoem: Kunst en ;*;
j;Vliegwerk, zo 14 uur. ijT
GELEEN
jjRoxy: Sister Act, dag. 20.30 uur, jpijza zo wo ook 14 uur. The silence jj,
jjof the lambs, dag. 20.30 uur. jjp
SITTARD
iiForum: Bodyguard, dag. 20.30 jpjjuur. Belle en het beest, vr t/m zo jj£
"j 18 uur,za zo wo ook 14 uur. 800- jp
jimerang, dag. 20.30 uur. Film- j£
ihuis Sittard: Oblako-Raj, wo ip
ji20.30 uur. j£
ECHT
jiRoyal-Microßoyal: Universal ijT
jjSoldier, vr t/m zo 19.30en 22uur. gjjPatriotGames, vr t/m zo 19.30 en jpjj22 uur. Belle en het beest, za zo £,
wo 14.30 uur. jif

ROERMOND
Royal: Far and Away, dag. 20.30 jpiuur, zo ook 16.30 uur. Belle en %,
het beest, za zo wo 14.30 uur i'ïï
Royaline: Boomerang, dag. *.
j20.30 uur, zo ook 16.30 uur. My;£"
jGirl, za zo wo 14.30 uur. Film- jte
huis Roermond: Shadows and ijTjFog, do 20.30 uur. 'h
VENLO
Filmhuis Perron 55: Oblako-Raj, :j£;do di 20.30 uur, za 20 uur. p

Bisschop Gijsen vertrok
uit Heer in gewetensnood

Woordvoerder veronderstelt: ’Hier was de duivel in huis’„Debisschop is door godsgruwelijke
omstandigheden in gewetensnood geraakt enkon

daarom onmogelijk de eucharistieviering voortzetten.
Alle grenzen zijn overschreden. Hier moet de duivel

in huis geweest zijn." De nasleep van een
bisschoppelijke vluchtuit een Maastrichtse

parochiekerk.

sic te zijn, is hij daar ook de
afgelopen weken niet aan ontko-
men. Vorige week nog werd be-
kend dat slechts acht van de
ruim vijfhonderd scholen zijn
onderwijsstatuut onderschrij-
ven. Menselijkerwijs is het meer
dan waarschijnlijk dat dit de bis-
schop goed dwars moet zitten.

Zyn woordvoerder wil niet ver-
hullen dat de bisschop teleurge-
steld is. „Maar allerminst gefru-
streerd. Als groot kerkhistoricus
weet hij als geen ander hoe de
vlag erbij hangt. Hij zal blijven
zoeken naar dat ene verdwaalde
schaap, ook als 99 anderen hem
niet willen volgen."

in detheaters
HEERLEN:- 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. Henriette Tol en Marijke
Veugelers

schop en zijn vicarissen staan
voor taken in 360 parochies in
Limburg. Bij toerbeurt, eens in
de vijfjaar, dienen zy' in een be-
paalde parochie het vormsel toe.
Hoewel bisschop Gijsen er by'
herhaling blyk van heeft gege-
ven er geen behoefte aan te heb-
ben om middelpunt van discus-

gens zyn woordvoerderer verder
niet door van de wijs laten bren-
gen. Het voorval in Heer zal hem
er niet van weerhouden in de
toekomst het vormsel te blijven
toedienen. In Heer zal dat de ko-
mende vier jaar overigens niet
meer het geval zijn. Dat staat los
van afgelopen zaterdag. De bis-u£ pastoor onthoudt zich van

Hang-record

Het laat onverlet dat de bisschop
zijn persoon weer in het brand-
punt van de discussie heeft ge-
steld. Hij had de parochianen in
Heer ook tot de orde kunnenroe-
pen. Dat heeft hij niet gedaan.
Voor hem waren alle grenzen
overschreden. Hy' vertrok, na
toediening van het vormsel.
Ondanks het plotseling opstap-
pen van de bisschop tijdens de
eucharistieviering, doet dat vol-
gens Jansen niets af aan het sa-
crament dat de 63 kinderen ont-
vangen hebben. „Die zijn wel de
laatsten die de bisschop voor
zyn keuze verantwoordelijk wil
stellen. De bisschop kan heel
veel van kinderen hebben. In het
geding is het gedrag van de kerk-
bezoekers op dat moment, voor
het oog van Christus. En dat was
schandelijk, heb ik begepen."
Bisschop Gijsen heeft zich vol-

„De daad van de bisschop moet
in het licht gezien wordenvan de
oproep van Johannes de Doper:
'Doe boete en bekeert u. Katho-
liekzyn vraagt meer dan het zich
herinneren waar het doopbewijs
ligt. De weerstand tegen het
Kruis van Christus komt van
den boze, maar het Kruis zal
overwinnen."

Het incident is voor het bisdom
vooralsnog geen reden om daar-
over een publiekelijke discussie
te voeren. Als de boodschap
maar is overgekomen, is het ver-
haal. De achterliggende gedach-
te daarbij: je hoeft geen mensen
meer ter verantwoording te roe-
pen die weten waar de schoen
wringt. „Wie mede debet is aan
het vertrek van de bisschop, zal
daarzelf deverantwoording voor
moeten dragen. Bovendien zul-
len mensen zich gemakkelijk
achter een collectief verschuilen,
de goeden niet te na gesproken,"
zegt Janssen.

commentaar. Hij was volgens
ooggetuigen danig van zrjn a
propos gebracht door het vertrek
van de bisschop. De directies
van de twee betrokken basis-
scholen van Heer, de St.-Anna-
school en de Joppenhof, houden
zich ook op de vlakte. Een
woordvoerder die wegens zijn
functie anoniem wilde bujven,
noemde de houding van de bis-
schop 'schandalig' en 'godge-
klaagd'.

streeksgewijs

S^ERLEN - Het Stadsarchief is
j,1 weekeinde op bezoek in
t ?erlerbaan, waar met oude fo-
i s» video- en ander archiefma-
■^aal de historie wordt belicht.
Zat 'ns 'n <*e wereldvan toen' is
aterdag en zondag telkens van
j» tot 17 uur gratis te bezichtigen

gemeenschapshuis De Cau-

Stadsarchief
opbezoek in

heerlerbaan

Optreden van
Oscar Harris

Oscar Harris treedt mor-
*en op in Heerlen, 's Middags
erzorgt hij een show in de bin-, 's avonds is hy te zien
■U Intratuin. Harris brengtkerst-,,on-gs ten gehore om zijn nieuwe

j>erst-cd te promoten.v"3 'Oscar Harris and the Twin-
e Stars' begon Harris in 1973

solocarrière. Door zyn suc-
a^iSen scoorde hy' hits in onder
J^dere Nederland, Duitsland,
j7rkije, Spanje en Oostenrijk.
tyet optreden bij Intratuin aan de

°onboulevard begint om 19ur> de entree is gratis.

Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Han Ronken en Marie-Louise van
Zeijst. T/m 14/1,open do 15-18 uur, zo
14-17 uur.

NUTH-VAESRADE
"De Stadsschouwburg start
morgen met een verhalencycles.
De eerste vertelling van Hugo
van Rossum in deze maandely'k-
se reeks gaat over Tyl Uilenspie-
gel. Aanvang 14.30 uur, entree
fl 5,- inclusief een glaasje limo-
nade na afloop. Overige vertel-
lingen op 17 januari, 10 februari
en 21 maart. Kaarten aan de kas-
sa, ©045-716607.

Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Schilderijen van Nicole Hardy. T/m
4/1. Open di t/m za 11-18 uur, zo 14-17
uur. Galerie Zabawa, Agricolastraat
152.Werk van Dré Houben. T/m 21/12,
open zo 14-17 uur, wo t/m vr 16-18uur.
Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Expositie van vijf jonge kunstenaars.
Van 19/12 t/m 23/1, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur.

SITTARD

£fet Stadsarchief kan bijna alle
e* _n beantwoorden over de
-nu edenis van de Heerlense
lp Hoensbroekse wijken. Heer-
WiL.aan by.t de spits af' maar aUe

"ken krijgen een bezoek.
„ Caumerbron zyn ook lezin-

Zaterdag om 13.30 uur ver-,
y}" V. Delheij over 'Moderne ar-

o«itectuur op de Heerlerbaan' en
J" 15 heeft stadsarchivaris R.

v raad het over 'Heerlerbaan:
(nu **omeir»se tijd tot heden'
zr,o^. zondag). P. Boselie vertelt
sch

agom 1330uurover'Deëe"\,,lUedenis van de Vroedvrou-Wenschool.' GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Vrouwen en potten van Mieke van
den Hoogen. T/m 20/12, open do en vr
17-20 uur, za en zo 14-17uur.

KERKRADE
# De Bejaardenvereniging, de
Kerngroep en de Ziekenzorg
houden donderdag van 14 tot 17
uur een gezamenlijke kerstvie-
ring in gemeenschapshuis Ter-
winselen. Medewerking verleent
de basisschool-jeugd, jeugdor-
kest St. Callistus, Catharinakoor
Holz, soliste De Poel-Vossen en
presentator Handels.

Uit presentatie maakt onderdeel. van de campagne 'Heerlen
ouw(t) kunst.' De organisatoren„ pen °ok dat veel mensen aan-

chïnf^digd worden het Stadsar-
k et ln het Thermenmuseum te
W en- Daar "e 1biJna drieki"

meter planklengte aan infor-
matie over Heerlen, maar het
iadsarchief ziet toch nog graag

Tstorische foto's van burgers te-
semoet. Daar wordt dan een ko-we van gemaakt.

" Een nieuwe rage in Limburg? Zeker is dat de
populariteit van het spijkerbroek-hangen hand
over hand toe neemt. In café Brouwers Wapen in
Amstenrade vestigde Sjaak Coumans een nieuw
hang-record. Maar liefst één minuut en 54 secon-
den bleef hij in de lucht, gehangen aan de broeks-
pijpen van een jeans. Misschien leuk als de kin-
deren zich in de kerstvakantie vervelen!

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Alledaags maar bijzonder,
volkskunst uit Limburg. T/m 31/1. De
wenskaart onder de loep. Van 19/12
t/m 10/1. Open di t/m vr 13-17 uur, za
en zo 14-17 uur." Burgerbelangen houdt don-

derdag van 19 tot 19.30 uur
spreekuur op de gebruikelijke
locaties.

EYS
Atelier Ben Bonke, Eyserheide 41.
Selectie van recent eigen werk. Zo20/12 14-18 uur.

LANDGRAAF

" In het Parochiehuis aan de Pierre Delnoy's

geeft een overzicht
van de schilderyen
en tekeningen van
Delnoy.

HEERLEN - 'Pierre
Delnoy in goud' is
de vijftigste tentoon-
stelling in het Ther-
menmuseum. De ju-
bileumtenexpositie

voorkeur gaat uit
naar het schilderen
van Zuid-Limburgse
landschappen. Daar-
naast houdt hij zich
bezig met houtsnij-
werk, waarvan ook
enkele beelden zijn
te zien. De expositie
is van 20 december
tot en met 31 januari
te bezichtigen in het

Thermenmuseum.
De openingstijden
zijn van dinsdag tot
en met vrijdag van
10 tot 17 uur. Zater-
dag, zondag en
Tweede Kerstdag
van 14 tot 17. Eerste
Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag is de ten-
toonstelling geslo-
ten. De entree be-
draagt drie gulden
voor volwassenen,
twee gulden voor
kinderen tot en met
17 jaar en 65-plus-
sers.

Werk Pierre Delnoy
in Thermenmuseum

' " Vakwerkboerderijen, geschilderd doorPierre Delnoy

Woensdag 16 december 1992 "15
Limburgs dagblad~~j

DOOR RENÉ ROOSJEN

" Bisschop J. Gijsen begin vorig jaartijdens een kerk dienst in Roermond. Foto: JAN-PAUL KUIT

MAASTRICHT:- wo. 16/12: muziek: lunchconcert met
Detmar Leertouwer, cello (12.30 uur)- wo. 16/12: muziek: Met Berdien
Stenberg op de piste

WEERT:- wo. 16/12: toneel: Theater Sirkel
speelt Goud

" Het Natuurhistorisch Genoot-
schap maakt zondag een vogel-
excursie naar de Maasplassen.
Samenkomst om 8 uur aan de
NS-parkeerplaats, Spoorsingel
Heerlen.

HEERLEN Kloosterstraat te Waubach geeft
het Limburgs Jeugdtoneel van-
middag om 14.30 uur een voor-
stelling van 'Assepoester. Kaar-
ten zijn voor fl 5,- vanaf 12.30
uur aan de zaal verkrijgbaar.

KLIMMEN

" De Klimmender Nachtegalen
vieren zondag het 12,5 -jarig be-
staan. Om 11.30 uur luisteren zij
samen met streekkoor Echelle
uit Valkenburg de mis op in de
parochiekerk.

" In café Max, Wilhelminaplein
17, vindt zondag van 15 tot 17
uur de presentatie plaats van de
eerste CD van de jazz/popforma-
tie Stiff.

Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19.Werk
van Jurgen Partenheimer. T/m 24/1.
Open ma t/m vr 9-17 uur. ABP, Oude
Lindestraat 70. Werk van Rieke Jans-
sen, Ans Lemmens, Jules Driessens,
Nico Houben en Wim Mestriner. Open
20/12 14-17 uur.

Limburg

in het nieuws

kort



Van onze correspondent

Kabinet treedt op tegel
onwillige gemeenten

Om meer woningen voor asielzoekers te krijgen

vangplaatsen beschikbaar te *stellen. In de praktijk word*
norm niet gehaald.

DEN HAAG - Het kabinet over-
weegt gemeenten te straffen die te
weinig woningen voor asielzoekers
beschikbaar stellen. Gedacht wordt
onder andere aan een korting op de
uitkering uit het Gemeentefonds.
Kringen rond het kabinet hebben
dat gisteren bevestigd. Verwacht
wordt dat binnen enkele weken een
besluit wordt genomen.

SAN SALVADOR - Het guerrilla-
legervan het Nationale Bevrijdings-
front Faribundo Marti (FMLN).
heeft zijn demobilisatie afgesloten,
zo heeft de missie van VN-waarne-
mers in El Salvador vastgesteld.

De voorzitter van het Salvadoraan-
se kiescollege, Luis Arturo Zaldi-
var, heeft bevestigd dat hij het

De bevestiging dat het FMLN heeft
opgehouden te bestaan als guerilla-
beweging kwam enkele minuten
voordat VN-secretaris-generaal
Boutros Boutros Ghali in El Salva-
dor aankwam voor de officiële vie-
ring, dinsdag, van het feit dat de
twaalf jaar oude burgeroorlog nu
voorbij is. Het FMLN begon de de-
mobilisatie van zijn laatste 1.800
man maandagochtend. Hun wapens
werden ingenomen door de VN-
waarnemers.

Verzetsleger
El Salvador

nu opgeheven

desbetreffende certificaat uit han-
den van de VN-missie heeft ontvan-
gen. Het FMLN kan zich nu, als het
college het papier heeft bestudeerd,
laten inschrijven als politieke partij.

Ter Beek houdt vast
aan plan beroepsleger

De dreigende maatregel is het ge-
volg van het toenemende tekort aan
woningen voor asielzoekers. Daar-
door stagneert de doorstroming
vanuit asielzoekerscentra en zoge-
naamde 'Roa-woningen' voor asiel-
zoekers naar reguliere woningen.
Minister d'Ancona (Welzijn) liet vo-
rige week een noodkreet horen. Zij
zei volgend jaar te vrezen voor een
tekort aan twintigduizend opvang-
plaatsen voor asielzoekers en ont-
heemden uit het voormalige Joego-
slavië.

DEN HAAG - Minister Ter Beek
(Defensie) houdt vast aan zijn plan
de opkomstplicht in 1998 af te
schaffen en de diensttijd met in-
gang van 1994terug te brengen naar
negen maanden. Dat blijkt uit een
interne notitie van Defensie over de
hoofdpunten van de Prioriteitenno-
ta. Dat is de opvolger van de Defen-
sienota.

politici moeten ons de tijd geven,"
zei Van derVlis vorige week vrijdag
in Brussel. „Met vijf jaar kunnen
wij leven," voegde hij daar aan toe.
Ook de Navo-bondgenoten en mi-
nister van den Broek (Buitenlandse
Zaken) hebben Ter Beek gemaand
tot een geleidelijke invoering van
een beroepsleger.

Veel groter probleem vormthet*
te tekort aan woningen voor i

zoekers die de procedure doon°j
hebben en zijn toegelaten. Zfl ■nen reguliere huisvesting aanf>(
den te krijgen. Gemeenten en
nigbouwcorporaties wijzen ,
woningen echter maar mon1*
maat toe.

Bij de regeringsfracties PvdA
CDA heerst grote ergernis oV«
lakse houding van veel gemee"
DeKamerleden Koetje (CDA) e"
Jong (PvdA) vinden het nu nOB
vroeg pm gemeenten te dwüjj
woningen beschikbaar te st*
Wanneer er juli volgend jaar l
verbetering is opgetreden, "volgens hen echter de zogena^
rijksvoorkeurregeling worden
gepast. Op grond daarvan ka"^rijk woningen in onwillige genl
ten vorderen voor asielzoekers.

De regeringsfracties van CDA en
PvdA zijn erg gebrand op een snel-
lere invoering van een beroepsle-
ger. Maar Ter Beek houdt dus vast
aan een overgangsperiode van ruim
vijfjaar. Dat is overeenkomstig de
wens van de hoogste militair opDe-
fensie, generaal Van der Vlis. „De

Ter Beek doet zijn belofte gestand
om met de Prioriteitennota niet
meer op Defensie te bezuinigingen
dan al was voorzien bij de begroting
van 1993. De komende twee kabi-
netsperioden levert de verdere in-
krimping van de krijgsmacht alles
bij elkaar opgeteld 11 miljard gul-
den op. Deze kabinetsperiode al-
leen al heeft Ter Beek in totaal 9
miljard ingeleverd.

De interne notitie van Defensie
wordt gebruiktom de diverse secto-
ren in te lichten over de toekomst-
plannen van Ter Beek. Een woord-
voerder van de bewindsman wijst
er op dat de Prioriteitennota pas in
december officieel door het kabinet
wordt vastgesteld.

CDA en PvdA ergeren er zie*1

aan dat nogal wat gemeente" .
corporaties vooraan stonden ,
het ging om opvang van Joeg°7
sche vluchtelingen, maar niet v
geven zo gauw het gaat om oP,( -.van asielzoekers uit andere la"

Staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) en minister d'Ancona
proberen al jaren gemeenten te be-
wegen om meer woningen beschik-
baar te stellen voor asielzoekers.
Daarvoor krijgen gemeenten een
uitkering op grond van de Regeling
voor Opvang van Asielzoekers (roa).
Het kabinet streeft ernaar gemeen-
ten per duizend inwoners twee op-

Politie-offensief contra
Amsterdamse coffeeshopVerdachte ’Brielse

moorden’vrij
ROTTERDAM - De 27-jarige man,
die wordt verdacht van betrokken-
heid bij de drievoudige 'Brielse'
moord, is gisteren door de raadka-
mer van de Rotterdamse rechtbank
op vrije voeten gesteld. De verdach-
te werd onlangs na een maanden-
lang verblijf in een Spaanse cel aan
Nederland uitgeleverd.

Maar deze notitie bevestigt de plan-
nen van Ter Beek dat de landmacht
praktisch wordt gehalveerd. In ver-
gelijking met de Defensienota van
twee jaar geleden wordt de land-
macht van 63.000 naar 36.200 man
teruggebracht. De oorlogssterkte
wordt op 60.000 gestelkd. De Lucht-
macht raakt 4000 manschappen
kwijt en de Marine ruim 200.

AMSTERDAM - De Amsterdamse
politie is gisterenavond een massaal
offensief begonnen tegen een groot
aantal coffeeshops in de binnen-
stad. Er werden invallen gedaan in
achttien coffeeshops, waarvan
wordt vermoed dat er gehandeld
wordt in harddrugs en gestolen goe-
deren, of belastingfraude wordt
gepleegd. Daarbij zijn tot nu toe
dertig mensen gearresteerd op ver-
denking van een misdrijf. Meer dan
honderd mensen werden aangehou-
den op grond van de Vreemdelin-
genwet. Nagegaan wordt of zij al
dan niet illegaal in.ons land verblij-
ven.

Bij de invallen werden 430 politie-
mensen ingezet en 70 man van de
belastingdienst en de douanere-
cherche. Het is voor het eerst dat in
Amsterdam op deze grote schaal
coffeeshops worden aangepakt.
Aan de actie gingen twee maanden
voorbereidingen vooraf.

De politie-actie begon rond . j
uur. Overlast voor de °m%«.vormde de aanleiding tot de ' S(i
len, aldus een woordvoerder v 7 j§ii
politie. Door in te grijpen n°°£jilii
politie een preventief signaal t

ven aan andere overlast vero .
kende coffeeshops.

De arrestanten werden verza Jci
in een parkeergarage tegenove J^
hoofdbureau van politie el7adVr;
daaruit met busjes overgeD «^naar het gebouw van de vree ,
lingenpolitie. \
Onderzocht wordt in hoever f̂a
zich schuldig hebben gemaal^ K
criminele activiteiten. Ook *Jls
gekeken naar hun al of niet les
verblijf in ons land. i

Verder bestaat het vermoeden
gefraudeerd met de loon- en inJ\ jW
stenbelasting. Aan de hand va j
in beslag genomen goederelT
burgemeester Van Thijn
besluiten tot definitieve sW Je
van coffeeshops. j.

Advocaat mr. Tj. van der Spoel had
erop gerekend dat de vordering tot
gevangenhouding van zijn cliënt
door de raadkamer zou worden af-
gewezen. „Een terechte beslissing,"
is zijn mening, „als je het dossier
overziet, is er gewoon veel te weinig
tegen hem."
De koele liquidatie, begin dit jaar in
de kelder van een Turkserestaurant
in Rotterdam, betekende het einde
van de criminele loopbaan van drie
Turkse mannen, die volgens het
Openbaar Ministerie een reeks
moorden op hun naam hadden. Jus-
titie denkt dat het trio met zijn lu-
gubere rippartijen de drugshandel
wilde overnemen.

De Landmacht levert ook het mees-
te materieel in (een derde van de
wapens, voertuigen en tanks). De
Luchtmacht raakt twee squadrons
f-16's kwijt. Bij de Marine worden
vier fregatten uit deKortenaer-klas-
sen tien jaar(in 1996) eerder uit de
vaart genomen en twee onderzeebo-
ten uit de Zwaardvis-klassen wor-
den acht jaar eerder opgedoektdan
was voorzien. De dienst mijnenbe-
strijding raakt 3 schepen kwijt.

’Kind is dupe van bezuinigingen’

Kinderbescherming
tegen plannen Kosto

Van onze verslaggever ren betalen. Via de Raad krijg 6' tt
meestal de ex-echtgenotes, die' $|
negentig procent van de gevalle
de kinderen na een echtsche
ding toegewezen krijgen, de va y
hun ex-echtgenoten afkomstig fl
alimentatie toegewezen. (1

Deze schakel, die in samenW6'
king met de Sociale Dienst \°
stand komt, wil Kosto per 1 Ja'
nuari 1994 afschaffen, zodat,+
een einde komt aan de bufier.
functie die de overheid nu n"e
heeft ten opzichte van de aliinel\
tatie-inning. Volgens Budé e,
Bessemans voorkwam dit ve
moeilijkheden bij de betaling-

MAASTRICHT - De Raden
voor de Kinderbescherming,
waaronder die in Maastricht
en Roermond, zijn fel tegen
de vergevorderde plannen
van staatssecretaris Kosto
van Justitie om te bezuinigen
op de financiële taak van de
Kinderbescherming. Ze zijn
het niet eens met Kosto, die
de inningvan alimentatieaan
de ouders zelf over wil laten
om zo vijf miljoen gulden te
besparen. Ze zien de maatre-
gel als een ernstige schen-
ding van het belang voor het
kind en een bemoeilijking
van de alimentatie-uitkering.

Een inmiddels opgericht actieco-
mité waarin alle Raden voor de
Kinderbescherming vertegen-
woordigd zijn, heeft inmiddels
een protestbrief overhandigd
aan de vaste Kamercommissies
voor Justitie en Jeugdwelzijn.
Ook L. Budé en I. Bessemans,
respectievelijk Hoofd Afdeling
Alimentatie en Staffunctionaris
bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming in Maastricht, onder-
tekenden deze brief.

„Wij zijn voorstanders van cc
goede omgangsregeling tuS^fg,
gescheiden ouders en hunkin' 1
ren," aldus Budé. „Straks ku^'
nen we dat niet meer in de hal 7
houden en kan het voorkom6

dat vrouwen tegen hun ex-een
genoten zeggen; 'Wil je niet b&&
len? Oké, maar dan mag je oCT
de kinderen niet meer zien.' 00
het kind is dan de dupe. Ze w°»'
den het slachtoffer van wraakg
voelens tussen de ouders. On 2
belangrijkste doelstelling is
tijd geweest om op te korne
voor het belang van het kin ■Dat zal bij uitvoering van a
plannen in de toekomst é
schaad worden."

„Als de financiële afdelingen
moeten verdwijnen, houden we
ons hart vast. Ouders moeten
dan onderling de alimentatie re-
gelen en vaak zal er dan niets
betaald worden, omdat er im-
mers geen toezicht meer be-
staat," aldus Bessemans. Als een
vader in de toekomst niet wil be-
talen, kan de vrouw de rechter
inschakelen die op zijn beurt de
deurwaarderte hulp roept."

zoeken

Maastricht
In Nederland bestaan negenti6
Raden voor de Kinderbesche
ming, waar in totaal 1.280 me"
sen werken. Ongeveer driehon
derd mensen werken op y_
financiële afdelingen. Deze D
nen zullen verdwijnen. Alleen J

Maastricht al moeten er twaa
tot vijftien personen ontslag6

worden. Ook Budé zal ged\V°"
gen worden om ander werk

Volgens Bessemans is dit geen
oplossing. „Als de deurwaarder
vaak ingeschakeld wordt, moet
de echtgenote het uit financieel
oogpunt op den duur laten. Een
deurwaarder kost immers ook
geld."

„In heel het land verzorgt o
overheid al driekwart jaar om
scholingscursussen voor mcd
werkers van de financiële die
sten van de Kinderbescherming
Om ons voor te bereiden op a
dere banen," aldus Budé.

De TweedeKamer buigt zich d£zer dagen over de Justitiebegrt
_

ting waar de plannen van s
at)onder vallen. Aan het begin V

het volgend jaar valt de bes*
sing. >

Kosto maakte eind november
bekend dat hij een eind wil ma-
ken aan het innen van de kinde-
ralimentatie door de Raden van
de Kinderbescherming. Deze
Raad is al decennia lang de scha-
kel tussen gescheiden echtparen
die alimentatie over hun kinde-

Schakel
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VEILIG OP DE LATTEN
Sneeuwgek Nederland staat weer met bovendien aanvullen met een
draaiende motor klaar om voor een Automobilistenhulpverzekering. Deze
korte of langere tijd af te reizen naar verzekering geeft dekking voor onder
de Europese ski-oorden. De LLTB andere: ongeval of ziekte van
wenst hen alvast een goede reis en een verzekerde, uitvallen van debestuurder
fantastische wintersportvakantie toe. van het motorrijtuig, uitvallenvan het
Maar laat uw vakantie best beginnen motorrijtuig.
met een bezoekje aan uw Indien u tijdens uw verblijf in deze ski-
verzekeringsadviseur. Hij regelt voor u oorden ook daadwerkelijk de winter-
snel een degelijke, praktisch alles- sport gaat beoefenen, dan moet u dit,
omvattende reisverzekering. De bij het sluiten van dereisverzekering,
Interpolis Reisverzekering is een zeer uitdrukkelijk vermelden. Voor het
compleet pakket. Ongevallen, risico van langlaufen en skiën is een
geneeskundigekosten, hulpverlening, opslag op de basispremie van
vervangende huurauto, bagage,... voor toepassing. Dus toch voor uw vertrek
al deze risico's is er gehele of even een bezoekje brengen aan uw
gedeeltelijke dekking voorzien, geldig LLTB assurantieadviseurom een goede
in heel Europa. U kunt deze polis reisverzekering te regelen...

ICÜXDIBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMANDVAN BU ONS

DESK «

AANBIEDING /^^m»m\
" Business-class bij Vogelzang " Uitstekende aftersales service "Professioneel " /Automatisering Unieke servicecontracten " Com-
en telecommunicatie " Compleet putercursussen in eigen opleidings-
assortiment " Operationeel aan- centrum " Eigen professioneel
gesloten " Deskundige maat- auto-inbouwcentrum
adviezen " Koop het... or lease it

LASER 386 SX/2 " inclusief PC Tools en MS-DOS

" 386 SX processor Annr. 13159

" 20 MHz kloksnelheid Vogelzang Professioneel prijs

" 2 Mb intern geheugen jm

" 40 Mb hard disk I _bl_^_l^l
" 2 seriële poorten, Exd.btw ___■

1 partiële poort Meerprijs kleurenmonitor

" VGA monochroom scherm excl. BTW 400,-

VJUOGELZnnGW^ PROFESSIONEEL
EEN ZAAK APART VOOR AUTOMATISERING EN TELECOMMUNICATIE

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

Executie
verkoop

Op donderdag 17 decem-
ber 1992 om 11.00 uur
vindt een openbare ver-
koop plaats. De verkoop
komt voor rekening van
J.L.A. Herben, Raven-
gaard 12 te Maastricht.

Te koop wordt
aangeboden:

een Mercedes 200,
bouwjaar 1972,
automatic.

De plaats van ver-
koop is De Koumen 44,
Hoensbroek (garage Sil-
verentand).

Het goed is te be-
zichtigen op donderdag
17 december 1992 van
9.30 uur tot 11.00 uur.
Alleen contantebetaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van de
Belastingdienst Particu-
lieren te Heerlen, vesti-
ging Maastricht, Terra
Nigrastraat 10,tel.
043-468468.

De belasting-
deurwaarder
belast met de
executie.

Belastingdienst

iBM t>_

Wewillen onzekinderen de schoonheid van de natuur meegeven. Maar
elke seconde verdwijnt er ergens op aarde natuur. En dat kunnen we.
niet meer terugdraaien. Als we onze kinderen nog iets van de natuur
willen laten zien, dan moetenwe nu iets doen. U helpt door donateur
te worden. Maak ’3O,- over op giro 30 van het WNF in, Zeist,
r ->§ n
l ja, ik word donateur voor ’30,- per jaar en ontvang # %
I 1 lx per jaar liet blad Panda. L _L_f '__
I Ik betaal na ontvangst van uw acceptgirokaart.

' r,u ,ii VVWF M 1!I Dhr./Mevr Ë£_ (

j Adres 7 j
I Postcode Plaats |

j Giro-/Bankrekeningnummer J
! WERELD NATUUR FONDS GIRO 30, ZEIST !, Antwoordnummer 74, 3700 VB Zeist. Postzegel mag, hoeft niet. (
l l

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090

VELD ASSURANTIËN
Nieuwstraat 116

tel. 215458

HOENSBROEK

Belastingdienst
AANKONDIGING

Bij exploot de dato elf de-
cember 1992, heb ik, Julius
Xavero Smit, belasting-
deurwaarder derrijksbelas-
tingen te Heerlen, Groene
Boord 21, kantoorhouden-
de aldaar, Groene Boord 21,
op verzoek van de Belas-
tingdienst/Particulieren/
Ondernemingen Buiten-
land te Brunssum, in deze
mede domicilie kiezende
en kantoorhoudende op het
kantoor van mij, belasting-
deurwaarder,

BETEKEND
aan
Real Control Fondation,
thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats bin-
nen en buiten Nederland,
vier dwangbevelen met be-
vel om binnen twee dagen
te betalen het bedrag als in-
vorderbaar vermeld in ge-
noemd dwangbevel breder
omschreven, alsmede de
kosten van vervolging en
de interest, bij gebreke
waarvan zal worden over-
gegaan tot executoriale
maatregelentegenhaar roe-
rende en onroerende zaken
en/of anderszins.
Een tweede afschrift van
bijgaand dwangbevelen dit
exploot kan worden ver-
kregen te mijnen kantore te
Heerlen, Groene Boord 21.
De belastingdeurwaarder
belast met debetekening,
J.X. Smit.

Belastingdienst
AANKONDIGING

Bij exploot de dato elf de-
cember 1992, heb ik, Julius
Xavero Smit, belasting-
deurwaarder derrijksbelas-
tingen te Heerlen, Groene
Boord 21, kantoorhouden-
de aldaar, Groene Boord 21,
op verzoek van de Belas-
tingdienst/Particulieren/
Ondernemingen Buiten-
land te Brunssum, in deze
mede domicilie kiezende
en kantoorhoudende op het
kantoor van my, belasting-
deurwaarder,

BETEKEND
aan A.H. Lutgens,
geborenop 5 oktober 1941,
thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats bin-
nen en buiten Nederland,
zeven dwangbevelen met
bevel om binnen twee da-
gen te betalen het bedrag
als invorderbaar vermeld in
genoemd dwangbevel bre-
der omschreven, alsmede
de kosten van vervolging
en de interest, by gebreke
waarvan zal worden over-
gegaan tot executoriale
maatregelen tegen haarroe-'
rende en onroerende zaken
en/of anderszins.
Een tweede afschrift van
bijgaand dwangbevel en dit
exploot kan worden ver-
kregente mijnenkantore te
Heerlen, Groene Boord 21.
De belastingdeurwaarder
belast met debetekening,
J.X. Smit.

Belastingdienst
AANKONDIGING

By exploot de dato elf de-
cember 1992, heb ik, Julius.
Xavero Smit, belasting-
deurwaarder de rijksbelas-
tingen te Heerlen, Groene

" Boord 21, kantoorhouden-
de aldaar, Groene Boord 21,
op verzoek van de Belas-
tingdienst/Particulieren/
Ondernemingen Buiten-
land te Brunssum, in deze
mede domicilie kiezende
en kantoorhoudende op het
kantoor van mij, belasting-
deurwaarder,

BETEKEND
aan HJ.A.M. Stulemeijer,
geboren op 8 oktober 1944,
thans zonder bekende
woon- of verblijfplaats bin-
nen en buiten Nederland,
vyf dwangbevelen met be-
vel om binnen twee dagen
te betalen het bedrag als in-
vorderbaar vermeld in ge-
noemd dwangbevel breder
omschreven, alsmede de
kosten van vervolging en
de interest, bij gebreke
waarvan zal worden over-
gegaan tot executoriale
maatregelen tegen haarroe-
rende en onroerende zaken
en/of anderszins.
Een tweede afschrift van
bijgaand dwangbevelen dit
exploot kan worden ver-
kregen te mynenkantore te
Heerlen, Groene Boord 21.
De belastingdeurwaarder
belast met de betekening,
J.X. Smit.

De NSG helpt bij het vin-
den van een oplossingl
voor alle vormen van ge-
luidoverlast.
NEDERLANDSE STICHTING

GELUIDHINDER
Postbus 381 -2600AJ Delft
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Van onze verslaggeefster

Inbraak in
modewinkel

GEMEENTE Nuth

" Tot nu toe deed Nuth het nog
met het gemeentewapen, maar
met ingang van 1 januarigaat
dat veranderen: Nuth krijgt
een huisstijl. Deze week is het
nieuwe logo van de gemeente
gepresenteerd aan de ambtena-
ren en de leden van de gemeen-
teraad. In de kleurenversie van
het logo overheerst het groen,
dat Nuth als groene gemeente
symboliseert. De vloeiende n re-
fereert aan het heuvelland-
schap en ook over het woord
'gemeente' is nagedacht: ,_Dat
laat zien dat de vijf dorpen
waaruit Nuth bestaat, één ge-
meente vormen," aldus burge-
meester Elly Coenen. De nieuwe
huisstijl wordt in fasen inge-
voerd. Het eerst is het briefpa-
pier aan de beurt.

Van onze verslaggever

vI^NSSUM - De tweemans-
lsUin van D66 in de Bruns"nJ§ist Se gemeenteraad heefteravond de bouw van een

*iw gokpaleis van Fair Play
EJ <je kop van de Kerkstraat
JU- «runssum mogelijk ge-

"ÜKw Jaqueline van der
Jden ard en Jannie Ogg twijfel-
slver 18 de gemeenteraads-
lid*?adering zeer, maar kozen

jT^hdelijk toch voor de ver-
Wclnë van Fair Play van het
! naar de Kerkstraat
aj*4hfen verdubbeling van hetgil!}*l gokkasten. Maar de he-,
\J?Peratie mag de gemeente
1,7 meer dan 530.000 gulden
il\ n> dat moest wethouder
'!w Uy de Boer haast op haar
1 leen aan D66 beloven.

VOERENDAAL - Het Onderne-mers Collectief Voerendaal
r\\ 's woedend op burge-
meester Hub Strous van die
gemeente. Volgens de winke-liersvereniging betrekt de eerste°Hrger van Voerendaal het OCV
JJjet voldoende bij het kernplan
uud-Voerendaal.

spraken gemaakt over een ver-
gaand overleg."Winkeliers Voerendaal

boos op burgemeester

Onderzoek richt zich op woningbouw

Handhaven broodfabriek
bespreekbaar voor MBO

voor de Voerendaalse kern. Ook
aan het alternatieve plan - dat
het OCV op eigen kosten heeft
laten maken - wordt te weinig
aandacht. geschonken, meent
Ummelen.

eigen ondernemers mogen er na-
tuurlijk niet op achteruit gaan."

Burgemeester Hub Strous is
hoogst verbaasd over de toonzet-
ting van het schrijven van de
winkeliers. „Wij zijn blij dat de
winkeliers meedben, we zijn ook
blij met hun organisatie. Het is
gemakkelijker om met een groep
te spreken, dan met iedere on-
dernemer apart. Maar de winke-
liers zijn natuurlijk slechts één
groep in het hele plaatje," zegt
Hub Strous. „Ook de bejaarden
en de burgers hebben inspraak."

Lep Ummelen, die
egt 38 Voerendaalse onderne-mers te vertegenwoordigen,

Geeft Strous een boze brief ge-
juurd.In dat schrijven, waarvan
'schriften zijn gestuurd naar de
oerendaalse raadsfracties, ver-

-'Jt Ummelen burgemeester
trous 'laakbare handelingen.

e ondernemers vinden dat ze te
J\einiq betrokken worden bij dewannen voor de reconstructie

Het Heerlense college laat de diver-
se huisvestingsvarianten voor de
kleine culturele instellingen onder-
zoeken. De financiën spelen daarbij
een belangrijke rol. Volgens de ex-
ploitatie-opzet van het centrumplan
zou Heerlen een half miljoen over-
houden aan de verkoop van de
grond onder de broodfabriek. Bo-
vendien is het de vraag wie de ver-
bouwing van het jongerencentrum
moet betalen. Waarschijnlijk komen
die kosten voor rekening van de ge-
meente.

In een antwoord aan het OCV
schrijft hij: „In de loop van het
gesprek zijn meerdere mogelijk-
heden geopperd, zonder dat die
aan het eind van het gesprek de
status van afspraak hebben ge-
kregen. Er is wel over gespro-
ken, maar er is niets afgespro-
ken."

Volgens de ondernemers komt
Strous eerder gemaakte toezeg-
gingen over een actievererol van
het OCV bij de totstandkoming,
van de centrumplannen niet na.
Leo Ummelen: „In een overleg
in oktober hebben wij gepro-
beerd een eerste aanzet te geven
tot een gericht overleg of samen-
werkingsverband tussen de ge-
meente aan de ene kant en de
ondernemers aan de andere
kant. Er zijn toen duidelijke af-

„Als de gemeente het centrum-
plan zó uitvoert, met die grote
Albert Heijn-supermarkt in de
kern, dan zijn minstens vijf on-
dernemers genoodzaakt om bin-
nen drie jaar hun voordeur dicht
te spijkeren," zegt de OCV-voor-
zitter. „Wij zijn niet tegen het
plan, begrijp me goed, maar de

D66 Brunssum maakt
bouw gokhal mogelijk

Presentatie centrumplan

HEERLEN - MBO/Ruyters, private
partner in het Heerlense centrum-
plan, heeft geen principiële bezwa-,
ren tegen de komst van een jonge-
rencentrum in de leegstaande
broodfabriek. „Maar. momenteel
richt het onderzoek zich op woning-
bouw," laat directeur Ward Vleu-
gels weten.

MBO/Ruyters heeft plannen laten
ontwikkelen voor het oude DSM-
terrein en omgeving. Daar moeten
winkels en woningen komen. Het
terrein van de leegstaande broodfa-
briek was daarbij buiten beschou-
wing gebleven.
„De gemeente heelt ons verzocht
dat terrein alsnog bij de plannen te
betrekken. Dat zijn we in het cen-
trumplan zo overeengekomen.
Heerlen heeft een bepaalde op-
brengst gepland voor de verkoop
van die grond," zegt Vleugels.
„We hebben architect Von Gerkan
Marg gevraagd de broodfabriek te
bekijken. Daarbij is ook de moge-
lijkheid van handhaving opengela-
ten. Een jongerencentrum op die
plek is zeker bespreekbaar," ver-
klaart Vleugels.
Een meerderheid van de Heerlense
gemeenteraad heeft laten weten de
broodfabriek als mogelijk alterna-
tief voor De Nor, het Filmhuis, het
New Wave Café en het Kunste--
naarskollektief serieus te nemen.
De grote fracties geven hun steun
aan een haalbaarheidsonderzoek.

Veldlopen
" De organisatie van het Ne-
derlands kampioenschap veld-
lopen 1993 voor gemeente-amb-
tenaren is toegewezen aan
Heerlen. Het is de eerste keer
dat de titelstrijd in Limburg
wordt gehouden. Rond sport-
park Kaldenborn zal een kron-
kelig en hobbelig parcours
worden uitgezet. Vijftienhon-
derd mannen en vrouwen lich-
ten op woensdag 24 maart de
hielen. Een uitgelezen en uitge-
slapen(deelnemers)veld ...

Zuivere koffie

Het deel van de motie dat te be-
schouwen is als een motie van af-
keuring heb ik ingediend, omdat
ten eerste de handelswijze van
Theunissen niet collegiaal is ten op-
zichte van burgemeester Houben en
wethouder Cremers en ten tweede
omdat zijn handelswijze het vinden
van een oplossing bemoeilijkt.
Wethouder Theunissen heeft name-
lijk van een intern conflict tussen
personen een pplitiek conflict ge-
maakt. Dat hoort volgens mij niet,
erger nog dat draagt niets bij tot een
oplossing.
Ik heb de motie ook ingediend als
reactie op de kinderachtige chanta-
gepolitiek die totaal voorbij gaat
aan de veiligheid van de mensen in
Onderbanken. 'Wordt de schorsing
niet ingetrokken dan stemmen wij
tegen het begrotingsonderdeel
brandweer, lekker puhl'

Een ander punt blijft in uw bericht-
geving ook onderbelicht: het is
laakbaar dat dezeven brandweerlie-
den voorgehouden is dat bespre-
king in de raad iets aan de situatie
kan veranderen. Dergelyke besluit-
vorming is namelijk de autonome
bevoegdheid van het college.
Mijns inziens is verder de stelling
van Theunissen dat door de tijdelij-
ke schorsing de zeven in de be-
klaagdenbank gezet zijn, niet juist.
Die schorsing is namelijk geen ver-
oordeling. Als dat zo was, werd er
geen extern advies ingewonnen.
Die schorsing is het realiseren van
een tijdelijke 'status quo' om verder
onheil te voorkomen. In het belang
van de veiligheid van de mensen in
Onderbanken. Nogmaals, mijn mo-
tie behelsde wel wat meer dan al-
leen een motie van afkeuring.
SCHINVELD, Henk Evers,

raadslid

KERKRADE - In een modezaak
aan de Akerstraat in Kerkrade-West
is in de nacht van zondag op maan-
dag ingebroken. De nog onbekende
daders hebben voor ongeveer tien-
duizend gulden aan dames- en kin-
derkleding ontvreemd. De politie
zegt dat de inbrekers waarschijnlijk
gestoord zyn bij hun werk, gezien
de sporen die ze hebben nagelaten.
De politie heeft een onderzoek naar
de daders ingesteld. Ook zoekt zij
getuigen.

Brandweer
Op 14 december stond er een artikel
in het Limburgs Dagblad over de
vrijwillige brandweer in Onderban-
ken. Daarin schrijft uw verslagge-
ver, dat ik een motie van afkeuring
tegen Theunissen heb ingediend,
omdat hij zich 'te zeer' met de
brandweerproblemen zou hebben
bemoeid. Dat is niet waar. Voor
mijn part is wethouder Theunissen
dag en nacht met de brandweer be-
zig. Het is ook niet waar dat er al-
leen maar sprake is van een motie
van afkeuring.

ifl' egent;^ie r'i, gemeenteraadsleden - Ser-
tefci r Spoir> PAK (2 zetels)> BCD (2- CDA (3 zetels) en Jo Palmen

_A\m aren tegen de verhuizing vanfokPaleis en de bydrage van
O-,1half miljoen van de gemeente.
lit, ege (vier wethouders) en decoa-
(tpartyen PvdA (twee zetels), D66
V cc zetels) en Borger (drie zetels)
ij,, hiden de voorstanders. Het ging
ï^^ang hard tegen hard in de

Vergadering.

Bezwaar
Vri moreel bezwaar en
VSs het laakbaar dat informatie
sty achtergehouden over het voor-
W6l' --Wethouder Pierik heeft het

1 '30nt gemaakt. Zijn partij
\g\ een enquête over gokversla-
fle * hij wist dat het college
de „erhuizing en uitbreiding steun-KL** Tjeerd de Graaf.
Vn Krocké (BCD) diende een or-
de a orstel in om het voorstel van
t|>9

genda af te voeren. Eerst moest
Cens de Nota Gokverslaving

worden en een referen-
ML gehouden over het onderwerp.
19.i,. dat voorstel haalde het netl' hiet.

Vierkant

ODe wereldwinkels in onder
andere Heerlen, Brunssum, On-
derbanken en Voerendaal wor-
den specialisten op het gebied
van koffie. Naast de 'zuivere'
koffie van Max Havelaar,
waarmee dekleine boeren in de
Derde Wereld ondersteund wor-
den, beschikt de wereldwinkel
over het grootste assortiment
koffies. Om de omzet te laten
stijgen moet het verhaal van de
Max-Havelaarkoffie worden
opgepoetst, als dat maar zuive-
re koffie is!

opdagen - beperkten zich tot een
welles-nietesspelletje. Vooral de ge-
plande glazen overkapping van het
tweede gedeelte van de Promenade,
is hun een doorn in het oog.

Barrie Stevens

Welles-nietesspelletje
van burgers en winkeliers

" Slechts een handjevol burgers toonde interesse in het centrumplan. Een uur eerder waren pakweg 150 winkeliers komen
opdagen. Foto. christahalbesma

"Aan ambitie — en hopelijk
talent - kennelijk geen gebrek
in Limburg. Eergisteren meld-
den we dat choreograaf Barrie
Stevens binnenkort met een ei-
gen talentenshow van start
gaat en dat Heerlen van die
Barrie Stevens' Vooral Dóór-
gaan Show zelfs de première
krijgt. Een dag later werden we
overstelpt met telefoontjes waar
het gezochte talent zich kan
aanmelden. Hier dus: Jos No-
termans, Brimmanshof 2,
6443 BJ Brunssum,

De flatbewoners voelen zich te kort
gedaan door het gemeentebestuur.
„Dat glazen dak is een miskleun.
Wij woonden hier het eerst, met ons
moet u rekening houden," beet de
voorzitter van de bewonerscommis-
sie wethouder Jeroen van Gessel
toe.

Kalender

CqUp d^ Dleef vierkant achter het
b_if ge staan, terwijl PAK en LEs
Mjj .Seen goed woord voor de be-
luit v°erders over hadden. Ger
le oD rekende voor dat de he-
'eti eratic zeker acht ton gaat kos-

-11 noemde dat een enorme
"wT^stering. Servië L'Espoir
beknu dat de hele zaak al in 1991
& K̂stoofd was. „Wethouders
fats feesten van Jansen-Hahn-

r*S nooit naar alternatieven
"1. h7?!V Onze lijst vindt, dat gezien
S&otK " e financiële situatie, deze
W°ord°ring aan Fair Play °nverant-

Ook de fonteinen in de binnenstad
bleken een heet hangijzer. „Ik ben
tegen, want zwervers en verslaaf-
den maken daar een rommeltje
van," vond een bewoonster van de
Muzelaan. „Vóór, want water zorgt
voor levendigheid in de stad en dat
is toch wat we willen," was de me-
ning van een ander.

De geopperde suggesties worden
gewogen en meegenomen in de uit-
eindelijke versie van Ungers' plan-
nen.

HEERLEN - Waarom is de Saro-
leastraat in de reconstructie-plan-
nen van het Heerlense winkelcen-
trum alleen bedeeld met nieuwe
lampen en kinderkopjes? En wat is
de plaats van de Dautzenbergstraat
in het geheel?

De Heerlense ondernemers hadden
duizend en één vragen tijdens de
informatieavond over de herstruc-
turering van de binnenstad, gister-
avond in de Stadsschouwburg.

Jammer alleen, dat de winkeliers
louter oog en oor hadden voor de
eigen pui, zodat het niet kwam tot
een inhoudelijke discussie over de

omvangrijke plannen van deKeulsearchitect Ungers.
In groten getale was de Heerlense
middenstand naar de Stadsschouw-
burg gekomen. Het gros leek con-
tent met de - ruwe - plannen
van de Duitse ontwerper. Alleen de
'kleine' ondernemers uit de Saro-
lea-, Oranje-Nassau, Honigman-, en
Dautzenbergstraat trokken fel van
leer tegen Ungers' plannen. Zij vre-
zen dat dezijaders van het kernwin-
kelgebied verschralen en langzaam
afsterven, als Heerlen de stede-
bouwkundige visie van Ungers gaat
uitvoeren.
„Het plan heeft ontegenzeggelijk in-
ternationale allure, maar een visie

op hoe de binnenstad er uit moet
gaan zien, ontbreekt. Er is niet goed
nagedacht over de circuitvorming
van de kern. De zijstraten worden
vergeten," betoogde ondernemer J.

" Pasch, van de gelijknamige winkel
in de Oranje-Nassaustraat.

Een medewerker van architect Un-
gers sprak die bewering vol vuur
tegen. „Die straten worden juist ge-
voed door onze opzet want de Pro-
menade II - het stuk tussen
Schunck en de Geerstraat - krygt
een recreatieve functie."

Ook de burgers - alleen omwo-
nendenvan de Promenade kwamen

kasteleins en friturehouders in het
geding. Daar moet je dan mee gaan
praten," aldus Wiel Nieling.

Van onze correspondent

Horeca Onderbanken
pikt gokbeleid niet

Kasteleins eisen onderhoud met b en w

Moeilijk
Ve het uiterst moeilijk. De
"lujjj ...gemeenteraadsleden zaten

t met het voorstel in hun
Nakt accïueline van der Zwaard
°os h Wetnouder Henny de Boer

"Ver ?°r te stellen dat er geencent
Vmaan de in het voorstel opge-
t?lie m °000 gulden voor de ope-
«oer cht worden uitgegeven. De
'leei Weet namelijk dat de operatie

soed duurder kan worden.Na "sejJnterventie van Riem en twee
gen zei het college toe dat
geen cent méér besteed zal

öaar«eVo o?tStemde D66 vóór het colle"
[>a C ht - en was rond midder-

e
~ nadat n°S een motie van de

W v P.artiJen was gesneuveld - de
hfeis 3 X°or de bouw van het g°k-

achter bet oude gemeente-

Vsp^ÏÏ Betuw (PAk) denkt daty. wel zal byleggen
geld t operatie achteraf toch meer
VSf_n?st- Een gedachte die doorSenß^ee^ter Riem niet werd te-i st;sproken.

"Het Wereld Muziek Concours
inspireert vele mensen. Muzi-
kanten, dirigenten, componis-
ten, biertappers en bierdrin-
kers schakelen allemaal een
tandje bij als ze het woordje
WMC horen. Ook kunstenaars
laten zich inspireren door het
vierjaarlijkse muzikale gebeu-
ren in Kerkrade. Gisteren werd
op het gemeentehuis in Kerkra-
de een WMC-kalender van het
WMC-jaar 1993 gepresenteerd
met daarin aquarellen van de
Limburgse amateurschilders
Mieke Schlösser, Marianne
Kokkelmans en Frans Hawin-
kels.

ONDERBANKEN - De hore-
caondernemers in Onderban-
ken zijn furieus over het be-
sluit van de gemeente om een
strenger gokkastenbeleid te
gaan voeren. Ze eisen opkorte
termijn een nieuw gesprek
met burgemeester en wethou-
ders over de kwestie. Kalender 2

Ook over de sluitingstijden is vol-
gens Nieling het laatste woord nog
niet gevallen. De gemeente is niet
ingegaan op het verzoek van dekas-
teleins, de sluitingstijden aan te
passen aan omliggende gemeenten.
De café's en disco's zouden dan in
het weekeinde tot drie en door de
week tot twee uur open mogen blij-
ven. „De horeca in 'Onderbanken
wordt economisch achtergesteld.

De gemeente stelt wel dat ze niet
voorop wil lopen in deze streek,
maar handelt eigenlijk omgekeerd.
Ze loop achter. Op zijn minst zou er
gelykheid moeten zijn met de om-
liggende gemeenten," aldus Wiel
Nieling. Discotheekhouder Wilco
Willems heeft inmiddels een brief
naar de raad gezonden, waarin hij
alsnog om verruiming van de slui-
tingstijden vraagt.

Begin dit jaarkondigde de toenma-
lige burgemeester Ritzer aan dat het
aantal gokkasten in café's en fritu-
res aan banden werd gelegd. Na
overleg met Ritzer werd een conve-
nant toegezegd, waarin een soepele-
re regeling werd afgesproken. Met
name in fritures werd dan nog een
kansspelautomaat getolereerd. In
ruil daarvoor zouden de horecaon-
dernemers toezien op misbruik van
de automaten.

" Uiteraard zijn de aqurallen
geïnspireerd door het WMC. De
kalender is gedrukt op een pa-
piersoort met licht reliëf. He-
laas zijn de twaalf kunstwer-
ken niet te koop. Wij raden u
aan snel een relatie van het
WMC te worden, want alleen
dan kunt u de, volgens de orga-
nisatie begerenswaardige, ka-
lenderkrijgen. Om te weten hoe
u dat wordt kunt u het beste
contact opnemen met het WMC.

HEERLEN - De stichtingMilieufe-
deratie Limburg vraagt de gemeen-
te Heerlen te stoppen met het oprui-
men van bladeren en hout in het
Aambos. Dit werk, dat nog zes we-
ken voortduurt, zou veel dieren in
hun winterslaap storen.
Buurtbewoners attendeerden de
Milieufederatie op ZOL-medewer-
kers die in opdracht van de ge-
meente in het Aambos bezig zijn.
„De huidige werkzaamheden ko-
men op een wel bijzonder ongeluk-
kig tijdstip van het jaar, op het
moment datverstoring de dood van
een aantal beesten betekent," vindt
directeur H. Bemelmans van de Mi-
lieufederatie.
„Egels brengen hun winterslaap
door in de strooisellaag. Ook voor
poppen en eitjes van vlinders, ke-
vers en ander klein gedierte is deze
laag van levensbelang."
De Milieufederatie vindt dat Heer-
len tot het voorjaar moet wachten,
als de nachttemperatuur weer bo-
ven de zes graden is. Het best kan
dit werk tussen half augustus en
half september gebeuren. „Wij at-
tenderen erop dat in den lande
steeds meer wordt overgegaan op
natuurlijke vormen van beheer,
waarbij dood hout en bladeren niet
meer verwijderd worden."

Borger bij PNL
BRUNSSUM - De Brunssumse lo-
kale lijstBorger heeft zich aangeslo-
ten bij de Partij Nieuw Limburg.
Borger is met zes zetels de grootste
fractie in Brunssum. PNL, een koe-
pel van lokale Limburgse lijsten, is
nu in alle gemeentraden in de Oos-
telijke Mijnstreek vertegenwoor-
digd.

Milieufederatie:
Heerlen stoort
de winterslaap

Waarnemend burgemeester Hou-
ben heeft de regeling echter terug-
gedraaid, waardoor in café's nog
slechts één kansspelautomaat en
een behendigheidsspel mag staan.
Voor fritures is dat slechts één be-
hendigheisspel.

Wiel Nieling, waarnemend voorzit-
ter van de plaatselijke horecaonder-
nemers, wil nu aparte gesprekken
gaan voeren met de leden van b en
w, om het gemeentebestuur alsnog
tot andere gedachten te brengen.
„We hebben geen enkele kans ge-
Had om over deze regeling te pra-

ten, omdat de commissie Midden-
en Kleinbedrijf al meer dan eenjaar
niet meer bijeen is geweest.

Er zijn mensen die op basis van de
oude regeling of de toezegging van
Ritzer contracten hebben afgeslo-
ten over meerdere jaren. Hun wordt
nu zomaar een stuk broodwinning
ontnomen. Het moet op zijn minst
mogelijk zijn dat er een overgangs-
regeling komt. Dat de gemeente
nog met de Vereniging Automaten-
handel Nederland wil gaan praten is
een lachertje. Hier is het belangvan
de plaatselijke ondernemers, de

Woensdag 16 december 1992 #17
oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad

Gemeenteraad worstelt urenlang metplan voor Fair Play

in gesprek

Logo



Woensdag 16 december 1992 " 18
T^j LimburgsDagblad

■3piccolo'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 ’1,15 per mm, Onroerend Goed én
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 onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: / 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag fm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen nn 15 jaaren ouder.
{Bron CeOucoSummo Scannen D79

Mededelingen

Getuigen gezocht
Wie heeft de aanrijding tussen een bruine Mitsubishi en

een gele Kadett op woensdag 14 oktober jl. om 15.20 uur
gezien in de Putgraaf te Heerlen. Getuigen gelievezich te

melden: tel. 045-330110 na 18.00 uur.
Personeel aangeboden

——_—————________——__—______________________________ HMM_^___

De FOTOGRAAF voor al uw Piccolo's in het Limburgs
bruids- en familiereportages! Dagblad zijn groot in RE-
Bei. 045-726331. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

I I mM\ U________ ________*"s^^
■l Ij Tr * Ji ____ ln"rB

«B^——^^—^i- i _ _—________i

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding
Buffetbedienden (met ervaring)

Personeel voor diverse
werkzaamheden

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

Leidinggevende personen
herkennen wij niet aan de telefoon.

Belt u daarom even voor een afspraak. Tel. 045-418270.

Is UW
typiste

doorhet lint
gegaan?

Tence/
uitzendbureau

. ; :
Gevraagd

Buffethulp m/v
voor discotheek
Drop in

te Kerkrade. Soll. na 20.00
uur tel. 045-452471.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS. Ook colonnes.
045-231336/230477. Hom-
merterweg 77, Hoensbroek.
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-
zak, 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.
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
Part-Urne AUTOMONTEUR
met APK-diploma, in loon-
dienst. Tel. 045-244947.
BIJVERDIENSTEN vanuit
kant./huis, full- en parttime,
verk. natuurprod. ’1.000,-
-tot ’5.000,- per mnd. Tel.
043-218818/043-435622.
Leuk meisje gevr. voor
gezellig privéhuis te Kerk-
rade. Tel. 045-425100.
Part-time CHAUFFEUR ge-
vraagd voor dinsdag en vrij-
dag eventueel, meer dagen.
Tel. 045-316191.

Het geheim van ons succes
verraden wij niet, maar wij
laten U graag eraan deel-
nemen. Tel. 04406-16253 of
09-49.241167480.
Goede BIJVERDIENSTE!
’350,- per week, ook thuis-
werk, geen buitendienst. Tel.
09-49.240518025.
Gevr. goede FAMILIE om 2x
p.wk. (namidd.) op zoon v. 8
jr. te passen. Omg. Spek-
heide. Tel. 045-418622.
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen. Werktijden i.o. In-
tern mog. Tel. 046-758127.
Nette DAMES gevraagd
voor goedlopende SM zaak.
Tel. 045-414338
BEZORGERS gevr., min.
leeftijd 15 jr. voor Heerler-
baan, Hoensbroek, Beersdal
Muschemig, Bleyerheide en
Sittard (Tienbunderd en
Sanderbout). 045-257974.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE. Zeer hoog loon ge-
gar. Leuke sfeer. Tel. 045-
-228481.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Moet uw
boekhouder

het bed
houden ?

Tencef
__■ "uitzendbureau

OO te huur
Te huur 175 m2OPSLAG-
RUIMTE te Amstenrade, pr.

’ 1.000,- per maand. Inl.
04492-1870.
BEDRIJFSRUIMTE, Rijks-
weg te Geleen, bestaande
uit winkel, magazijn en kan-
toren. 046-747166 na 18 uur.
ELSLOO, te huur apparte-
ment, ’750,- excl. p.mnd.
Direkt te aanvaarden. Tel.
046-377669.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

__■-»—-—_— , . —^^M

Nieuwjaarswens /
""^"—"""" ;I___—-______*

Plaats een originele
NIEUWJAARSWENS
in het Limburgs Dagblad.

Al vanaf

’lO,-
-staat u erbij!

Bel

045-719966
en verras uw familie en vrienden!

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
Spaarhypotheek 7,9%, 20
jaar vast. Unieke mogelijk-
heden voor 2 inkomens. Bel.
045-712255. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, Schelsberg 149,
Heerlen. Tel. 045-728671.
Gevraagd met spoed,
WOONHUIS liefst met grote
tuin tot ca. ’ 150.000,-
-opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Te k. of te h. WINKEL met
woonhuis en grote tuin in
centrum van Heerlen. Direct
te aanvaarden. 045-724690

Kamers
Centrum-HEERLEN, kamer
te huur. Tel. 045-729637 na
18.00 uur.
Kamers te huur met kost
voor rustige personen, hartje
HOENSBROEK. Tel. na

I 12.00 uur 045-224509.
Bouwen/Verbouwen

Voor ombouw
en renovatie bel

de vakman.
045-714730

Bouwmat./machines
KANTELDEUREN, roldeu
ren, sectiedeuren met o
zonder afstandsbediening ir
23 maten direkt leverbaar
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt vooi
alle soorten garagedeurer
compl. met zender voor uvi
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zondei
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur
TEBBEN koeltechniek (part;
Geen voorrijkosten met ga
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.
Toenbreker Wasautomaten
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
kOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel,
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Winkel & Kantoor

Ricoh M5O
Wereldwijd de beste zwaardere A4fotocopiermachine

*_£ __* ________
7___ i______i IHL^^

Compact, betrouwbaar en eenvoudig
Van’ 2.295,- excl. 17V_% BTW
Voor ’ 1.895,- excl. 17VZ% BTW

Leufkens-Dubois
KWALITEIT EN PRIJS

Sittarderweg 58a, Heerlen
Tel. 045-726444/722315.

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.

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Bedrijven/Transacties

Uw zakenadres in Duitsland
met complete zaken service:

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

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

Tel. 0949-241-4467720/Fax 0949-241-4467711.

Auto's

Amazing Mazda
Mazda 626 2.0 12VGLX HB PS automaat 198.
Mazda 626 2.0 GLX Coupé zwart 198$
Mazda 626 2.0iGLX Coupérood veel extra's 199C
Mazda 626 2.0iGT 150 PK alle extra's 198$
Mazda 626 2.0 GLX Coupé blauw 198E
Mazda 626 2.0 HB 12V GLX antraciet 198$
Mazda 626 1.6HB LX goud 198E
Mazda 626 2.2iGLX Sedan aut. PSLPG 199C
Mazda 626 1.6LX Sedan aut. ABS nw. okt 198C
Mazda 626 1.8 Exceed Sedan electr. dak 199C
Mazda 323 1.6i16VGLX F rood nw.st. okt 1991
Mazda 323 1.3 16VLX HB blauw 199C
Mazda 323 1.5 HB ensign veel extra's 199C
VW Golf 1.3HB 5-deurs wit 1.6 1984/1985
Nissan Sunny 1700Diesel i.z.g.st 198^
Opel Kadett 1.2 NHB 3-drs z.g.a.nw. ’4.950,- 1980
Honda Jazz 1.2GL5-bak 19&
BMW 320i6V z.g.a.nw 198.
MitsubishiLancer 1.5GL 4-drs 198i
Ford Escort Bravo i.z.g.st. ’6.750,-
SkodaRols 120LS 4-drs. ’2.750,-

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

Ford Escort RS pakket bwj. '89
1 rood, schuif/kanteldak, 1e eigenaar, schadevrij.

Ford Escort 1600, 5-drs, Amerikaanse uitvoering, bwj. '83. ,
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507

Automaat Opel Kadett 1.3 S
wit, bwj. '86, 3-drs.

Opel Ascona, bwj. '82, licht groen, 1e eigenaar.
» Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Toyota Corolla 1300 12V, 12-'B9
3-drs, kleur rood, 1e eigenaar, schadevrij-

Toyota Corolla 1800 GL diesel, bwj. '87,1eeig., schadevrij
Toyota Corolla combi, bwj. '85

Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Passat Variant 1.6 CL
1e eig., bwj. '89, schadevrij, getint glas, radio/cassette.

VW Golf 1100, bwj. '83, 1e eigenaar, schadevrij.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

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

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

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

’ 27.500,- voor ’ 24.900,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
roodm. 43.000 km. '90 van
’24.500,- voor ’21.900,-;
Ford Scorpio 2.0 CL wit van
’17.900,- voor ’16.500,-;
Ford Scorpio 2.8i GL rood-
met. veel access. '87 van
’16.800,- voor ’14.500,-;
Ford Escort 1.3 CL Bravo
rood 39.000 km. '89 van
’15.900,- voor ’ 14.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser rood-
met. '87 van ’11.900,- voor
’9.500,-; Audi 80 1.8 S wit
'88 van ’22.500,- voor
’19.800,-; BMW 316iM4O
4-drs rood '90 van

’ 25.800,- voor ’ 24.500,-;
BMW 528iautomaat nwe. st.
zilverm. '85 van ’ 13.500,-
-voor ’11.900,-; Opel Veetra
1.8 S GL wit '89 van
’23.900,- voor ’22.500,-;
Opel Kadett 1.3 LS 3-drs
rood 54.000 km.'B9 van
’17.000,- voor ’15.900,-;
Opel Kadett 3-drs LS wit '87
van ’12.900,- voor
’11.900,-; Citroen BK
Palmares wit z. mooi '88 van
’14.900,- voor ’12.900,-;
Citroen BK 1.6 RS zilver '86
van ’ 8.950,- voor
’7.950,-; Lancia Delta 1.3
felrood '88 van ’13.900,-
-voor ’12.500,-; Renault 19
TR Chamade blauwmet. '90
van ’ 18.900,- voor
’16.900,-; Renault 21 TL
groenmet. '88 van

’ 13.900,- voor ’ 12.500,-;
Renault 21 GTS Nevada
blauwmet. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Renault 25 TS bruinmet. '85
van ’ 7.950,- voor
’5.900,-; Subaru 1.3 DL
Sedan wit 63.000 km. '86
van ’ 7.950,- voor
’6.950,-; Volvo 440 DL
groenmet. nwe.st. '90 van
’20.800,- voor ’19.800,-;
VW Golf Manhattan 1.6 wit
div. ace. '90 58.000 km. van
’21.800,- voor ’19.800,-;
Mini 1000 E rood 56.000 km.
'87 van ’8.750,- voor
’7.500,-; Mini Metro LS s-
drs. wit '85 van ’6.500,-
-voor ’ 4.950,-; Seat Ibiza
luxe wit '86 van ’8.500,-
-voor ’ 6.500,-. Exclusief:
BMW 524 TD d-blauw nwe.
st. '89 ’34.800,-; Ford
Siërra Cosworth 16 V Turbo
alle ace. wit 51.000 km. '88

’ 36.800,-. Stations/bestell-
ers: Renault 21 Nevada
GTS blauwm. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Lada 2104 stationcar wit
24.000 km. '91 van

’ 11.900,- voor ’ 9.900,-;
Lada 2104 stationcar rood
45.000 km. '89 van ’ 8.900,-
-voor ’6.900,-; Opel Corsa
1.2 Van wit '87 van ’8.500,-
-voor ’ 7.500,-; Renault
Express Van '87 van

’ 7.950,- voor ’ 6.950,-;
Mitsubishi L3OO diesel
camper beige '84 van

’ 9.800,- voor ’ 7.900,-.
Tevens div. inruilauto's tot
’2.000,-. * 12 maanden
volledige garantie (niet
ouder dan 5 jaar). * 100%'
financiering mog. * Inruil
auto/motor mogelijk. Auto-
bedrijf John Koullen. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop
045-426995. Tel. werk-
plaats 045-424268. Locht
17, Kerkrade.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Seat Ibiza 1.5 GL
'88; Opel Rekord 20 S
autom. m. '84; Peugeot 205
11-'B3; Citroen 2 CV 6 spe-
cial '84; BMW 323 i 5-bak
'82; Ford Siërra 1.6 L combi
'83; Toyota Starlet 1e eig.
'82; Citroen CX 25 D 12-81;
Ford Taunus 16 Bravo '82;
BMW 520 i '82;Opel Com-
modore 2.5 S '81; BMW 320-
-6 '80; Peugeot 104 '83; Opel
Kadett 13N '80; Opel Kadett
16D '83; Mitsubishi Tredia
14 GLX '83; Fiat Panda '84;
Volvo 340 L'B2; Alfa Sud 1.5
1e eig. '82; Peugeot 305 '83;
Ford Fiësta 11 Bravo '81;
Opel Manta GTJ 20S '80;
VW Scirocco S 77; BMW
2002 toering tax. rap. aanw.
74; Citroen Visa 11 L '82;
Daihatsu-bus gr.kent. '84;
VW-transporter Piek Up '80;
Opel Kadett City ’950,-.
Inkoop verkoop financiering
Diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. 10-18 uur,
zat. 10-17 uur.
SCHADEAUTO'S met ken-
teken: Opel Omega 2.4i LS
automaat 37.000 km '90;
Golf 1.6 i CL Manhatten 4-
drs. '90; Kadett 1.7 D 4-drs.
GL Sedan '90; Toyota Co-
rolla 1.3 i XL 3-drs. HB '89
’6.000,-. Imex BV, tel. 045-
-312044.

IAutobedrijf Loek SCHAEP-
KENS. Ruime keuze uit plm.
100 oce. 0.a.: VW Golf GTI t.
'85 ’14.950,-; Ford Escort
1300 CL '86 ’10.900,-;
Escort 1.6 CL diesel '86
’10.500,-; VW Jetta 1600
'87 ’9.900,-; Opel Corsa
1.5 diesel '88 ’9.900,-; VW
Jetta diesel CL 85

’ 8.750,-; Mitsubishi Colt
GL nw. type 86 ’7.950,-;
Peugeot 305 GR stationcar
'85 ’6.500,-; Ford Fiësta
'84 ’5.950,-; Mercedes 280
E aut. '81 ’5.500,-; Suzuki
Alto '84 zeer mooi ’4.900,-;
Volvo 245 stationcar Ipg
onderbouw '82 ’ 4.950,-;
Suzuki Carry gr. kent.
’3.950,-; VW Bus pers.
vervoer 80 ’3.950,-; 5 x
Ford Escort '82 t/m '85 v.a.

’ 3.250,-; Ford Capri 2.0 L S,
zeer mooi ’3.000,-; Toyota
Carina 1e eig. 70.000 km.
'82 ’3.900,-; Renault 4 GTL
'83 ’ 2.950,-; Ford Taunus 4-
drs 1e eig. '82 ’2.950,-;
Citroen Visa '83 ’2.500,-;
Ford Fiësta 1100 L
’2.250,-; Ford Granada 2.3
GL ’1.950,-; 2 x VW Golf
aut. nwe APK v.a. ’1.950,-;
2 x Ford Taunus 6 cyl. t. '81
v.a. ’1.750,-; VW Passat s-
drs 1 eig. ’1.500,-; Audi
100 GLS ’1.250,-. Goede
service, APK keuringssta-
tion, Bovaggarantie vlotte
financiering. Klimmenderstr.
110, Klimmen. Tel. 04405-
-2896. ■
Te koop BMW 316, bwj. '80,
i.z.g.st., vraagprijs ’ 2.250,-
Tel. 045-456995.
Te koop CITROEN GSA
break, bwj. '83, in prima
staat, fBOO,-. 046-754671.
Ford FIËSTA 1100 S, bwj.
'81, APK 12-93, ’1.850,-.
045-724993.
FORD Escort, bwj. '79, APK
4-93, i.z.g.st. ’950,-. Tel.
045-415528.
Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'80, APK tot 7-93, Lz.g.st,
vr.pr. ’ 1.050,-. 046-757236.
Te koop Ford ESCORT m.
'84, Lz.g.st., pr. ’4.250,-.
Tel. 045-255092.
Te k. van 1e eig. Ford SIËR-
RA, nov. '83, i.z.g.st., pr.

’ 5.250,-. 045-250765., Honda CIVIC 1.4 GL, 16V,
bwj. '88, Lz.g.st., vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 04492-3949.
Te koop Honda CIVIC 1200
bwj. '78, vr.pr ’550,-. Tel.
045-721474.
Te koop MAZDA 626 1.6 VD
900, kl. groen, i.z.g.st. Tel.
045-441713.
PEUGEOT 205 XS 1.41, bwj.
4-'9O, rood, 30.000 km.,
alarm. Tel. 045-451364.
PONTIAC Phoenix 1981,
APK '94, nette auto,

’ 2.750,-. 045-244947.
Te koop Range ROVER bwj.
'85, 2-drs., geel kent., i.g.st.,
APK 10-93, pr. ’18.750,-.
Tel. 043-254456.
Te koop RENAULT Fuego,
type '82, APK 7-93,

’ 1.650,-. Tel. 045-217202.
RENAULT 9TL, 4-drs., bwj.
nov. '87, rood, 5-speed, met
striping, APK '93, i.st.v.nw.
pr. ’ 7.250,-. 046-750506.
SUBARU 13 DL, 3-drs, '84,
85.000km, blauwmet. 1e eig
nw. band., APK 7-93, i.st.v.
nw., ’3.650,-. 045-323178.
VW GOLF diesel GL type
'85, kl. beigemet., 5-drs., s-
versn., radio, APK. Auto
verkeert in perfecte staat.
Weg. omst. ’7.450,-. Tel.
04409-2191.
Te koop gevr. GOLF klein
defect geen bezwaar tot

’ 500,-. Tel 045-226773.
Te koop VOLVO 340 GL
smokesilvermet.,' 6-'9O,
58.000 km, in perf. st., zie
onderh.boekje, pr.
’14.500,-. ’3.000,- onder
verkooppr. dealer. Tel. 045-
-317874.
Te koop VOLVO 66, bwj. '79,
APK 9-93, i.z.g.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 045-351659.
Auto KALDEBORN: Wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
AUTO'S U belt wij kopen!!
Ook zondags met vrijwa-
ringsbewijs. 045-427671.
Te koop Opel KADETT 1200,
'82; Ford Fiësta 1.1, '80, bei-
de APK gek. 045-416291.
Opel CORSA type 88 rood
VAN 1e eigenaar 1e lak
nieuw staat ’7.750,-; Jeep
Nissan Patrol '87 5-drs zil-
ver koopje; BMW 320 i '83

’ 3.750,-. Tel. 045-456963.
Ford Escort 1.6 CL '87; Opel
Corsa 12S '84 luxe; VW
Santana 4-drs. met LPG '84;

! Kadett Caravan 1600 D '82;
Mercedes 200 diesel centr.
vergr. en schuifd. '82; Toyo-- ta Starlet grijs kenteken '86;
Inruil en financ. mogelijk.

! Garage HOOGENHOUT,
Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek. Tel. 045-215557.

.Te koop mooie en zuinigei CITROEN Visa 1100, bwj.
'83, 5-drs., APK 9-93,

’ 1.850,-. Tel. 04492-4553.

Mercedes 200 D veel extr.
wit, bwj. '87, ’29.000,-,
Ford Siërra 2.0 i stationcar
div. extr., bwj. 5-'9O, 37.000
km, ’28.500,-; Opel Ome-
ga 2.0i stationcar, bwj. '89,
50.000 km, ’24.000,-; To-
yota Starlet 1.0 rood, bwj.'B6,
’9.500,-; Renault R 19TS5-
drs, 1700, met LPG, zwart,
bwj. '90, 37.500km,
’20.900,-; Rover 216 SE 4-
drs luxe uitv., bwj. '88,
50.000km, ’ 13.500,-; Fiat
Panda Carara 750 3-drs, wit,
bwj. '87, ’7.500,-; Mini spe-
cial bwj. '91, 16.000km,
’11.000,-; Suzuki Alto GL 3-
drs, zwartmet., bwj. '88,
32.800km, ’ 8.500,-; Lada
stationcar 5-drs, bwj. '88,
52.500km, ’8.500,-; Mazda
323 Sedan 1500i, 4-drs,
60.000 km, ’14.500,-; Mit-
subishi Colt, turbo bwj. '84,
100.000 km, ’6.500,-; MGB
cabrio i.nw.st. bwj. '79,
’16.500,-; Talbot Samba
cabrio, bwj. '83, rood,

’ 11.500,-. Automobielbe-
drijf HAVE, Industriestr. 31
Sittard. Tel. 046-515195.
Te koop gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Ook na
18.00 uur. 045-423199.
Te koop TOYOTA Hi-lux RN
37, bwj. '85, zonder cab.,
deel 2, copie deel 3, type
plaatjes aanwezig en Lada
1200S, bwj. '88, lichte rijbare
schade. Tel. 045-453570.
Math KOENEN biedt te koop
aan: 50 tot 100 auto's v.a.
’5OO,- tot ’7.000,-. 1 jr
APK, inruil en financiering
mogelijk. Tel. 04499-3398.
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
stv.nw., ’3.450,-. Tel. 045-
-323178.
Te k. Ford SIERRA Sedan,
bwj. '88, trekhaak, centrale
vergrendeling, 70.000 km.,

’ 13.500,-. Tel. 045-326420
SUZUKI Alto FX, bwj.'B3,
nieuw model, gew. 610 kg,
APK 7-8-93, ’2.950,-. Tel.
045-323178.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw. 045-727742 / 724000
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te koop GEVRAAGD per-
sonenauto's en alle types
bedrijfsauto's. Steeds voor-
radig plusm. 100 occasions
tegen superlage prijzen.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmen. 04405-2896.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Met bovaggarantie: Opel
Astra '92; Opel Ascona s-
drs '85; Ford Escort '85;
Opel Kadett Stationcar die-
sel '88; Opel Kadett 1300
Sedan '87; Opel Corsa '86/
'90; Opel Veetra 1600 i '92
en '89 Opel Omega 87;
Opel Kadett 1.6 i'90; Opel
Kadett 1600 Sedan '86;
Opel Kadett stationcar 5-drs.
'85; VW Golf '86/88; VW
Polo '85; Toyota Corolla au-
tomaat '81; Renault 11 '82
’2.750,-; Ford Fiësta '80
’1.500,-. WEBER Autobe-
drijf, Baanstraat 38, Schaes-
berg: 045-314175.

Te koop VOLVO 244, bwj.
'81, LPG installatie, vr.pr.
’1.000,-. Tel. 045-464567,
na 16.00 uur.
Te koop RENAULT 5, bwj.
'83, APK gek., ’ 1.500,-. Tel.
04493-4607.
Te k. BMW 324 D, bwj.
11-'B7, rembekr., stuurbekr.,
get. glas, i.nw.st. Event. mr.
mog. Pr. ’17.000,-. Tel.
045-427132 na 17.00 uur.
Opel KADETT HB 1.2 S '84
’4.850,-; Kadett HB 1.3 SR
'81 ’2.600,-; Ascona 1.6 S
'83 ’3.900,-; Ascona '81
’1.900,-; Mazda 323 '82
’2.700,-; Datsun Cherry '82

’ 2.500,-; Sunny '81
’1.500,-; Ford Taunus 1.6
'82 ’3.600,-; Taunus 2.0
'81 ’1.900,-. Oude Land-
graaf 101, Landgraaf. 045-
-311078.
Te koop FORD Mustang
Cobra, bwj. '80, opknapper
met onderdelen, vaste prijs
’1.500,-. Rooseveltlaan 59,
Beek.
LUCAR! koopt ook uw auto
voor een serieuze prijs.
Schade of defect geen be-
zwaar. Tel. 045-456963.
OK CARS, wij gaan met va-
kantie van 19 dcc. tot 4 jan.
Laatste kans, div. auto's t.e.
a.b. Verl. Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, bwj. '82 t/m '88 (ook
schade). Direct contant
geld! 046-518401 of 337742
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz-
da 626 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX '88;
Mazda 626 Wagon 1.8 GLX
met stuurbekr. '89; 2x Maz-
da 323 F coupé '90; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86/'B7;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
'86; Mazda 323 Sedan 1.3
Envoy '88; Mazda 323 Se-
dan 1.3 i GLX '88; Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '87;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX 90;
Alfa 75 1.6i met LPG '90;
Volvo 340 GL '88; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 LX '90; Mitsu-
bishi Lancer 1.8 diesel '87;
Fiat Panda 1000 Cü '91;
Ford Siërra 2.0 CL 5-drs '88;
Ford Siërra 2.0 Laser '85;
Opel Kadett Sedan 1.6 i '89;
VW Golf CL 1.6 '90; Diverse
goedkope inruilauto's: Hon-
da Civic 1.3 automaat '82
’6.750,-; Honda Civic auto-
maat '81 ’3.750,-; Skoda
120 L '85 ’3.950,-; Vaux-
hall Carlton 79 ’4.500,-;
Volvo 244 DL automaat 77
’3.250,-; Volvo 360 GLS
Sedan '83 ’5.950,-; Ford
Taunus 1.6 L 78 ’1.250,-;
Fiat Panda 34 '85 ’5.950,-;
Mitsubishi Galant 2.3 turbo
diesel '83 ’3.500,-; Opel.Kadett automaat 1.6 S '82

I ’ 4.750,-. Palemigerboord. 401, Heerlen: 045- 722451; Donderdag koopavond tol
20.00 uur

! Sloopauto's
:Te k. gevr. SLOOP- en

schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-512924/046-519637
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.

Auto onderdelenen accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Cadeau-tip
* Blaupunkt Paris RCR 41

* Digitale radio-cassette met RDS en anti-diefstalslede
* Van ’ 825,- voor ’ 649,- mcl. Btw

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
KLAmerica, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
BOEMERS, tekkels, Mal-
thesers wit, Schotse Terriërs,
Yorks Ter. Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Goed tehuis gezocht voor
Hol. HERDER, teef, 2 jr. oud,
pr. ’ 125,-. Tel. 04492-3421.
Weg; aanvaarding werk te k.
West Highland WHITE-
TERRIËR, 9 mnd oud, zeer
lief, ’500,-. Inl. tus. 18.00
en 19.00 uur 045-222256.
Te koop mooie FRIES, 2V_ jr.
oud, bereden, zeer lief. Inl.
na 18.00 uur 04406-12922.
Te koop van part. zwarte
BOUVIERPUPS + teef van
4V_ jr. met stamboom, ing. en
ontw. Tel. 04257-9200.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, 8 wk. oud, ing. en
ontw. Tel. 04492-3421.
Te k. MECHELSE herder, 9
weken oud, teefje, zeer mooi,
pr. ’ 150,-. 045-421539.

SANE dierenspeciaalzaak,
honden- en kattenvoer aan
de laagste prijs. Hondenren-
nen, hekwerken en paar-
denboxen. Sane, Maastrich-
tersteenweg 198 in Maaseik,
(baan Maaseik richting Bil-
sen). Tel. 09-32.89562616.
open van 10.00 tot 18.00 uur.

Motoren
YAMAHA Virago 750 bwj.
'84, i.z.g.st, veel chroom,

’ 6.750,-. 04493-4929.

(Brom)fietsen
Te k. VESPA, '88, i.z.g.st,
m. sterwielen, verzekering.
Na 15.00 uur 045-256115.
Te koop VESPA Ciao en
snorbrommer. Tel. 045-
-321231.

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

—Opleidingen ,
Cursus Scheppend Denken

Bewustwording van het zijn
door: Evert Möller.

U leert uw angsten, depressies en lichamelijke klachte"
overwinnen en een toekomst te creëren vol zelfvertorj* J

harmonie in uzelf en succes in alles wat u doet. j
De Mystieke Aarde |

School voor kosmische heelheid en metafysische kraw*
Morenstraat 9, 6211 GE Maastricht, 043-255976^*

IGoed gerichte studiebege-
| leiding in Heerlen en Hoens-

broek verzorgd door een cr-
i varen team van docenten.; BIJLES in Heerlen, Maas-

tricht, Eindhoven en Weert
iin vrijwel alle vakken v.a.
i ’l5,- per uur, Inl. hoofd-

kantoor 045-741102, fax
045-711812.
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.
HBO Docent geeft BIJLES- aan middelbare scholieren.
Tel. 045-427563

In/om de tuin

Beton Beelden
voor binnen en buiten

" | \

' Een leuk kerstkado
Betonwarenfabriek; Gebr. Creugers
Economiestraat 46,

Hoensbroek. Tel. 045-

-''' 213877 (Bij station).

Mode Totaal^,,
Te k. mooie, aparte B°W'
JAS, nw.pr. ’ 3.900,-73
pr. ’ 500,-. Tel. 045-4569»)

Bel de Vakman, „
SCHILDERS kunnen Jdiverse behang- en v*L
schilderwerk aanne"
Tel. 045-210020. - ■
NEW LOOK BV Sch*
berg. Gevelreiniging. .
kappen, voegen, steig^
huur. Tel. 045-31216*
045-312709. _-;
Riet- en BIEZENSTOE^Jrepareren ’5O,- p. s7j
garantie. Tel. 043-435'
b.g.g. 646919. s j
BIEZENSTOELEN ver"'
wen nu ’4B,- per stuk ■garantia. Tel. 045-418fg!7
Diepvries en KOEL^j
REPARATIE zonder voo 1
kosten. Bel Geleen v ï
745230, service 24 uuj^/ ,
Reparatie, renovatie, T;
vice en montage aan i
AANBOUWKEUKEN. <*
info 045-210627. s

Het juiste adres vool7|
komplete afbouw o.a. * ■dingswanden en sys'^
plafonds- speciale sy
men voor de WON
BOUW: Kompleet 9e3
teerd met verlichting. &
en correcte montage. v

j
vrijblijvend een offerte-
-045-456515. A

Piccolo's in het Lim^Dagblad zijn groot J" <
SULTAAT! Bel: 045-71^

Wonen Totaal ,
Nu bij Meubelhuis Kleba

! te Hoensbroek .
Wij gaan verbouwen met een grootse opruiming in alle*
; meubels met kortingen van 15 tot 25%.; Kom wees er bij en sla uw slag. a; Nu blank eiken salonkasten v.a ’ IJm; Grote keuze in blankeiken bankstellen nu v.a fyA; Radio-TV kastjes met video schuif nu v.a 'J> Grote keuze in allerlei 2-zits bankjes nu v.a /■ Tientallen masieve leder bankstellen gaan eruit> voor sportprijzen ook in blankeiken nu v.a ’2-

Midden eiken bankstellen in 3-1-1 in diverse
i stofsoorten nu met kortingen van 25-35%

De hele moderne collectie meubelen in zwart en win»,; salonkasten nu met grote korting, 3-2 moderne bankste"
in diversekleuren $i lekeuslederlooknu lyfyI verder kleinmeub., mimisets, salontafels nu /; In onze pas vernieuwde slaapkamerafd. zeer grote keü*

I in alerlei bedden '24.> 1-en2-persoonsv.a {Sgij
I complete slaapkamersnu 'i_s■ Losse bedden nu v.a , J

' Kom kijken en profiteer van onze extra lage prijzeP-

" Vandaag gekocht, morgen al in huis.
Meubelhuis Kleba te Hoensbroek

Akerstraat 230-232.

1 In onze duizende m2grote
1 ha! enorme keuze in schitter.

" meubels van antiek tot mo-. dern, maar alles spotgoedk.
1 Pr. bankstellen v.a. ’ 295,-;

rundl. bankstellen va..

’ 450,-; eethoeken v.a.

’ 125,-; Jugendstill, Barok■ en Lodewijkstijlen, het is niet: op te noemen (hadden de
halve krant nodig) inruilen,. gespreide betaling (zonder

kosten) mogelijk.

Meubelhal
Oude Maastrichterweg 27,
Geleen (achter videoth. de
kijkdoos). Rijksweg Noord.

Venetiaanse
commode

'n juweel’ 695,-; Jugendstill
Piëdestal ’ 295,-; Petit
Pointfaut. v.a. ’ 65,-;

Lodewijkstijl t.v.meubel

’ 395,-; Chippendale eet-
hoek ’595,-; Gelderse
kollommenkast, Barok

ziiverkast, orgelgebogen
zilverkast, Jugendstill tv
meubel, rundl. Jacobijn

clubfaut., Barok commode,
(dit is slechtseen kleine

greep uit ons assortiment)
Inruilen! en! betaling in

termijnen zonder kosten.
Voor iets moois maar zeer

betaalbaar. Art Deco,
Stationstr. 41, Sittard, t.o.
\ station.- In- en verkoop 2e HANDS- meubelen en antiek. Tel.- 045-724943, Rotterdamstr.

" 80a, Heerlen.
Te k. oma EETHOEK, prijs

Radio e.d. /1?
Te koop AUDIOREK d
versterker x 70 Watt. <J o
reverse tapedeck, gra"'^ ft
equalizer, tuner en 4 h
speler, pr.n.o.t.k. Te be^r' b
17.00 uur 045-316113J_^> d

TV/Video _^ *
Goede kleuren T.V.'s. É$ <i
me sortering v.a. Z9s''^ r'garantie. Ook recente "^ *Reeds 25 jr. T.V. OC&&, \
centrum GEEL. Gras^j t
kerweg 25, Heerlen. Tel- a
724760. S %
Kachels/Verwarnri'4 )

■—*7j (

KACHELS, keuze uit 2°° fl 'Jac. Köhlen, Rijksweg 1
104, Sittard. 046-513228>^ t
Kachelspeciaalzaak, 3* 'hulpstukken en aanvenv- j 1
tikelen. REKER, Kluis 1
Geleen. Tel. 046-740785^
KACHELS, gashaarden, 7
zet, inbouw. Gratis gep'fV
De Kachelsmid, de beste
goedkoopste. Walem
Klimmen. Tel. 04459-^6ggx;
Te k. GEVELKACHEL c"5
pleet met doorvoer,
’200,-; electr. radiators
chel, ’ 50,-. 045-226867^

Diversen y
Te k. defecte Fiat 127 SC
bwj.'B2, vr.pr. /^Jss
MOUNTAINBIKE,
’40,-. Tel. 045-32589&
322385. -A
Nester TEKENMACHL
100 bij 150, pr. ’300,--

" ’ 450,-. Tel. 045-226867. | 045-742790.

Muziek /

Keyboard-feestaanbieding
Bij aankoop Yamaha PSR keyboard stroomadaptor-^

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

-> ’ 353,- (al naar gelang het keyboard)
Gratis !

vanaf PSR 300 ook hoofdtelefoon I 5 jaar vertrouwde
Stalmeiergarantie en...na de aankoop zijn we ook nog tn

El7i| 191 9 —__!

■ Te koop goede zwarte " ~ „„ _7T. piano, ’950,-. Tel. 045- Bingo/Kienen /- 227834, KIENEN heden woensdag, Gebruikte SAXOFOONS en Kegelpaleis, Emmastraai; andere blaasinstrumenten. Heerlen. Aanv. 19I3OJJU__-^
Goede merken met garantie. ~~T _Hvor'
Oss, tel. 04120-25265 Wat VERKOPEN? &

< -—; T__ n__r__rr »— teer via: 045-719966^--^, Te koop TROMPET Man-■ chester Brass Class A. Tel. Voor Piccolo's
045-314959. zieverder pagina<s"^— ■ 1 1 1 — 1— I—~ , 1 1 I ~71*3

■ mi""- ■ '" ■ ■—■■ ■ —"- ■■■ ■ ■ - . ■ i . .. , . ■ M. M| n|

i 045-719966 VOOR TELEFONISCHE OPGAVE VAN UW PICCOLO 045-719966
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ISTANBOEL - Na een minuut of
tien hield Marco van Basten het gis-
termiddag voor gezien. „Zoals het
nu is, speel ik niet. Als je niet eens
fatsoenlijk kunt lopen, heeft het
geen zin het veld op te gaan". lets
meer daneen etmaalvoor de crucia-
le WK-interland tegen Turkije
stuurde Van Basten de plannen van
Dick Advocaat volledig in de war.
Ongewild, maar daarom niet min-
derpijnlijk voor het Nederlands elf-
tal. Al net zo verrassend als de
mogelijke absentie van Van Basten
is de keuze van Advocaat voor Ed
de Goey als keeper.
De Feyenoorder gold na het af-
scheid van Van Breukelen als twee-
de keus achter Stanley Menzo, die
de laatste drie interlands (Italië,
Noorwegen, Polen) onder de lat
stond, maar die tegen de Polen een
kostbare blunder maakte. Voor Ad-
vocaat was dat kennelijk reden ge-
noeg de Ajacied te passeren en te
kiezen voor het interland-debuut
van De Goey.
De vrijwel zekere afwezigheid van
Van Basten vanavond in het Inönü-
stadion komt bovenop de eerdere
afmelding van Dennis Bergkamp.
Het Nederlands elftal is daarmee op
slag beroofd van zn beste aanval-
lers. „Als een verdovende spuit re-
sultaat heeft en de bondscoach dat
wil, valt daar over te praten," aldus
Van Basten. „De enkelblessure
heeft niets met pezen en spieren te
knaken, dus ik loop geen risico".
„Als zon spuit geen kwaad kan, be-
paalt de speler zelf of hij het wel of
niet doet", is de simpele verklaring
van de bondscoach. „Voor ons is
Van Basten een hele belangrijke
speler. Als hij zelf aangeeft dat de
pijn verdoofd wordt, mag hij spe-
len".
„In 24 uur kan er heel veel gebeu-
ren", weet bondsarts Frits Kessel.
„Daarom wachten we maar rustig
af. Hetkan best zijn dat pas tijdens
de warming-up wordt bslist of hij
wel of niet speelt".
Viscaal is de beoogde vervanger.
Van Basten zag nog net hoe Viscaal
door Advocaat werd ingedeeld in de
ploeg met de blauwe hesjes.
Voor de aanvaller van AA Gent, die
dit jaar drie keer inviel, zou het de
eerste keer zijn dat hij in de basis
staat.

De opstelling van het Nederlands elftal is
nu: De Goey; Rijkaard, Koeman, Silooy;
Gullit, Jonk, Winter, Wouters, Witschge;
Viscaal of Van Basten, Van Vossen. De re-
serves zijn: Menzo, De Boer, Numan, Va-
nenburg en Meijer.

Fortuna Sittard - Heerenveen 0-1
n.v. (0-0, 0-0)- 94. Regtop 0-1. Scheids-
rechter: Van Vliet. Toeschouwers:
3000. Gele kaart: Smits (Heerenveen).

Fortuna Sittard: Hesp; Maessen (86.
Pernot), Barmentloo (67. Loontjens),
Samuel en Paul Janssen, Usta, Dries-
sen en Van de Heuvel; Hofman, Lo-
sada en Anton Janssen.

Heerenveen: Swager; Huitema (20.
Echteld), Groen, Doesburg en Smits;
De Jong, Roelofsen (91. Schaap) en
De Visser; Tammer, Alberda en Reg-
top.

DOOR BENNIE CEULEN

Rel rond
naaktfoto

Vanenburg
DEN HAAG - PSV gaat juridische
stappen nemen tegen het voetbal-
blad 'Elf. De clubleiding wil de to-
tale oplage van het decembernum-
mer van bet maandblad, ongeveer
30.000 exemplaren, uit de handel la-
ten nemen. De gewraakte editie be-
vat een verhaal over voetbalhumor,
waarbij een weinig verhullende
naaktfoto van een zojuist onder de
douche vandaan gestapte Gerald
Vanenburg is geplaatst. Manager
Kees Ploegsma heeft per fax krach-
tig bij de hoofdredactie geprotes-
teerd tegen deze 'onbetamelijke
vorm van journalistiek.' De spelers-
vakbond VVCS heeft zich eveneens
in de kwestie gemengd. Namens
Vanenburg heeft directeur Rob
Jansen een schadeclaim bij de uit-
gever ingediend.

'S' Sist ' e^ nieuws van de selectie
K v ermorgen via een telefoontje"5 Gp trair>er Sef Vergoossen het
i sistUSSeltstadion had bereikt - „As-

% tein^kondscoach VanLingen ver-
alS u me' dat Dick Advocaat Meijer

d lOori Z6r Zal ëeDruiken als Qe
Ji; g 0 aan de man komt," aldus Ver-
\ 'WaS?6n " werd Meijer even voor5 Uur op het trammgsveld door

(^ V-directeur Ron Weyzen op deJ .i^e gesteld van het grote

zal me dan voor tweehonderd pro-
cent inzetten. We zien wel wat het
wordt. Al moet ik met koffers sjou-
wen, mij maakt het helemaal niets
uit wat ik moet doen. Ik vind het al
een hele eer, dat ik erbij mag zijn."

Contract
Dankzij zijn selectie voor het Ne-
derlands elftal zullen de schijnwer-
pers nog meer op het talent Erik
Meijer gericht worden. Zoals be-
kend doet MVV er alles aan om zijn
succesvolle spits in Maastricht te
houden. MVV stelde Meijer vorige
week voor zijn nog anderhalf jaar
lopend contract open te breken
voor een sterk verbeterde drie- tot
vijfjarige verbintenis.

n5Is ASTRICHT ~ Bondscoach Dick Advocaat heeft gistermor-, *eji vanuit Istanboel MW'er Erik Meijer als invaller voor de
>i jfWesseerde Marcovan Basten opgeroepen voor de WK-inter-
J t nc* die Oranje vandaag speelt tegen Turkije. De totaal verras-
V\ v eijer werd inderhaast als zeventiende man aan de selectie
J sa?..het Nederlands elftal toegevoegd en zit vanmiddag waar-
schijnlijk op de bank bij Oranje. De 23-jarige slagerszoon uit
j^erssen is sinds Wilbert Suvrijn tijdens het EK in 1988 de
1 v?.rs*e Limburger die voor Oranje geselecteerd wordt. Na een
-j r üegreis van drieëneenhalfuur meldde de spits van MVV zich
jO orid middernacht in het hotel van Oranje.

„Ook alben ik nu geselecteerd voor
het Nederlands elftal; ik blijf op de
eerste plaats met clubvoetbal bezig.
Bij MVV verdien ik mijn centen.
Natuurlijk zal ik nu nog meer in de
belangstellingkomen te 'staan. Maar
vooralsnog ben ik met MVV in on-
derhandeling. Als we overeenstem-
ming kunnen bereiken, blijf ik. Zo
ver zijn we echter nog niet. Maar
het zal geen jaar duren voordat ik
een beslissing neem," merkte Erik
Meijer op voordat hij aan zijn reis
naar Turkije begon.

Moties
5 *jVf>n
6 sch tevoren was MW's beste
6 de Utter. die met negen doelpunten

Dp ?edeelde derde plaats inneemt
de» 't Nationale topscorerslijst, on-
jïj_ de douche zijn emoties niet
r0ijr °^e baas. Tranen van vreugde. Iclen over zijn wangen. „Het werdjie|even te veel. In het stortbad hebi hardop staan brullen."

vel
werd door Ron Weyzen van het

VTJI Sehaald toen ik in gezelschap
9en ans Visser, Jan van Grinsven

jwas sistent-coach Ron Elzen aan
é W nen was' Ik wist niet wat ik
„" jjj rde, toen me verteld werd, dat
i- na»01?. zeven uur vanaf Schiphol
ï ovp T111"1-6 moest vertrekken. Het

T^iel me. Een rare gewaarwor-
■fi \t-f= als je zo onverwacht te horen

%rP' 3^ en de se^ect^e van netpjl elftal opgenomen bent.j tje ? S' Gedroomd van een selec-

' had f*3 'k we' eens> maar gehoopt<leV "er niet op'" gafde glunderen-
i Meijer even later tekennen.

’Gebrek aan inzet oorzaak uitschakeling door Heerenveen ’

Fortuna-trainer Dekker
kwaad op eigen spelers

j le
e met een lichte keelpijn sukke-

j T'de Erik Meijer stak zijn trots om
! of .uitverkiezing niet onder stoelen
t ca t

anken- „Ik denk dat Dick Advo-
-5 hehk" nog een Soeie spits bij wil

Mi i7en' nu Van Basten geblesseerd
' deri te ziJn- Aangezien van de Ne-

geki ndse topscorers De Boer ook
' ove erd is' bleef Erik MeiJerJ ijat

r ' *k word dus opgeroepen, om-
! feri airideren geblesseerd zyn. Ik kan

" «ti k acnter een bal aanrennen■ Iten C°or regelmatig-Ik denk> dat de
felat-e daarom op mij is gevallen,"
aJ*geerde hij zijn selectie. „Uiter-

' gcJi bik dit te danken aan de
bai ■ prestaties van MVV. Ik voet-
ben ln Maastricht niet alleen, maar
Uia spits en als je dan doelpunten
ik d Val op' Wat dat betreft zie
liri Ze seiecüe wel als een bekro-
Ista^'u,^ ben bee* klij, dat ik naar
Wv oel mag vüegen. Ook, nog als
snu anger van Van Basten, de bestewts ter wereld."
Erik t/r ■■v»e, Meijer wist zich met zijn

help e geen raad- »Ik vind het een
207 eer. Ik weet hoe het voelt om
vier £ran.)eshirt te dragen. Ik heb
V - 7~er in Jong Oranje gestaan.
diet k laatst sPeelde ik dit Jaar
trai i" et olympisch elftal tegen Aus-
Shfjj' Als het volkslied wordt ge-

eld, krijg jekippevel."

SITTARD - Fortuna Sittard
is uitgebekerd. Eerstedivisie-
club Heerenveen velde gister-
avond in het eerste kwartier
van de verlenging het vonnis
over de Limburgse eredivisio-
nist. Eric Regtop scoorde de
winnende en enige treffer in
het teleurstellende bekerduel.
Het niet bereiken van de
kwartfinales van het KNVB-
bekertoernooi kwam in het
Sittardsekamp bijzonder hard
aan. Fortuna-trainer Chris
Dekker schroomde niet de
schuld van de uitschakeling
aan het gebrek aan inzet van
een aantal van zijn spelers toe
te schrijven. Namen noemde
hij echter niet.

Erik Meijer bij Oranje
MVV-spits tot tranen toe geroerd na oproep bondscoach Advocaat " Erik Meijer neemt

afscheid van
collega-MVV'ers
(vlnr.) Hans Visser,
assistent-trainerRon
Elzen en doelman Jan
van Grinsven. De
Meerssense spits is
opgeroepen voor
Oranje. Op naar
Istanboel.
Foto: WIDDERSHOVEN

Koffers
voo^Wachtig was Erik MeÜer niet,

hiJ vanuit het Geusseltsta-
k°ffpnaar Meerssen snelde om zijn
rrw Js7e Pakken, want om drie uur
vert»s i . met deauto naar Schiphol

" -Zenuwachtig zal ik in
doc7 °el wel worden, als ik daar
tyorri "

e of Sene opgevangen
eetl ' perkte hij op. „Het is toch
sen h- itterende ervaring om tus-
Qp„ mannen te mogen staan.e*oon te gek."

„Een enorme teleurstelling," noem-
de Dekker de domper tegen Hee-
renveen. „Vooral omdat we de laat-
ste weken een aantal goede presta-
ties leverden. Voor het zelfvertrou-
wen zou het goed zijn geweest als
we voor het ingaan van de winter-
stop de volgende bekerronde had-
den bereikt. We hadden de wed-
strijd in het eerste kwartier al kun-
nen beslissen, gezien de kansen die
we toen kregen. Maar we hebben de
volgende ronde niet gehaald, omdat
een aantal spelers niet de instelling
had om echt tot het uiterste te
gaan," foeterde Chris Dekker na af-
loop.

»,.

hi? j^Üergaat er niet van uit, dat
kjl n cruciale WK-duel tegen Tur-
ken "Jf1*611 zijn debuut mag ma-
tig T" * zou natuurlijkwel prach-
taCktJn" mocht ik in de negenen-"igste minuut nog invallen. Ik

RIO DE JANEIRO - Romario, het
Braziliaanse wonderkind van PSV,
is boos. Ditmaal echter niet op zijn
Eindhovense werkgever, maar op
de Braziliaanse bondscoach Carlos
Alberto Perreira. Die heeft het ge-
waagd Romario niet op te stellen
voor de oefeninterland Brazilië-
Duitsland, vanavond in Porto Alle-
gre. Perreira geeft de voorkeur aan
Careca van Napoli. „Ik vind het on-
begrijpelijk. Als ik dat geweten had,
was ik niet naar Brazilië gekomen,''
aldus de teleurgestelde spits.

Romario niet in
Braziliaans team

WOERDEN - Frans van Diepen uit
Geldrop is aangesteld als vrouwen-
coach van de Nederlandse Wielre-
nunie (KNWV). Het sectiebestuur
amateurwielrennen van de KNWU
stemde in met de voordracht van de
42-jarige Brabander. Ook het Unie-
bestuur is akkoord gegaan met de
benoeming van de nieuwe bonds-
coach. Van Diepen volgt Piet Hoek-
stra op, die eerder dit jaar werd be-
noemd tot technisch coördinator en
bondscoach bij de mannen. Het is
de bedoeling, dat Van Diepen op
korte termijn een contract voor
twee jaar tekent bij de KNWU. Het
sectiebestuur besloot de contracten
van een drietal andere trainers te
verlengen.

Van Diepen volgt
Hoekstra op

Voetbal
op tv

ERSUM _ De interland
vai, T ' Nederland, in het kader
d7, , WK-kwalificatie, wordtva°r de NOS op Nederland 2
ujt" lb-58-18.50 uur rechtstreeks
UureZOnden Van 2030 tot 2L50
geh IS-SP dezelfde zender een uit-
cWii samenyatting van het
tin,, e Zlen- °ok in het Spor-
zal r^kvan 2215 tot 22-30 uur,
daokf NOS °P Nederland 3 aan-«cnt aan de interland besteden.

Spectaculair was het gebodene en
de kille en met amper 1.900 toe-
schouwers gevulde Baandert aller-
minst. Aan het vertoonde spel was
niet te zien dat Fortuna Sittard een
divisie hoger speelt dan Heeren-
veen. Beide teams 'blonken uit'
door nonchalante acties, slordig
combinatiespel en veel onnodigbal-
verlies. Niettemin kreeg het publiek
toch nog iets geboden in de vorm
van veel doelkansen, die in de eer-
ste helft aan beide kanten echter
geen enkele treffer opleverden. In
die eerste 45 minuten kreeg de for-
matie van Chris Dekker liefst vijf
keer de mogelijkheid om te scoren.
Losada schoot al in de eerste mi-
nuut voorlangs. Even later maakte
Anton Janssen geen gebruik van

" Vertwijfeling bij René Hofman. De topscorer van Fortuna kon zijn ploeg niet behoeden voor deuitschakeling door
Heerenveen. , Foto: peterroozen
een blunder van de Heerenveen-
verdediger Geert Huitema. René
Hofman kon zelfs twee keer gevaar-
lijk voor het doel van de Friezen
opdagen. Het geluk ontbrak hem
echter. Een keer schoot hij tegen de
paal, de volgende keer in het zijnet.
En Raphael Losada trapte voor de
verandering over het doel van kee-
per Aldo Swager.

Druk
Van de andere kant mochten de Sit-
tardenaren blij zijn, dat Heerenveen

voor rust ook diverse keren in de
afwerking faalde, want voor hetzelf-
de geld had de nummer acht van de
eerste divisie op voorsprong ge-
staan.
Na de hervatting zette Fortuna iets
meer druk op de ketel. Veel leverde
dat aanvankelijk niet op. Tot in de
77e minuut, toen Losada,' na een
loepzuivere pass van René Hofman,
vrij voor doel de openingstreffer
verzuimde te scoren. Amper twee
minuten later kon Roy van de Heu-
vel een nog mooiere kans ook al
niet verzilveren.

De verlenging moest uiteindelijk de
beslissing brengen. Wat veel Sit-
tardse toeschouwers al vreesden,
geschiedde in de vierde minuut van
het derde bedrijf, toen Heerenveen
de blunderende Fortuna-verdedi-
ging afstrafte. Tony Alberda depo-
neerde in het strafschopgebied de
bal keurig voor de voeten vanf Eric
Regtop. De spits van Heerenveen
greep deze keer zijn kans: 0-1.

Vuist
Fortuna wilde wel maar kon ge-

woon niet de vereiste vuist maken.
Heerenveen werd daarentegen nog
gevaarlijker. In de 105eminuut be-
hoedde Ruud Hesp zijn team voor
een tweede tegentreffer, toen Hee-
renveen-aanvoerder Jan Visser
bijna raak knalde.

In de laatste vijf minuten yan de
verlenging zorgden Losada en Hof-
man even voor een opleving. Hun
pogingen leverden echter niet de
nagejaagde gelijkmaker en de daar-
aan verbonden strafschoppen op.
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Van Basten vraagteken

De Goey
vervangt
Menzo
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Computers

Typestoel
verstelbaar, medium rug, dik gestoffeerd

’ 140,- excl. BTW
Vraag naar onze IMPORTSTOELEN voor manager

Leufkens-Dubois
KWALITEIT én PRIJS

Sittarderweg 58a HEERLEN.
Tel. 045-726444-722315

_"

Leufkens-Dubois
Kwaliteit én Prijs

Sittarderweg 58a, 6412 CH Heerlen.
Tel. 045-726444/722315

COMPUTER 803865X/33 MHZ
* Processor 803865X /33 MHZ
* Intern geheugen 1 MB RAM

* Behuizing Minitower met LED display
* Voeding 200 Watt power supply

* VGA-kaart Trident 16 bits, 512kb.
Resolutie; 16 kleuren bij 1024x768

* Multi l/O IDE/AT 2x serieel, 1x parallel, 1x game aanslui-
ting voor 2x harddisk, 2x diskdrive.

* Harddisk 40 mb. / 28 msec.
* Diskdrive 31/_" diskdrive (1,44 MB.)

EPSON of PANASONIC
* Toetsenbord AT-101 keys

* Monitor VGA paperwhite, resolutie 800x600
SPECIALE AANBIEDING

’ 1.250,-excl. BTW .
Garantie: 12 maanden volledig.

* Elke andere configuratie kunnen wij U leveren.
Super NINTENDO en Me- Te k. HP LASERPRINTER
gadrive spellen, de goed- ’650,-, Laser Skenner A4koopste in NL., b.v. Street- plus softw. ’550,-. excl.
fighter 2, ’155,-. Tel. 020- BTW. Tel. 043-640088.
6792405. Z_T~.Te koop gevr.
topeZ rc^lfel CpdC tt£ Wij betalen de hoogste prijsSST Tei. MSC3SISCBBKeNu 2*"* BETALEN.

.^£tk°rtin9 °P a"e SSenSlo-r' "'
Vlees/AGFMS/DOS PD software ’ 5,50

’7,50 per disk! Bel voor Voor Limburgs LEKKER-
gratis katalogus: VS-Center STE gehakt. Slagerij Hout-
-01880-19481. vast Schinnen.

Huishoudelijke artikelen

showroomapparatuur V2prijs.
Div. showroomkeukens V2prijs.

Zolang de voorraad strekt.
Alno keukendesign Kellerhuis b.v. Woonboulevard Heerlen.

MAGNETRON-DEMON- "SK. gasf. ’95,-; wasaut.
STRATIES vrijdag 18 en / 175,-; d'epvr ’175.-;
zaterdag 19 december van wasdr. ’ 175,. 045-725595.
11.00-16.00 uur. Alno keu- Piccolo's in het "Limburgs
kendesign Kellerhuis b.v. Dagblad zijn groot in RE-
Woonboulevard Heerlen. SULTAAT! Bel: 045-719966.

06-lijnen

Welke man
wil gratis naar bed met

eenzaam meisje 25 jaar.
06-320.324.94 (100 cpm).

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

foon-sex 325.00

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

06-9596
Ja, ik wil graag een goede

beoordeling, ooohh, moet ik
daar voor m'n broekje uit-
trekken? Maar meneer,

wat,doet U nu?
-06-340.340.21 - 50 cphm.

Hij bindt de
naakte vrouw

vast, ze trilt van angst als hij
de leren zweep pakt

06-340.340.90 - 50 cphm
Nee meneer, ik heb nog

nooit een
Beurt gehad

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

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

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

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

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

continu 24 uur p.d.
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
ÜlGrieksü!

Marcha v. achter 50 cphm

06-9618
06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

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

uitgekleed worden. 75 cpm.'
06-320.320.22

Sexlijn Tien!!!
School 06-320.320.10
Vriendin 06-320.320.50
Stout 06-320.321.10

' Call-Me 50 cphm.

06-320.320.06
Lesbische Meisjes, 50 cphm.

Liefdesgodin
Monique Sluyter
vertelt over haar intieme en

heftige plannen.
Bel nooit alleen!!

' 06-320.329.80 (’1,-p.m.)

Win een vrouw!
via deze lijn geven lekkere

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

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

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

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

Claudi 38 jr. live opgenomen
toen ze alleen bezig was op

bed. 75 cpm.

06-320.323.56
Hard. Wild en ruig!

Russisch standje? 75 cpm.
Lekker tussen m'n bolle!
06-320.320.53

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

06-320.320.52
Ruige straatsex!

Vuurrode lippen! 75 cpm.
06-320.320.77
Rijpe VROUW! 75 cpm.

Witte lingerie. Grote Cups!
Volle dijen!

06-320.323.46
Tante Nel!

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

06-32032717
Topsex

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

S&M Liveßox
Er is dagelijks een bazin op

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

Een Live Sexgesprek met
meisjes vanaf 18 jr.

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

Club Top S&M
Hier kun je doorspoelen en

kiezen de meesteres
bepaalt waarheen. 06.97.91

75 cpm

Lesbische
vrouwen 30

06-320.320.37 - 75 cpm.

06*97*92
Meiden met een vrouwen-

lichaam. Brede heupen,
volle dijen en een C-cup.
75 cpm. Zappen maar!

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

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

lekkerder!
06*95*09

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

gratis sex
of uit privé sexadressen.

06-320.320.86
100 cpm. (boven de 18 jaar).
Wij kunnen niet buiten Sex!

Wij zijn 15 hete

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

06-340.340.50
100 cpm continu 24 uur p.d.
Wij kunnen niet buiten Sex!

Wij zijn 15 hete

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

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

Kenners opgelet! Pure

liveporno!
Als je echt Live niet tegen

een stootje kan, is het beter
dat jedit nummer niet belt.

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

Vernieuwd!
Sex adressenbestand.

Honderden nieuwe adres-
sen en telefoonnummers

van vrouwen die op zoek zijn
naar echte sex!

ï 06-340.310.10. 75 cpm continu 24 uur p.d.

Sado/Meesteres
Absoluut Live! Onmiddellijk
apart met een sado/mees-

| teres? Ik eis dat jij me nu
onmiddellijk belt! 06-96-58

' 100 cpm continu 24 uur p.d.
Maak jij al mijn knoopjes los?
*sex striptease*

; 06-320.350.76 (75 cpm)

Sexy Honey
f 06-320.320.82 (75 cpm.)

Adressen
Ze vertellen wat over zich-

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

100 cpm 0689-789

Kom een thuis
"■ met me vrijen mijn adres,. mijn tel.nr. en hoe ik eruit zie,s vertel ik je als je me belt.- 100 cpm 06-96.80

■ vrije meiden
zkn. regelmatig sexkontakt
06-320.320.55 (37,5cphm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5cphm)

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

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

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

Direkt kletsen
met leuke meisjes: 06-9757.

Altijd succes (50cphm).
Ondeugende Evelientje:

06-95.30
Bel voor sexkontakt:

06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?

06-96.62
Stripspelletje

06-96.63
Snel sexkontakt:

06-96.64
Sex kontaktlijn:

06-96.65
Direkt 'n meisje:

06-97.10
Bel snel!! (37,5 cphm)
Direkt snel sexkontakt

sex-kontakt
06-32032032 (50cphm) -Hete meisjes

willen echt snel sexkontakt.
Nu met telnr.

06-320,33066 (37,5cphm)
240 vrije meiden zoeken

COY

Info: 06-97.80 (37,5cphm)

Nu direkt
een afspraak met een leuk

meisje. (50cphm)
06-320322*33

Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320.330.90
Onderdanige jongensbellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5cphm)

Kom, het mag.
Hoger je hand, dan weet Iris

iets fijns voor Tommy.
06-320.340.55 (50 c.phm.)

Verkocht aan
een harem.

Inge in bed bij die man.
06-320.340.01 (50ct.phm)

De 30+ box
Wie volop meeswingt, vindt

hier het contact of de
vriendschap met fijne

leeftijdsgenoten.
06-320.321.31 (75c.pm)

* Informeer naar de exacte voorwaarden bij:
Sc

AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V. AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN ï
HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 , J

Si

I

Lolita's
eerste keer...de droom komt
uit, 3 mannen en 1 nacht.
06-320.323.85 (50ct.phm)

Ze bukt, zijn eis is bizar, de
zweep wacht. Els in

de SM-kelder.
06-320.340.41 (50 c.phm)

Homokontakt. Zoek je 'n hete jongen?
06-320*330*18 (37,5 cphm)

Leuke meiden
zoeken z.s.m. een vriend.

06-320.330.77 (75c/m)

homo-direkt
apart

Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een lekkere

knul? Je hebt direkt kontakt!
06-320.322.75 (37,5 cphm)

meisjes 18 jr.
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5cphm)

De leukste meiden bellen de
Flirtbox

Bel 06-9501 (37,5 cphm)
Meisjes willen bijverdienen

sexadressen
06-320.330.60 (37,5cphm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

■ tel.nr. 06-9502 (37,5 cphm)
Hete meisjes willen snel

een sexafspraak!
Direkt

06-320.326.66 (50cphm)
Direkt een leuke meisje aan
de lijn. Vraag haar telnr voor
een avondje uit. (37,5 cphm)

**06-9510**
**06-9603**

Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. (75c/m)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid,
vraag haar telnr (37,5 cphm)

Langzaam trekt de jongen
haar japon uit..

"U bent naakt!!"
06-320.329.24 (50ct.phm)

Zoek je een lekkere knul?
Gay-Dating

06-320.330.95 (37,5cphm) "Vrouwtjes
en meisjes 18 jr. zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun telefoonnr.
Bel 06-9661 (75 c/m)

Direkt een
meisje.

Druk op de nul voor
meer meisjes.

06-320.322.05 (37,5 cphm) -Privé-adresjes
voor echte hete meiden?
06-350-222-23 (75 cpm)

De heetste
Nymfo's

nemen jou direct live apart
voor opwindende sex-

gesprekken. 06-320.330.73
75 cpm

Sex Top 10
De computer kiest de sexlijn

die jij wilt, 0,75 p.m. 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S
1 NUMMER 10 MEISJES

Homo-Jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.

06-320.330.88 (75c/m)

Privé-Kontakt
Je krijgt direkt 'n meisje

aan de lijn 06-9570 (50cphm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil -06-320.330.91 (37,5cphm)

Bi-Sex voor 2
direkt apart met een heet

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

Kontakten/Klufas
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.

Love Escort 045-320905. ■
Club Eden

diverse dames "staan" voor u klaar in onze sfeervolle club
vindt u o.a. video + bubbelbad, waterbed, diverse drankjes

en een intieme sfeer. Dagelijks geopend vanaf 19.00 tot
05.00 uur. Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade.

S 045-462084.
Nog plaats voor 2 spontane meisjes.

Porky's Pretpark
MET VERSCHILLENDE NIEUWE MEISJES!!!. ® 045-228481 i

Sacha's escort
Wilt u in deze dagen lief en warm gezelschap?

wij zijn vanaf 19.00-05.00 uur voor u bereikbaar.
S 045-463386

nu ook privé Holzstraat 103, kerkrade.
Keuze uit 7 leuke, jonge meisjes.

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

Escort All-In
045-326191

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

MASSAGE
van 13.00 tot 18.00 uur.

Tel. 045-258437.
Privéhuis
Donna

Nieuw! Belgische Miranda,
Helena, Rosa, Natasja en
Judith. Tel. 04746-5826.

SM huis Rachel
en haar extravagante team,

18 december open SM
avond. All creditcard

accepted. Tel. 045-414338

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

Petit Fleur
met nieuwe meisjes, deze

maand iedere dag trio-dag,
twee meisjes voor ’ 125,- V_
uur all-in. Tel. 045-229091.

Buro Sittard
met leuke adressen

046-523203.
Totale ontspannings-
massage door jonge

leuke meisjes
045-353489.

De mooiste kadootjes pakt u
bij ons uit!!!

Nieuw Privé !
Open onder nieuwe leiding.
Meerdere dames aanwezig.

Ma. t/m vr. 11-22 uur.
g 046-758127
Roswitha-Sonja
af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Club Anita
vanmiddag

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

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Romma's
escort. Tel. 045-275242.

Angel en BÓy
escort voor hem of haar of

voor 'n echtpaar.
Tel. 045-271920.

Privé ’ 50,-
-045-428856

’ 50,- all-in
045-423608

LYDIA
En de meisjes willen ook U
van 11-23 uur versieren!!!!
g 046-749662
Olifant Geleen.

Geopend onder nieuwe lei-- ding. Veel jonge sexy meis-
jesvoor privé, open sex,
films en massage ’ 50,-.
ledere dinsdag en donder-
dag speciale triodag, (ook
lesbisch) V.a. 14.00 uur.

Rijksweg Zuid 105 Geleen.

" Tel. 046-756335.

Escort Saskia
Ook in hotel- B 045-418606

Club Liberta
De meiden nodigen U uit om

feest te komen vieren van
12.00 tot 18.00 uur. Maas-
eikerweg 24 Susteren. Tel.

04499-4346.

Nieuw Nancy
Zij vindt het fijn en daarom

blijft hij nietklein.
22 jaar, slank en gewillig

nu ook op woensdag.
Tel. 045-254598.

Paren en
alleenstaandenclub

Liberta
Woensdag en vrijdag voor
paren en singles. Zaterd.

enkel paren. Laatste zaterd.
v.d. maand nudistenparty
voor iedereen. Altijd live-. shows. Maaseikerweg 24,

Susteren. Tel. 04499-4928.

Connie- 11-17.30uur. 045-714707
Meisje gevraagd

Nadja privé
045-729410

Privé Yvone
ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Wij hebben nieuwe prijzen.
Erotische massage + film

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

’ 125,-V_ uur all-in. Tahnee
en Ylona. Kom eens vrijblij-
vend langs! Geop., ma-zat.
11-24 u. Zond. 15-24 u. 045-
-425100. Kapelw. 4, Kerkra-- de. Prettige feestdagen.

Chantal nieuw
045-714707 17.30-23.00 u

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,-.

Club Levant
met leuke dames voor
Grieks, lesb., erotische

massage en relaxen, V_ uur
’lOO,-, 1 uur ’ 125,-.

Maastrichterstr. 156, Bruns-
sum. Open ma.-vr. van 12-

-24 uur en za. van 14-22 uur.
Tel. 045-275199.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

" Reageren op
advertentiesonder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

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

te vermelden.
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Goede loting voor Ajax
HEERLEN - Met nog één selectiewedstrijd voor de boeg (van 7 tot
10 januari in de Ardennen) maakt rallycoureur Mark van Oppen (Bo-
choltz) een gerede kans om een van de twee open plaatsen in te ne-
men in het Camel Trophy Team Holland. De veertiende editie van de
Trophy wordt in mei in Malesië gehouden. Van Oppen behoort tot
de laatste twintig van 250 aanvankelijk geselecteerde deelnemersaan
de kwalificaties.

Tombastelt’tifosi’ teleur
lor - Ajax mocht gisteren met het resultaat van de
in o VoorYoor rïe kwartfinales van het toernooi om de Uefabeker

Genève bepaald niet mopperen.De houders van de Europa-
UP 111 kwamen als achtste uit de loting en troffen het Franse

Roeier onthult
dopingpraktijken
MOSKOU - Ruim zeven jaar m
de mysterieuze dood van zijr
ploeggenoot Gintas Gidreitis ir
augustus 1985 heeft de Russi
sche roeier Igor Antonov hel
zwijgen doorbroken. Het beken
nen van dopinggebruik door de
oud-sportman van wereldklasse
uit de voormalige Sovjetunie
heeft in Rusland voor verbijste
ring en opschudding gezorgd
Antonov, wiens rechter gezichts
helft door het gebruik van dope
verlamd raakte, is ervan over
tuigd dat er een niet te ontken
nen samenhang bestaat tusser
zijn lot, de tragische dood var
Gidreitis, de lichamelijke schade
die zijn ploeggenoot Vladimi:
Alimov heeft opgelopen en de
invaliditeit van de kanovaarde:
Ivan Kowaltsjoek. De laatste
werd in in 1985 na de strijd on
de wereldtitels getroffen doo:
een hersenbloeding.

gen in zijn selectie en gaf de toen
19-jarige Verlaat het vertrouwen.
Toch kreeg de voetballer nooit een
vaste plaats in de basis, hoewel hij
in 1988 weer mocht meedoen in de
Europese finale. Cruijff was inmid-
dels verdwenen, Ajax verloor in
Straatsburg met 0-1 van KV Meche-
len. Verlaat vertrok naar Lausanne
Sports. Dit seizoen is zijn eerste in
de Franse provinciestad, een paar
honderd kilometer ten zuidoosten
van Parijs.

Prestaties

W_°rK,tter Van Praaë> die in Genève
dip \ eef °P de vlakte in zijn com-nn'i,taar' "W'J zÜn optimistisch, ch pessimistisch. Natuurlijk heb-n wij een groot voordeel met het

st spelen van een uitwedstrijd."

Ais aeses zei verder dat men bijJ„ gehoopt had op een koppeling°n Heal Madrid, de club die Vites-
£ vorige week uitschakelde. „Het
Ve

anse voetbal is zeer snel en een
riiprassing is altijd mogelrjk. Boven-
So

n schijnt Auxerre, dat ik per-
lin v

n niet ken' momenteel goed
I ouri°rm te zi Jn-Vandaaë trouwt een

die
peler van ons» Frank Verlaat,

(jgT 111 bij Auxerre speelt in Amster-
gg/1- ben voor dat huwelijk uit-
2iin° gd' Deze twee wedstrijden

' {j et .een aardig cadeau voor hem.
i teg

ls altijd leuk voor een speler om

IjjSen zijn oude club uit te komen.
Vb! _al ongetwijfeld zeer gemoti-eem Zijn."

Schok
Auy ard' de secretaris van
loti e' was geschrokken van de
teg g Voor zi Jn club- „Wij hadden
len e^e andere club willen spe-
iVm IJlaar juist niet tegen Ajax. De
die erdammers hebben een gewel-
Vot^Putatie in het Europese club-
Pech bovendien hebben wij de
thi.- at wrJ de eerste wedstrijd'Uls spelen."

v 0 Cor»frontatie met Ajax betekent
tïw1" Frank Verlaat een weerzien
7 ziJn oude club. De libero van
Am re begon zijn profloopbaan in
Wed dam- sterker: zi Jn tweede
<ie "Jftrijd in heteerste van Ajax was

et I_o gewonnen finale van het
Ha °Pese toernooi voor bekerwin-
Atkrs tegen Lokomotiv Leipzig intftene, in mei 1987.

CruiJff' destijds trainer,nPte met blessures en schorsin-

De prestaties met Auxerre zijn uit-
stekend. De club staat na achttien
wedstrijden vierde, op slechts twee
punten van koploper Nantes.
Auxerre werd nooit kampioen van
Frankrijk of bekerwinnaar. Het is
een beetje de club van Guy Roux,
die al dertig jaarin dienst is als trai-
ner. De stem van Roux weegt zwaar
binnen de club, die hij begeleidde
van het anonieme bestaan in de vijf-
de divisie tot de status van subtop-
per tegenwoordig. Roux hecht
vooral belang aan de jeugdoplei-
ding, enigszinsparallel aan de situa-
tie bij Ajax. Grote aankopen doet
hij niet. Spelers als Boli, tegenwoor-
dig international en verdediger van
kampioen Olympique Marseille, en
spits Cantona zijn in het verleden
onder handen genomen door Roux.

Dressuurcoach
treedt terug
BAARN - Henk van Bergen, de
bondscoach dressuur, heeft het
bestuur van de Nederlandse Hip-
pische Sportbond (NHS) laten
weten zijn contract dat deze
maand afloopt, niet te zullen ver-
lengen. Het is niet waarschijnlijk
dat de funktie van bondscoach
in de toekomst blijft bestaan. In
overleg is gebleken dat de nieu-
we opzet zal zijn gebaseerd op
een grotere rol van de privé-trai-
ners. Daarnaast moet een team-
manager gaan functioneren voor
de organisatorische zaken.

Engelse bond dreigt
met zware straffen

Ijshockeyer
staat terecht
ROME - De Italiaanse ijshóc-,
keybond heeft de Italiaanse Ca-
nadees Jimmy Boni voor twee
jaar geschorst vanwege een over-
treding met dodelijke afloop. De
29-jarige spelervan Courmayëur-
Aosta moet binnenkort ook nog
voor de burgerrechter verschij-
nen. De aanklacht luidt dood-
slag. Boni plantte begin dit jaar
in de competitiewedstrijd tegèh
Gardena zijn stick in de hart-
streek van zijn tien jaar jongere
tegenstander Miran Schrott. De
jeugd-international was op het
ijs ingezakt en enkele uren lat^r
overleden. Boni bleef na de uit-
spraak zijn onschuld volhouden.

wedstrijd: 5-10, Pescara naar halve fina
les.

te gedragen. „Hij heeft hetzelfde
temperament als Paul Gascoigne en
Vinny Jones in hun wilde jaren.
Maar net als Gascoigne heeft hij ge-
weldige kwaliteiten. Het zou zonde
zijn als die verloren gingen door
zijn uitspattingen in bepaalde wed-
strijden. Ik doe er alles aan om hem
te leren hoe hij zichzelf onder con-
trole moet houden."

LONDEN - In het Engelse voetbal
lijkt geen eind te komen aan ordi-
naire vechtpartijen en andere mis-
dragingen van spelers op het veld.
lan Wright, spits van Arsenal en het
Engelse nationaleelftal, is de laatste
in de rij duur betaalcle profs die
waarschijnlijk zwaar zal worden ge-
straft door de tuchtcommissie van
de FA.

Wright deelde zaterdag in de derby
tegen Tottenham Hotspur een 'mo-
kerslag' uit aan Tottenham-speler
David Howells. Behalve door de
toeschouwers werd het incident
ook door de camera's van de BBC
geregistreerd. De scheidsrechter
liet het voorval onbestraft.

Fischer
beschuldigd
WASHINGTON - De Ameri-
kaanse schaker Bobby Fischer,
die dit najaar in het vroegere
Joegoslavië een match speelde
tegen Boris Spasski, is in staat
van beschuldiging gesteld. Justi-
tiële autoriteiten van de Verenig-
de Staten menen dat Fischer het
internationale handelsembargo
heeft geschonden. De werkzaam-,
heden van Fischer (49) waren
strijdig met de Amerikaanse.wet.
De Verenigde Staten volgden
het internationale embargo dat
de Verenigde Naties dit voorjaar
jegens Servië en Montenegro
hadden afgekondigd. Ex-wereld-
kampioen Fischer, die won,
werd van de tweekamp ruim
drie miljoen dollar(ruim vijf mil-
joen gulden) wijzer.

Als de tuchtcommissie van de FA
tot de conclusie komt dat Wright
schuldig is aan het in diskrediet
brengen van de voetbalsport, zal dit
verregaande gevolgen voor hem
hebben. Vinny Jones kreeg recente-
lijk een boete van 50.000 gulden
toen deFA oordeelde dat zijn mede-
werking aan de inmiddels beruchte
video 'Soccers hard men' ook onder
de noemer 'het in diskrediet bren-
gen van het voetbal' viel.

De inspanningen van George Gra-
ham zijn op zich niet vreemd. Ook
de club Arsenal kan namelijk een
forse boete verwachten als Wright,
die vreest zijn plaats in de nationale
ploeg kwijt te raken, alsnog schul-
dig wordt bevonden. In de afgelo-
pen drie seizoenen heeft de Lon-
dense club in totaal al 210.000 gul-
den aan geldstraffen moeten beta-
len aan de FA vanwege de betrok-
kenheid van Arsenal-spelers bij
vechtpartijen in competitie- en be-
kerwedstrijden. In de ranglijst van
gele kaarten neemt de club dit sei-
zoen met 25 stuks de tweede plaats
in achter Southampton.

sportkort
" ZAALVOETBAL - Het dames-
zaalvoetbalteam van FC Meetpoint
heeft het competitieduel tegen
PSM-de Trechter uit Sittard met
11-0 gewonnen. Topscoorster was
Hannie Pleyers met vier doelpun-
ten. Na negen wedstrijden gaat FC
Meetpoint met 18 punten aan de lei-
ding met een doelsaldo van 130
voor en 5 tegen.

Bovendien heeft lanWright een be-
denkelijke staat van dienst. Dit sei-
zoen heeft hij al vijf waarschuwin-
gen ontvangen van zijn club. Arse.-
nal-manager George Graham vindt
dat de aanvaller zich beter behoort

Zonde

Jong Oranje kan
het EK vergeten

" Twan Scheepers glipt langs zijn Turkse bewaker Metin. Jong Oranje kon in Istanboel
geen potten breken, 1-1. Foto: ANP

helft oda~reserves eisten de eerste
ch i duidelijk voor zich op. Oge-
o'»ükwu was dicht bij de

na een halve mis-
jn Yari doelman Hans Spillman.
j^j-Piaats van de bal direct over de
(je te stiften, verkoos
2o ge"aa-n voor een dribbel,
ger? succes» net als de overi-
Va?SPrima kopbal na een voorzet
W Michel Haan, die Spillman
Van»g OVer de lat tikte- Het lobJen Michel Broeders was Spill-
fini? te Veel> maar Roger Hartge-
aa'K Was attent om de bal voor de
ho?t mende Ogechukwu tot
van n°hop te werken-Een misser
Vo? Denr»is Cuypers bracht ver-wens Haan in stelling. Het te
kip was echter een mak-
jj0s

v°or de Maastrichtse sluit-

Menotti stapt
op bij Mexico
MEXICO-STAD - Cesar Menotti
heeft zijn ontslag ingediend als
bondscoach van Mexico. De Ar-
gentijnse trainer deed dat tijdens
een vergadering met het hoofd-
bestuur van de Mexicaanse voet-
balbond. Een exacte reden voor
het vertrek van 'El Flaco' (de
'Dunne') werd niet gegeven. Me-
notti fungeerde zeventien maan-
den als bondscoach van Mexico.
Onder zijn leiding kwalificeerde
de nationale ploeg zich voor de
tweede ronde van het kwalifica-
tietoernooi van de wereldtitel-
strijd.

Ploeg Knol
verdwijnt
DEN HAAG - De dameswieler-
ploeg van Jamin - met daarin
Monique Knol - houdt op te be-
staan. De sponsor kan volgend
jaar geen representatieve ploeg
op de been brengen. Bovendien
is de internationale wielerunie
(UCI) niet tegemoet gekomen
aan de wens van Jamin om in
1993 ook in buitenlandse wed-
strijdente mogen aantreden. Dat
recht blijft voorbehouden aan de
nationale selectie. Sponsoring is
daardoor voor de winkelketen in
snoepgoed beduidend minder
lucratief dan vooraf werd aange-
nomen.

toto
DEN HAAG - Toto 50: eerste prijs:
acht winnaars bruto fl 9.754,60, tweede
prijs: 162 spelers fl 74,60, derde prijs:
1144 spelers fl 26,40.

Jong Turkije - Jong Oranje 1-1 (1-1)- 14,
Davids 0-1, 22. Mujdat 1-1. Scheidsrech-
ter: Porumboiu. Toeschouwers: 8300.
Gele kaart: Mujdat, Beerens, Scheepers
en Van Hoogdalem.
Jong Oranje: Roorda; Beerens, Van de
Looi, Faber en Vierklau; Van Gastel,
Davids en Deckers (53. Van Hoogda-
lem); Rorije (46. De Freitas), Scheepers
en Hoekstra.
Stand: 1. Noorwegen 4-8, 2. Turkije 4-5,
3. Polen 2-4, 4. Nederland 3-1,5. Enge-
land 2-0, 6. San Marino 3-0.

rjr st waren de rollen omge-
jWlh MVV was veel beweegljJ-
sdbi het biJ vlagen te statisch
Veel fO6 Roda JC en dicteerde
testt Bhet speL RoSer Knarren
èriwn esta van afstand, waarna
Zocht oes het doel iets te hoog
biin olesta liet zich vervolgens
sta"3, verrassen door een af-«naSS chot van Martin Dalm, dat
ttlaaZlJn handen de lat schampte,
Hoe WaS in de slotfase attent ge-
af S om de MVV'ers van scorenai te houden.

NOC toucheert
twee miljoen

PAPENDAL - Het Nederlands
Olympisch Comité heeft voor de
nieuwe olympische periode bijna
twee miljoen gulden aan sponsor-
geld binnengehaald. Dit werd op
Papendal, waar het NOC met de le-
den vergaderde, bekend.

" TAFELTENNIS - Het beplak-
ken van tafeltennisbatjes vlak voor
het begin van een wedstrijd is met
ingang van het nieuwe jaar verbo-
den. Het bestuur van de Internatio-
nale tafeltennisfederatie (ITTF)
heeft hiertoe uit gezondheidsover-
wegingen besloten. Uit onderzoek
is gebleken, dat de lijm waarmee de
rubber-toplagen op het batje wordt
gesmeerd, schadelijk kan zijn voor
het zenuwstelsel. Vooral bij kinde-
ren en tieners zijn afwijkingen ge-
constateerd. De lijm bevat boven-
dien kankerverwekkende stoffen.

te wilde Turkse strijders al een uit-
gelezen mogelijkheid op de gelijk-
maker laten liggen. Bulent slaagde
er echter niet in Bas Roorda vanaf
de penaltystip te passeren. Tegen-
vallend was het spel van de Lim-
burgers Patrick Deckers (Fortuna
Sittard) en Twan Scheepers (MVV).

ISTANBOEL - Jong Oranje heeft
zijn eerste punt gesprokkeld in de
kwalificatiegroep 2 van het Euro-
pees kampioenschap. De talen-
trijkste Nederlandse voetballers tot
en met 21 jaar sloten het duel in Is-
tanboel tegen hun leeftijdsgenoten
van Turkije af met 1-1. Door het ge-
lijkspel in het Ali Sami Yen-stadion
van Galatasaray mag Jong Oranje
zich uitgeschakeld beschouwen
voor plaatsing voor de eindronden

van het Europees kampioenschap:
In het vrieskoude Istanboel had
Jong Oranje alleen in de openings-
fase het beste van het spel. Edgar
Davids bracht het veldoverwicht na
eenkwartier in de score tot uitdruk-
king. Na een voorzet van Twan
Scheepers passeerde de AJacied
doelman Rustu: 0-1. Mujdat bracht
na ruim twintig minuten de balans
weer in evenwicht, 1-1. Daarvoor
hadden de fanatieke en soms wat al

sport in cijfers

Het geld is binnengebracht door
Audi, 1,25 miljoen, en NCM en IBM,
drie ton elk. Alle drie zijn afkomstig
aan de groep geldschieters van voor
de Olympische Spelen van dit jaar.
Met nog twee sponsors - Philips en
PTT Post - wordt nog onderhan-
deld. In plaats van de naar de
KNVB overgestapte Nationale Ne-
derlanden komt een nieuwe spon-
sor, waarmee de besprekingen in-
tussen in een vergevorderd stadium
zijn.
Tijdens de vergadering werd olym-
pisch kampioene Ellen van Langen
onderscheiden met de Pahud de
Mortagnes Trofee. De Limburgse
chirurg en ploegarts van het NOC,
Sjung Hermans, kreeg de erepen-
ning van het comité.

" VOETBAL - De tuchtcommissie
van de Schotse voetbalbond heeft
Liam Brady, coach van Celtic, voor
drie maanden naar de tribune ver-
bannen en een boete opgelegd van
1500 gulden. De coach en hulptrai-
ner van Airdrie kregen dezelfde
straf. Het trio was tijdens de onder-
linge wedstrijd, door Celtic met 2-0
gewonnen, langs de lijn in een ver-
baal gevecht geraakt.

" AUTOSPORT - De Japanner
Ukyo Katayama zal in het nieuwe
seizoen uitkomen voor het formule
I-team van Tyrrell. De 29-jarigeKa-
tayama, die de bijnaam heeft „Ka-
mikaze Ukyo", maakte afgelopen
seizoen zijn debuut in de formule I.

IJSHOCKEY
Moskou. Isvestija Cup, eerste ronde
Groep A: Canada - Tsjechoslowakije 4-4
(0-1 3-2 1-1), Rusland I - Zwitserland 4-1
(2-0 0-0 2-1).

VOETBAL
Amsterdam. DWV (zondag hoofdklas-
se) - Ajax 2-5 (1-3). Doelpunten Ajax:
Willems 3, Litmanen en Grampton.
Doelpunten DWV: Matthaei 2. Toe
schouwers: 3000.
Arnhem. VDZ(3e klasse KNVB) - Vites-
se 0-2 (0-0). Doelpunten: Van den Brom
Cocu.

res. divisiec
6in?h ndSP-2-RKC2 1- 0
MVv„°»en2"Den Bosch 2 1- 1
VVv, "£odaJC2 0- 0
Win Psv2 0- 4W"lemil 2 -NAC2 <T 2

Helmi ~„ 13 10 1 221 39-13
V» Sn4? Sp 2 12 9 0 3 18 28-19

ard2 9 8 0 1 16 37-13
MVvo 10 6 2 2 14 32-15
§<>dajr, 12 6 2 4 14 21-17
Sinriv, n 3 6 2 12 21-19
VVvh,ove"2 13 3 5 5 11 15-21
t>enR _

o
12 3 2 7 8 15-27T"Bosch 2 12 2 3 7 7 16-31billet r,., 11 2 3 6 7 14-30
12 2 3 7 7 14-32w 11 0 3 8 3 12-27

|S>"Cfran?"a:donderdag a.s. 19.30 uur:"**" Sittard 2 -TOP 2

HANDBAL
Beker. Zwart Wit - PSV 20-21, PSV 2
lason 17-11.

SKI
Madonna di Campiglio. Derde wed-
strijd wereldbeker slalom: 1. Bianchi
1.35,12 (45,24-49,88), 2. Tomba 1.35 23
(45,13-50,10), 3. Sykora 1.35,40
(45,07-50,33), 4. Staub 135 49
(45,95-49,54), 5. Künzi 1.35 61
(45,42-50,19), 6. Fogdoe 1.35,74, 7. Kjus
1.35,76, 8. Gstrein 1.35,93, 9. Kosir
1.36,15, 10. Furuseth 1.36,18
Stand wereldbeker slalom: 1. Sykora
169 punten, 2. Bianchi en Fogdoe 140, 4
Strolz 120, 5. Tomba 116.
Stand wereldbeker algemeen: 1.Tomba
256, 2. Girardelli 247, 3. Thorsen 197, 4
Besse 180, 5. Sykora 169.

WATERPOLO
Mannen: Europa Cup 11, kwartfinales,
tweede wedstrijd: Amersfoort: AZPC -
Libertas Pescara 9-13 (1-3 3-4 2-2 3-4).
Doelpunten AZPC: Wagenaar 5, Van
der Kolk 2, Issard, Van Mil. Topscorers
Pescara: Calcaterra 5, Estiarte 4. Eerste

Geen doelpunten
in’kleine derby’
Van onze correspondent

WILLYWINGEN

( - Het had niet
9 JJeI gescheeld of MVV'er

JpUrice Hofman had in de, lotfase van het duel in de re-
i^jve divisie C tegen Roda JC
v de Maastrichtse ploeg op de

de overwinning be-
v0 Eerst zeilde zijn knal,a een Kerkraads been over,e jat en uit de daarop volgen-

_ V u°ekscil°P kopte de Maas-
bon e sP*ts maar net naast,
Soiv gerechtigheid alsnog ge-
tto rï^6 ' waar(ioor ook de
s .eede ontmoeting van dit

izoen in een doelpuntloos
kijkspel eindigde: 0-0.

Real Madrid
Met Auxerre als tegenstander op 3
en 17 maart miste Ajax voorlopig
gereputeerde clubs als Benfica, Ju-
ventus en Real Madrid. De vergane
glorie van Real Madrid speelt eerst
thuis tegen de tweede Franse verte-
genwoordiger nog in het toernooi
aanwezig, Paris SG. De Parijze-
naars schakelden eerder Napoli en
Anderlecht uit.
Ook de twee overgebleven Italiaan-
se formaties werden niet aan elkaar
gekoppeld. AS Roma begint met
een thuiswedstrijd tegen Borussia
Dortmund. Juventus gaateerst naar
Lissabon voor een duel met Benfi-
ca.

van het seizoen in het zijn 'eigen' Sestrière moest Tomba
(links op defoto), die alvijf keer naast de hoofdprijs greep,
ook al met de tweede plaats genoegen nemen. „Het lijkt wel
of ik dit seizoen een abonnement heb op de tvieede positie,"
mokte de olympische kampioen, die niettemin in het alge-
meen wereldbekerklassement aan kop gaat èn het nog wel
op kon brengen om Patrice Bianchi (midden) tefeliciteren
met zijn zege.

Foto: EPA

" Alberto Tomba heeft zijn omvangrijke aanhang op-
nieuw teleurgesteld. De Italiaanse skivedette moest op ei-
gen bodem bij de wereldbekerslalom in Madonna Di Cam-
piglio de zege aan deFransman PatriceBianchi laten. Het
verschil na twee manches bedroeg 0,11 seconde. Ruim
15.000 'tifosi' dropen ontgoocheld af. Tomba wacht dit sei-
zoen nog altijd op zijn eerste overwinning. De 25-jarige
showbink, titelverdediger op de slalom, mist voorlopig de
scherpte voor de absolute top. Tijdens de eerste reuzeslalom

Weerzien Auxerre-libero Frank Verlaat met oude club Van Oppen op avontuur
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Canda heren pantalons. Dames T-shirts en dessin- Baby jacks en truitjes. _ -I _/*>j _>"*v4"l jTV _f\l IJ***. xl
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Clock House skibroeken en I Dames jacquardpullovers en Diverse jongensjacks- en ______________É________-________leggings. I vesten. broeken.

■4fl/. -z5/. -t(//o \v/gi/
I I I I C&dutbcA\eHnnde£i^fBaby broeken en pakken. I Witte teestblouses en V-hals Heren pantalons, o.a. merk

I damespullovers. Angelo Litrico.
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Herenkostuums, o.a. merken I Diverse meisjesjacks. Japonnen, één-en tweedelig. Heren colberts, o.a. merken Club 15 jacks en sweatshirts. Canda rokken.
Canda en Westbury. I Canda en Westbury.

Dames tricot en skibroeken. I Diverse herenjacks. Kleuterjacks, sweatshirts en I Kleuter sweatshirts en denim Damespumps, alléén in de Heren overhemden en tricot.

Diverse kleuterjacks. I Yessica damessets. Dames parka's.wollen man- Heren colberts o.a. merken Your Sixth Senserokken en Katoenen kleuterbroeken.
tels en corduroy pantalons. Canda en Angelo Litrico. pantalons.

t(//ö I "Tl//o \IJ 10 I Tl//o \lJio \\t\Jlo \
Rodeo damestops en I Herencolberts, o.a. merken Avanti hemden, truien en I Jongens sweatshirts en Herensokken en ondergoed. I Ecco blouses en tricot tops.
broeken. I Canda en Angelo Litrico. sweatshirts. I katoenen broeken.
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