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Provincie kiest
voor openbare
Aanbestedingen

Van onze verslaggever

J^ASTRICHT - De provincie
W-blrg- gaat met vriJwel onmid-
om *ngang al haar belangrijke
jjgjfchten openbaar aanbesteden.
hen zowel bouwwerkzaam-
r.„ n' aan" en inkopen als de leve-1van diensten. !

stnVendien gaat het Provinciebe-
insM e Limburgse gemeenten en
«let k

gen voortaan rigoureus en
J? behulp van (subsidie)sancties,
ien ten z^n voorbeeld te vol_

_e_T tste is net geval wanneer in-'
(j 'ende projecten voor minstens
jj..nelft öf voor meer dan een half
Wn Sen gulden door de povincie

orden gesubsidieerd.

*nen anderbljjkt uit de nota Inte_
bel- rovmciaal Aanbestedingen-
i eid, die gisteren door Gedepu-
Iti H-6 11 werd gepresenteerd..

|jj lijvige werkstuk formuleert'
(j . college deels geheel nieuwe,1eis drastisch aangescherpte re-
,jjjs v°or alle provinciale aanbeste-
[ en inkopen.

D_e „■
v_j meuwe aanpak is een direct ge-

-8 van de onderzoeken naar het
Ij °Vlnciaal aanbestedings- en in-
|aj°Pbeleid, die GS onlangs hebben
j*n verrichten naar aanleiding van
[~

g°lf van bewezen en vermeende
affaires in Zuid-Limburg.

<ja^__________________________________H
st n°g toe had het provinciaal be-
oriH

11 een duidelijke voorkeur voor
aJ" r̂handse aanbestedingen en
Sej estedingen na voorafgaande

ectie van kandidaten.

°i_r_l verDand concludeerden de
U_^erzoekers dat er met name in de
he?°de voor 1988 volop mogelijk-
er n Waren voor gesjoemel, omdat
tjS^hanteerde procedures voorna-
en waren gebaseerd op 'usances

Mondelinge afspraken.
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L.fen9e procedures

«^SÜoanbestedingen

het weer

J^LEIDELIJK MEER ZON
zwak golvend front zal in

ty °chtend nog voor veel be-
«iking zorgen waaruit plaat-
"Jk lichte regen of motre-

eü alt- °ok is er lokaalmist
a? laaghangende bewolking
j£«wezig. Omdat de wind toe-
kih * zal de mist en bewol"
wftg verdwijnen, waardoor
» * Seleidelijk meer zon krij-
ïw _.De wind is eerst nog
tb Uit een zuideliJke ricn"
t{Te' maar neemt toe tot ma-
lon *De middagtemperatuur
(W V_-op tot ongeveer 8 gra-
kvv-'ir ende nacht daaltnet
Vn tot circa 5 graden.
he 0r informatie betreffende«f Weer in Limburg kunt u"e»en 06-91122346.JJNDAAG:r*n °P: 08.43 onder: 16.28«aan 0p: oi.Ol onder: 12.28MORGEN:
Jrn°P: 08.44 onder: 16.28""aan op: 02.22 onder: 12.49

'Angst ouderen
voor misdrijf
is niet terecht'

DEN HAAG - Ouderen hebben
minder kans om slachtoffer te
worden van een misdrijf dan an-
dere leeftijdsgroepen, maar hun
angst daarvoor is groter dan bij
de anderen. Dat blijkt uit het on-
derzoek 'Ouderen én criminali-
teit' van het Landelijk Bureau
Voorkoming Misdrijven van het
ministerie van Justitie.

Volgens hoofd dr. J. Hom van
het Landelijk Bureau blijkt uit
een Nederlandse slachtoffer-
enquête uit 1990 dat, met het toe-
nemen van de leeftijd boven 25
jaar, de kans om slachtoffer te
worden afneemt. Bijvoorbeeld

de kans op handtastelijkheden
op straat is voor de leeftijdscate-
gorie 15-19 jaar 1,9 procent en
neemt af tot 0,2 procent voor de
leeftijdscategorie boven 65 jaar.'
Ook bij het delict diefstal van en
vanuit auto's en van portemon-
nees is de kans doelwit te wor-
den voor alle leeftijdsgroepen

gemiddeld 33 procent en voor de
leeftijdsgroep boven de 65 jaar
17 procent.

Uit het onderzoek 'Ouderen en
criminaliteit' blijkt echter dat de
angst van ouderen om slachtof-
fer te worden, groter is dan bij
jongeren.Volgens Hom heeft die
angst te maken met de leeftijd en
de kwetsbaarheid op zowel psy-
chisch, sociaal, fysiek en finan-
cieel vlak. Vrouwen blijken ove-
rigens banger te zijn dan man-
nen. Tegenover 88 procent van
de oudere mannen zegt 54 pro-
cent van de oudere vrouwen
thuis nooit bang te zijn.
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Brief
In de brief aan de Kamer geeftRit-
zen toe dat de lerarensalarissen al-
leen omhoog kunnen gaan 'voor
zover er budgettaire dekking is ge-
realiseerd. Met andere woorden: als
er geen geld is, houdt alles op. Bo-
vendien 'mag de Tweede Kamer de
dekkingsvoorstellen jaarlijksbeoor-
delen', belooft de bewindsman.

Soortgelijke beloften had de hij eer-
der op de dag ook al gedaan en
stemmen het CDA niet tot tevre-
denheid.

Dode man in
middenberm
van autoweg

Von onze verslaggever

HEERLEN - in de middenberm
van de autosnelwegA-76 in Heerlen
is gistermorgen het stoffelijk over-
schot van een 40- tot 45-jarige man
gevonden. Een Wegenwacht-
patrouille ontdekte de dode en
schakelde de politie in. Deze dacht
in eerste instantie te maken te heb-
ben met een slachtoffer van een
verkeersongeval. Maar zijn verwon-
dingen waren van dien aard, dat al
snel het vermoeden opkwam dat de
man was vermoord.
Omstreeks acht uur werd de lugu-
bere ontdekking gedaan. Ter hoog-
te van de Kunderberg, de vind-
plaats van het stoffelijk overschot,
werd het verkeer over één rijstrook
geleid, zodat de technische recher-
che haar werk kon doen.
De politie laat niets los over de ma-
nier waarop de man, die ongeveer
1,87 meter groot was en van een
breed en krachtig postuur, vermoe-
delijk om het leven is gebracht. „Zo
spoedig mogelijk zal sectie verricht
worden en dan weten we wat
meer."

Zie verder pagina 15

" Politie opzoek
naar identiteit
van slachtoffer
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Knallende ruzie CDA en minister Ritzen over lerarensalarissen

Kabinetscrisis dreigt
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De coalitie
van CDA en PvdA is in de
grootst mogelijke problemen
geraakt over de verhoging
van de lerarensalarissen.
Nerveus politiek topberaad
tot gisteravond laat resul-
teerde in een brief aan het
parlement waarin minister
Ritzen (Onderwijs) een serie
oude beloften aan de CDA-
fractie herhaalt. De brief
nam de spanning tussen
PvdA-minister Ritzen en de
coalitie-partner dan ook niet
weg.

Het CDA heeft al lange tijd moeite
met de forse bedragen (211 miljoen
in 1993, oplopend tot 710 miljoen in
1996) die de PvdA-bewindslieden
Ritzen en Wallage hebben gereser-
veerd voor loonsverbetering in het
onderwijs. Met een jaarlijks extraa-
tje van 200 miljoen kan het CDA
wel leven. Voor het surplus moet de
TweedeKamer jaarlijks het licht op
groen zetten, eiste het CDA.

„Wij worden constant gebeld door
schoolbesturen die zeggen: de kalk
komt van het plafond. Hoe kan het
dat er wèl geld is voor de leraren?,"
aldus een woordvoerder van de
fractie. ~Wij willen ieder jaar op-
nieuw bekijken waar de nood het
hoogst is en waar dus extra geld
naar toe gaat."

Erik Meijer niet in actie
Oranje houdt

zicht op WK'94

ISTANBOEL - Het Nederlands elftal
heeft zijn derde duel in de kwalificatie-
strijdvoor het toernooi om de wereldtitel
met 3-1 gewonnen van Turkije. Peter
Van Vossen hield Oranje op de juiste
koers voor het WK '94 in Amerika door
twee keer te scoren. Naast de Ander-
lecht-speler pikte ook Ruud Gullit een
treffer mee.
Alle doelpunten vielen na rust. Oranje
heeft in groep 2 uit drie duels drie pun-
ten behaald. Eerder werd verloren van
Noorwegen en gelijk gespeeld tegen
Polen. De zo verrassend opgeroepen
MW'er Erik Meijer kwam, ondanks het
feit dat hij kort na rust mocht warmlo-
pen, niet in actie.

" Peter van Vossen twee doelpun-
ten.

Kritiek PvdA op
asielbeleid Kosto

en D'Ancona
DEN HAAG - De PvdA in de
TweedeKamer heeft gisteren forse
kritiek geleverd op het asielzoekers-
beleid van de eigen bewindslieden
Kosto en d'Ancona. Volgens PvdA-
Kamerlid Middel is het opvangbe-
leid voor asielzoekers vastgelopen,
zit er ook geenvaste lijnin en moet
de regeling voor opvang van asiel-
zoekers (Roa) op dehelling.
Een van de kritiekpunten yan de
PvdA betrof de regel dat asielzoe-
kers die nog op erkenning wachten,
niet mogen werken. Zij krjjgen zo
een prikkel tot nietsdoen, hetgeen
hun aanpassing aan de Nededrland-
se samenleving bemoeilijkt. Middel
vond dat ook (nog) niet erkende
asielzoekers de mogelijkheid moe-
ten krijgen om te werken. D'Anco-
na voelde daar echter niets voor.

Stoffelijk overschot onderzocht

(ADVERTENTIE)
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"Compromis onhaalbaar

(ADVERTENTIE)

IVOORVERKOOP >
bij CARITA in :
HEERLEN EN MAASTRICHT J

Ons najaars- en winterseizoen was .een groot succes. Als een van de eer-
ste waren wij op 1 augustus jl.com- .pleet met de presentatie van dezesuccesformule. Onze voorverkoop is 'altijd iets unieks. Jammer voor onze .collega's die al weken bezig zijn met
afprijzingen etc.??? Maar met onze 'enorme exclusieve collecties hebben .wij altijd de primeur van het nieuwe

I seizoen en meestal de laatste die met j .de voorverkoop begint. De officiële .* voorverkoop is 19 december a.s., '.' maar wij laten nu reeds onze vaste .I cliënten profiteren I!< Omdat wij een enorme klantenkring , ►hebben is het voor ons onmogelijk \' iedereen persoonlijk aan te schrijven. |
I Vandaar deze bekendmaking. Onder >deze actie vallen natuurlijk voor k* Limburg alle exclusieve topmerken. 'i' Wij hebben nl. als enige modecenter |

uitsluitend topmerken Winter '92 inh< devoorverkoop. D
1 Verderwillen wij bij dezegelegenheid f»i ' I iedereen hartelijk bedanken voor het ■" < genoten vertrouwen tijdens de ver- DI koop van de Najaar-Winter '92- ft<. collectie. Vanzelfsprekend zijn wij nu V. i reeds bezig om met de voorjaars- en n
I zomercollectie 1993 iets unieks te ■. brengen in Maastricht en Heerlen. D. Een goed advies: kom tijdig want ft, * op=op KJ Mode Center _, Ie

3 CARITA i ï
Q with te best choice in the D
O middle ofthe town d
«KleineStaat6 Maastricht-City RJSt. Amorsplein 16 Maastricht-City IC
TÉ St. Amorsplein 17 Maastricht-City |fy Saroleastraat 3 Heerlen-City D

(ADVERTENTIE)
tlljlMlllllllJ
fMarc^ÖToiol_J

nu in Heerlen bij

mseventhJoak
Dautzenbergstr. 25. Tel. 045-717297

# Leden van de technische recherche onderzoeken het lijk in de
middenberm van de autoweg. Foto: dries linssen. (ADVERTENTIE)
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Tsjaikovski
Met het Rotterdams Philharmo-
nisch brengt hij deze weken twee
programma's. Het eerste vermeldt
Strawinski's 'Le baiser de la fée' en
de zesde symfonie van Tsjaikovki,
'Pathétique'. Dus geen rentree met
Mahler, Haitinks specialiteit. Diens
Zevende komt pas aan de orde in de
tweede reeks van drie concerten.
Een bewuste keuze, zegt hij.
„Tsjaikovksi was een groot compo-
nist en de 'Pathétique' een groot
stuk. Daar hoeft niemand met min-

achtig over te spreken. 'De kus van ,
de fee' baseerde Strawinski op the-
ma's van Tsjaikovski. Hij heeft dat 'werk aan hem opgedragen. We
brengen dus een programma van 'stukken die bij elkaar horen. Ik heb
dat al eens eerder gedaan. Boven-
dien geloofik niet zo in stukken die
op zich zelf staan, wél in program-
ma's."

In Rotterdam gaat Jeffrey Tate ver-
rassend snel weg als chef van het
Rotterdams Philharmonisch. Een
post bij dat orkest zou misschien
iets zijn voor de toekomst, als hij
nog eens een vaster verband in Ne-
derland zou zoeken. Maar Haitink
ontkent. „Geen sprake van. Ik heb
mijn dóntract in Londen en mijn af-
spraken liggen al vast tot in 1996.
Nee. Er is ook geen conflict in Rot-
terdam. Dat wordt allemaal zo vre-
selijk opgeblazen. Ik hoop alleen
dat Rotterdam gauw een goede op-
volger krijgt, verder bemoei ik me
nergens mee. Ik ben daar gast en
doe er mijn werk."

Solisten
Haitink is tegenwoordig in Neder-
land vooral geroemd door de wijze
waarop hij het grote symfonische
werk interpreteert. Niettemin houdt
zijn optreden met solisten in het

grote repertoire hem volop bezig.
„Ik werk natuurlijk met zangers aan
de opera in Londen en daarnaast
ook met instrumentale solisten.
Ook in het orkest. Ik geloof dat het
technisch kunnen van de jongere
generatie hoe langer hoe beter
wordt. Zo alert en zo ongelooflijk
goed. Maar talenten op zich zijn er
altijd. Ik ben wel niet zo oud, maar
ook wel weer zó oud, dat ik weet
hoe het vroeger was."

„Natuurlijk heb ik mijn voorkeu-
ren. Als we een programma hebben
in Londen ofBerlijn maak ik altijd
duidelijk met wie ik graag zou wil-
len werken. Toen bij voorbeeld
Jessye Norman afzegde voor de op-
namen in Berlijn van de Derde van
Mahler, heb ik onmiddellijk gepro-
beerd of ik Jard van Nes kon krij-
gen en dat lukte. Zij heeft een zeer
grote carrière, treedt overal op. We
gaan in maart naar Boston waar ze
de Altrapsodie van Brahms zingt,
die door Philips wordt opgenomen
in het kader van een Brahms-
cyclus. Ze zingt bij Solti in 'Die
Zauberflöte' en noem maar op. Heel
indrukwekkend."

Radio
Voor de Nederlandse omroeporkes-
ten dreigt een ferme bezuiniging en

mogelijk wordt er een ensemble af-
gestoten. Haitink kent deze ensem-
bles. Het dreigende snoeien is hem
'een doorn in het oog. „Ik weet er
niet écht veel van af, maar het is al-
lemaal heel jammer. Alweer een
belangrijke tak van het Nederland-
se muziekleven die wordt afgesne-
den. Helaas. De omroeporkesten
doen veel goede dingen en komen
naast de radio ook erg veel naar bui-
ten toe. Het is natuurlijk heel mak-
kelijk om iets op te heffen, maar
nog moeilijker om iets terug tekrij-
gen. Het is een kaalslag als al die
dingen moeten worden opgehe-
ven."

i

Toen Haitink vorig jaar de
Erasmusprijs kreeg, besloot hij het
bijbehorende geld onder te brengen
in een fonds. „Op dit moment ge-
beurt daar nog niets mee. We heb-
ben het een en ander geprobeerd,
maar we praten er nog over. Voor
Bergens Harmonie hebben we een
nieuw instrument gekocht, dat was
leuk. Maar voor belangrijke dingen
moet het geld nog zijn bestemming
krijgen. Het vinden van een goede
bestemming voor een project dat
zonder die steun niet kan worden
gerealiseerd, kost veel tijd. Die din-
gen duren altijd langer dan je zelf
wilt."

mogelijk wordt er een ensemble af-
gestoten. Haitink kent deze ensem-
bles. Het dreigende snoeien is hem
'een doorn in het oog. „Ik weet er
niet écht veel van af, maar het is al-
lemaal heel jammer. Alweer een
belangrijke tak van het Nederland-
se muziekleven die wordt afgesne-
den. Helaas. De omroeporkesten
doen veel goede dingen en komen
naast de radio ook erg veel naar bui-
ten toe. Het is natuurlijk heel mak-
kelijk om iets op te heffen, maar
nog moeilijker om iets terug tekrij-
gen. Het is een kaalslag als al die
dingen moeten worden opgehe-
ven."

LSO en Scapino
met Notekraker

MAASTRICHT - Het Limburgs
Symfonie Orkest werkt al een
aantal jaren samen met het Sca-
pino Ballet Rotterdam. Die sa-
menwerking heeft dit jaar gere-
sulteerd in een reeks van vijf
uitvoeringenvan De Notekraker
van Tsjaikowsky. Twee uitvoe-
ringen hebben plaats in Den
Haag, de drie andere in De Maa-
spoort van Venlo (19/12, 19 uur),
het Theater aan het Vrijthof in
Maastricht (20/12, 20.15 uur) en
de Stadsschouwburg van Heer-
len (22/12, 20.00 uur).

Precies 100 jaar geleden, op 18
december 1892, ging de oor-
spronkelijke choreografie van

Marius Petipa en Lev Ivanov in
St.-Petersburg in première. Het
libretto is ontleend aan Hoff-
mans 'Der Nusskracker und der
Mausekönig', diehet verhaal ver-
telt van de burgemeestersdoch-
ter Clara. Zij krijgt van de sinis-
tere Dr. Drosselmeyer een note-

kraker cadeau, 's Nachts droomt
Clara van schimmen en muizen
die haar aanvallen. Ze zoekt hulp
bij haar notekraker, die dan plot-
seling levensgroot voor haar
staat. Vanaf dat moment gaat al-
les groeien: de kerstboom, de
muizen en de soldatenpoppen.

De notekraker verandert in een
prachtige prins, die Clara naar
hetLand van Suikergoed brengt,
waar ze ontvangen worden door
de Suikerfee. Aan het sprookje
komt echter een einde als Clara
wakker wordt.

Het Scapino Ballet danst de
Notekraker in, de versie van
Armando Navarro, de voormali-
ge artistiek directeur van het
ensemble, die zich baseerde op
het originele libretto van Petipa.

De muzikale leiding is in handen
van Stefan Lano, eerste dirigent
en plaatsvervangend Genralmu-
sikdirektor in Aken.

Haitink dirigeert opnieuw Concertgebouworkest

'Het zal zeker niet
zijn zoals vroeger'

DOOR HANS VISSER

AMSTERDAM - Het liep al
jaren niet echt soepel meer.
De verhouding tussen Ber-
nard Haitink en het Concert-
gebouworkest was wat 'gefru-
streerd. Misschien was het
achteraf toch ergens goed
voor dat de dirigent uit Am-
sterdam wegging. In elk geval
steeg zijn ster sinds zijn emo-
tionele vertrek in 1988 steeds
hoger. Hij leidt nu de Royal
Opera in het Londense Covent
Garden en maakt bejubelde
cd-opnamen met de grote or-
kesten van Wenen en Berlijn.
Het is slechts een kleine
greep. Toch is hij nooit echt
uit Nederland weggeweest.
Regelmatig zoekt hij de luwte
van zijn huis in het Bergense
duingebied op. Zijn verschij-
nen in het Concertgebouw is
echter meer dan ooit een
gebeurtenis.

Momenteel is hij in de Rotterdamse
Doelen bezig aan een zestal optre-
dens met het orkest van die stad.
Dat brengt hem morgen en op twee-
de kerstdag terug op het podium
van het Amsterdamse Concertge-
bouw. In februari keert hij als gast
terug bij het Koninklijk Concertge-
bouworkest, dat in de kwart eeuw
van zijn leiding groeide naar de we-
reldtop. Hij dirigeert dan Mahler,
Ravel en Berlioz. Hoe emotioneel is
voor hem in deze sfeer een optreden
in het Amsterdamse Concertge-
bouw? „Emotioneel? Ach nee, ik
kom daar met het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest en dat is ge-
woon onderdeel van mijn activitei-
ten. Maar straks, met het Concertge-
bouworkest... Ik ben natuurlijk erg
benieuwd hoe dat gaat. Het zal ze-
ker niet meer zoals vroeger zijn.
Een beetje anders, denk ik. Er zijn
natuurlijk veel jonge mensen bijge-
komen. Ik voel het als mijn komst
bij een voor mij nog nieuw orkest."

" Bernard Haitink, deze dagen actief in Nederland.

Feestelijk voorafje
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 personen: 2
dik gesneden plakken casselerrib
in blokjes, 2 plakjes bacon in reep-
jes, 1 grapefruit, 1 appel (liefst kar-
mijn), 2 worteltjes in reepjes, 1
citroen, 1 el gehakte peterselie.
Voor de dressing: 1 el frambozen-
azijn, 2 el olijf- of notenolie, zout en
peper uit de molen.

Bak de bacon enlaat ze opkeuken-
papier afkoelen. Maak appel en
grapefruit schoon. Snijd appel in
reepjes en grapefruit in gehalveer-
de partjes. Vermeng casselerrib,
bacon, grapefruit, appel en wortel
met elkaar. Breng op smaak met
dressing. Laat even afgedekt in de
koelkast staan, zodat de smaken
goed mengen.
Neem 4 cocktailglazen en maak
randjes vochtig met een plakje ci-
troen. Druk vervolgens het glas in
de gehakte peterselie. Vul de gla-
zen met het vleesmengsel en gam-
eer met een plakje citroen op de
rand. Als garnituur hierbij past
uien-kaasstokbrood.

TIP: In plaats van casselerrib mag
ook gekookte ham, fricandeau, bo-
terhamwordt of mortadella ge-
bruikt worden.

kunst

uit de kunst

DOOR JOS FRUSCH

Kleine oorzaken hebben grote
gevolgen.Lees hetrelaas van de
compositie, die de blaasmuziek-
wereld in beroering bracht, nog
voordat er ook maar één noot
had geklonken.

Een organisatie geeft op voor-
dracht van haar artistieke mu-
ziekcommissie aan een compo-
nist opdracht een verplicht
werk te schrijven voor een groot
internationaal concours voor
amateurorkesten. Nog voordat
de compositie helemaal klaar
is, komt ze onder ogen van een
als integer en vakbekwaam be-
kend staande dirigent, die het
werk met zijn beroepsorkest op
cd wil zetten. Tijdens de repeti-
ties komt die dirigent tot de
ontdekking dat het werk veel te
gemakkelijk is om voor de to-
porkesten tijdens het concours
als verplicht werk te dienen.

Jemig, denkt die dirigent die
toevallig ook lid is van de artis-
tieke adviescommissie van de
betreffende organisatie en slaat
alarm. Want hij wil het niet op
zijn geweten hebben dat hij
achteraf de Zwarte Piet krijgt
toegespeeld. Jemig, denkt de
muziekorganisatie en ziet de
bui al hangen. Geld kwijt, pro-
ces aan de broek en nog geen
compositie ook. Dus die begint
een deuntje te fluiten, op de ta-
fel te trommelen en te doen of
haar neus bloedt. Jemig, den-
ken de musici van het beroeps-
orkest van de integere dirigent
en slaan alarm bij de korpsen,
waarvan ze van kinds af aan
lid zijn en die aan het concours
gaan deelnemen. Want zij vin-
den ook dat van die compositie
geen brood te bakken valt. Je-
mig, denken de dirigenten van
die korpsen. Een compositie
waarvan geen brood te bakken
valt? Daar gaat mijn eerste
plaats. Zij raken in paniek en
mobiliseren de bestuursleden
van hun verenigingen, die op
hun beurt jemig roepen en op
hoge poten naar de organisatie
stappen om uitleg te vragen. Je-
mig, denkt ook de inmiddels ge-
alarmeerde uitgever die de
compositie op de markt gaat
brengen. Hij ziet zijn geplande
inkomsten in rook opgaan en
roept de dirigent, die het vuur-
tje heeft aangestoken, ter ver-
antwoording. Jemig, denkt die
dirigent ietwat naïef. Wat een
poespas, alleen maar omdat ik
mijn plicht heb gedaan.' Het
gaat toch. om de muziek!?

Een verzonnen verhaal? Nee
hoor, werkelijkheid. De hoofd-
rolspelers: Pierre Kuypers, di-
rigent van deKoninklijke Mili-
taire Kapel; het Wereld Muziek
Concours, dat aan Alfred Reed
een compositie-opdracht gaf
voor de Concertafdeling, sectie
hawnonie; Molenaars Muziek
Centrale die de compositie gaat
uitgeven. De figuranten: muzi-
kanten, dirigenten en bestuurs-
leden van Limburgse harmo-
nieën die inmiddels hebben in-
geschreven voor het WMC 1993.
Het intrige: een drama? Dat
lijkt wat zwaar, al is een com-
positie, die vanwege de te ge-
ringe moeilijkheidsgraadonge-
schikt wordt geacht, een anti-
reclame voor een concours dat
het officieus wereldkampioen-
schap der blaasmuziek preten-
deert te zijn. Een komedie? Dat
lijkt wat licht, al is het ronduit
komisch te zien hoe snel men in
de muziekwereld op de kast zit
bij de geringste kritische noten.
Een tragi-komedie dus, waarin
duidelijkwordt dat musici niet
alleen gevoelige oren hebben.

.Nu is het maar te hopen voor de
dirigent dat ook in de blaasmu-
ziekwereld eerlijkheid het
langst duurt.

Ik heb zo mijn twijfels.

Id-cd
Vioolconcert in D - Johannes
Brahms; Berliner Philharmoni-
ker 0.1.v. Daniel Barenboim;
solist Itzhak Perlman; EMI clas-
sics CDC 7 54580 2.

DOOR JOS FRUSCH

Ongeveer gelijktijdig met het
verschijnen van een nieuwe op-
name van Beethovens Vioolcon-
cert met Nigel Kennedy op DG
komt EMI met de directe opvol-
ger van dit meesterwerk: het
Vioolconcert van Brahms. Ook
hier betreft het een live-opname,
nu met meesterviolist Itzhak
Perlman in de hoofdrol.
Brahms' eerbetoon aan zijn
vriend, de violist Joseph Joa-
chim, krijgt in de enthousiaste
aanpak van Barenboim en Perl-
man een gloedvolle vertolking,
die in de live-registratie - de op-
name is gemaakt in het Schau-
spielhaus Berlin - in al haar
kleurenpracht weerklinkt. Perl-
man is een hartstochtelijk musi-
cus, die er niet voor terugdeinst
diep in de snaren te grijpen. In
de hoekdelen legt de violist veel
nadruk in zijn spel: accenten
krijgen extra gewicht, de ritmi-
sche patronen worden zorgvul-
dig uitgewerkt en dubbel- en
triplegrepen pesante aangepakt.
Omdat Barenboim met name in
het eerste deel aan het Berlijns
orkest een nogal agressieve klank
ontfutselt (vooral de strijkers
klinken soms behoorlijk schel),
resulteert dat in een ietwat grim-
mige uitvoering. De tegenstelling
met het breed uitgesponnen mid-
dendeel, dat mooi van klank en
met een ongekende intensiteit
door orkest en solist wordt ge-
speeld, is er des te groter door.

EMI is erg zuinig met muziek op
deze cd: in totaal slechts39 minu-
ten. Te weinig eigenlijk. Zeker
als je bedenkt dat.deze combina-
tie voor nog heelwat luistergenot
had kunnen zorgen.

Limburg
bezoekt
opera's

HEERLEN - De Stichting Opera
Limburg gaat op reis. Op Tweede
Kerstdag bezoekt de SOL het Ope-
ratheater van Keulen waarDie Zau-
berflöte van Mozart wordt uitge-
voerd. Aan het bywonen van deze
opera gaan een bezoek aan het Wall-
raf-Richartz-museum en een kerst-
diner vooraf. Reservering is moge-
lijk via tel. 043-615390.
Sinds enigetijd is ook het buro Tic-
ket Express actief op het gebied
van het organiseren van operarei-
zen. Zo wordt zondag een bezoek
gebracht aan de Westfalenhalle in
Dortmund waar de opera Carmen
van Bizet wordt uitgevoerd. Voor
inlichtingen: 045-457273/326514.

verderin
HOENSBROEK - Wiebe &
tink, bariton, Luitgard Wille"1"
mezzo-sopraan, Heleen N_ e*'
huis, piano, en Rieneke Wille"1'
voordracht, geven vanavond e*
concert in de groene kamer v*
het Slotgebouw van Kaste*
Hoensbroek. Op het program"1

staan werken van Brahms, Fa
ré, Mozart, Gershwin, LM,
Webber en Van Dyke. Aanval
20.15 uur.

MAASTRICHT - In de O-h
Vrouwebasiliek in Maastric"
wordt zondagavond een gref>
riaanse kerstmeditatie ëe^°t ..
den, waaraan de Schola CanW V
rum van het Maastrichts cons*
vatorium zijn medewerk1118
verleent. Aanvang 21.00 uur.
In de serie Salon Literaire sta8.
vanavond drieLimburgse sch"
vers centraal: Leo HerbergtI*'1*'

Lucas Hüsgen en Paul Meelij
Plaats van handeling is de Stad
bibliotheek van Maastricht, aa"
yang 20.00 uur.

KERKRADE - Het Vocaal f'semble Kerkrade geeft zaterd8*

onder leiding van Wim Vlug-6. -
een kerstconcert in de aula vr
het Antonius Doctor College » -
Kerkrade. Mariëlle Frijns, pia»T j
en Andrea Pieper, viool, ven
nen hun medewerking aan * \
concert, dat om 20.00uur heg"»' t
GELEEN - Het Geleens M 3"' ,
nenkoor Mignon onder leioif.8 j
van Pierre Willems geeft Z*L j
jaarlijks kerstconcert komeno
zondag in de Christus Koning 1kerk aan de Kluis in Geleen- * <
listische medewerking verlene i
de Schotse bariton Brian Keiflr <
de Geleense gitarist Aloys ?J
mons en zijn zoon, de vioU* ]
Marijn Simons. Het concert o (
gint om 15.00 uur.

HEERLEN - Het schoolorkesj j
van de Heerlense muziekscho? ,
geeft zondag een kerstconcert» ,
de aula van de muziekschol'
Wilhelminaplein 24. Op het Pr°'gramma van het concert, dat°"15.30 uur begint, staan comP°s,! 'ties van Corelli, Gossec, Bart°*
en De Falla. Dit kerstconcert »>
tevens het afscheidsconcert va
dirigent Fons van der Ldndf' 1'
die door drukke werkzaamhede
de dirigeerstok moet overdrage
aan cellodocent JosKamp.

BEEK - In de hervormdeke£van Beek geven Karin Niej^.
link-van der Wal (zang), Jud»1'

Theunissen (zang) en John B°
ne (orgel) zondag een kerstco"
eert. Aanvang 16.00 uur.

BREDA - De Federatie van #*,
tholieke Muziekbonden in .
derland houdt zondag haar jaa,
lijk.se kampioenswedstrijd VO°
majoretten solisten en kleine en'
sembles. Plaats van handelinglS
het gemeentelijk Sportcentrum-
Topaasstraat 13 in Breda. Onder
de 150 deelnemers bevinden zic£ook diverse Limburgse majore '

ten. De wedstrijden in Bred
beginnen om 9.30 uur.

KERKRADE - Brassband L&jjj
burg geeft morgen een kerstco"
eert in het Wijngrachttheater va»
Kerkrade. Aanvang 19.30 uur.

Puzzel van sisteren
In de krant van gisteren is n
geplaatste raamwerk met ve
keerde omschrijvingen gecomf
neerd. Vandaag - met onze ve
ontschuldigingen - hetzeln'
raamwerk met de juiste °^schrijvingen.

puzzel van de dag

Horizontaai: 1. lofzang; 4. gek, onbenul-
lig; 7. vrucht; 11. riv. in N.Br.; 12. hoe-
veelheid; 14. bolgewas; 15. muz. noot; 17.
ondiep water; 19. knijpgereedschap; 21.
exemplaar (afk.); 22. telw.; 24. snijwerk-
tuig; 26. eng. bier; 27. rund; 30. heilige
(afk.); 31. pers. vnw.; 32. bierbereider;
33. v.z.; 35. geschenk; 37. bundeltje, klei-
ne massa; 39. aan zee (afk.); 40. windrich-ting; 41. lotgevallen (lat.); 42. lidwoord;
43. plezier; 46. Moh. rechter; 48. Ch.
munt; 49. laag huisje, werkplaats; 50.
muz. noot; 52. bijwoord; 53. motorraces;
55. oude lap; 58. vrl. dier; 61. zeepwater;
63. in het afgelopen jaar (lat. afk.); 64. ra-
zernij (O-ind.); 66. gasvormig element; 69.
dieregeluid; 70. ten bedrage van; 71. kwa-
de vrouw; 73. bezitt. vnw.; 75. tandvlees;
76. Raad van Arbeid (afk.); 77. reeds
spoedig.

Verticaal: 1. God v.h. huwelijk (
4

myth.); 2. fam. lid; 3. drinkschaal. ~.
mengsel v. aarde en verrot hout; 5. 'JJ,.
6. scharnier; 8. deel v.h. lichaam; 9-
deloos zoogdier; 10. keukenmachine:.^lidw. 13. Eng. Leger des Heils; 16- |.
plaatse (lat. afk.); 18. opgenomen 9
(afk.); 20. op dit moment; 21. oude w£
temaat; 23. kunstgreep; 25. zakdoosje.
koraaleiland; 28. geperst vlees v.e. V
kenskop; 29. gemoedelijk, bezadigd: gf.knaagdiertje; 34. neusvuil; 35. inW- „g,
gaan; 36. v.z.; 37. ambacht, beroep:
grote steen; 44. melkklier; 45. Amerika
se staat; 47. geneesheer; 51. kweN''»
ramp; 54. gezongen toneelspel; 56- '^57. na de middag (lat. afk.); 58. aardso^.59. vroegere bewoners v. Peru; 60. oP n.
ze wijze; 62. overleden (lat.afk.); 64.. g7.
gere broer of zuster; 65. voegwoord. 5
boom; 68. telwoord; 70. in het jaar on .
Heren (lat. afk.); 72. en verder (afk)'
waarnemend (afk.).
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Financieringstekort komt onder vastgestelde norm

Meevaller voor Kok
parlementaire redactie

S?N HAAG - Minister Kok
tir!tlanciën) heeft een belas"

van ongeveer
?° miljoen gulden. Het finan-

gstekort zal daardooret op 4;35 procent uitkomen
te7ar rond 4,15 procent. Hetjj^ort komt daarmee uit on-
Var het in het regeerakkoord, gelegde maximum van
'^ Procent.

een .heeft de meevaller gisteren in
bevv aan de Kamer gemeld. De
(^'"-dsman wil de meevaller ge-
rje , cri om nog dit jaar een fors
v 0 Van de premie kinderbijslag
be?r. het eerste kwartaal 1993 al te
Sen vfn' **et plan was om dat voor
t_ n bedrag van 728 miljoen gulden
ia_d°en' at wordt nu circa 1 mil-
ten fulden- Met de operatie wor-
I9<__?e financiële problemen voor
De^fPerkt.mt °elastingmeevaller is gebleken
Jjjf*e.cijfers tot en met november.
Fe v is dat er nog verde-
lg. °°rdelen optreden in december.
,;; ?ehjk z _n er ook nog meevallers
*n. ir l"^gaven van de departemen-
s^'^ ok wil daarom pas op de laat-

van net"»aar Prec»es bepalen
Jak'001' hij de extra centen gaatsebruiken.
Whf amer werd gisteren opge-
We> gereageerd. Desalniettemin
(CnL 1. de Kamerleden Terpstra
'Ö66i ■De Korte (WD) en Ybema
il»korner°p dat de h°gere belasting-
hoe. ten °P PaP»er leiden tot een
het t ,lastendruk. Daarmee raakt
rj; kabinet verder afvan de belofte
Ce f te bePerken tot 53>6 Pro"ent. Terpstra vroeg in een debat
y er de zogenoemde Najaarsnota
j *& Kok dat nadeel in de komende

~ en ongedaan te maken via lasten-dichting.
j.erPstra en Melkert (PvdA) vroegen
0?k in te grijpen bij de begrotingen

VROM, Economische
jJJken en Verkeer en Waterstaat.
fen bl^ft elk -»aar geld over- Vo1"
flat ri

de kamerleden betekent dit
*__ kegrotingen eigenlijk te ruim

Er kan dus bezui-uga worden.

wert stelde Kok voor in 1994 te
gps?en met een gericht werkgele-

nneidsbeleid. Dat kan door geld
W trekken voor investeringen of
Cft^nverlichting. De sociaal-demo-
de at sprak over 2 tot 3 miljard gul-
keil' ie ruimte is er volgens Mel-
"n iQ_mdat net financieringstekort

ver °nder de EG-norm uit-
rnt om mee te mogen doen aan de

ö^opese monetaire unie (EMU).
de^11166 ontstaan er mogelijkhe-
f»U_s Voor een extra financiële im-

Klassieke ontsnapping
uit jeugdgevangenis

ZUTPHEN - Het leek dinsdagavond alsof de beroemde Daltons in de
Zutphense jeugdgevangenisactief waren geweest. Drie gedetineerden, in
leeftijd variërendvan 18 tot 21 jaar, wisten rond 21.00 uur op zeer klassie-
ke wijze te ontsnappen: door het raam en de tralies te forceren en zich
vervolgens met behulp van aan elkaar geknoopte lakens naar de begane
grond te laten zakken.

Vervolgens zijn ze over de omheining geklommen.De driezijn nog voort-
vluchtig. Met deze ontvluchting is het aantal ontsnapten uit de Zutphen-
se jeugdgevangenis dit jaar op acht gekomen.
'Zutphen' is een gevangenisvoor langgestrafte jongeren. Eén van de drie
moest nog tot 1995 zitten, de andere twee zouden volgend jaarvrij ko-
men. >

Konvooi
De Amerikaanse gezant voor de
operatie 'Herstel Hoop', Robert Oa-
kley, kondigde gisteren in Mogadis-
joe aan dat waarschijnlijk al in het
weekeinde een konvooi van tien
vrachtwagens met voedselhulp in
Baidoa zal kunnen aankomen.

Hij loofde de samenwerking met de
verschillende Somalische strijd-
groepen en de beide militie-leiders
Ali Mahdi en Farah Aidid. Deze sa-
menwerking heeft de opmars naar
Baidoa aanzienlijk vergemakkelijkt
en sneller doen verlopen dan de
Amerikaanse commandant, gene-
raal Robert Johnston, voor moge-
lijk had gehouden, zei hij.

In Baidoa, dat de bijnaam 'stad des
doods' had gekregen, stierven de af-
gelopen maanden gemiddeld 80
mensen per dag door de honger.

Enkele duizenden Somaiiërs be-
groetten gisteren de internationale
troepen. In de middag betuigden
duizenden mannen, vrouwen en
kinderen hun steun aan de hulpver-
leningsorganisaties en de militairen
die hun voedseltransporten moeten
beschermen.

Op spandoeken gaven zij in het En-
gels aan: 'Wij hebben vertrouwen in
jullie' en 'De intellectuelen begroe-
ten u warm. In een optocht trokken
zij van een gesloten bioscoop naar
het ziekenhuis en het vliegveld, dat
nu in handen is van de Amerikaan-
se marines en Franse legionnaires.

binnen/buitenland

Wegens voor moslims beledigend boek

Boete voor Rasoel
AMSTERDAM - De Amster-damse politierechter mr. E. vanschaardenburg heeft gisteren de

Edammer Z. van A.
conform de eis bij verstek ver-
oordeeld tot een boete van 2.000gulden. De politierechter was
met officier van justitieMijnssemvan oordeel dat Van A. onder hetPseudoniem Mohammed Rasoel'een boek heeft geschrevenen ge-publiceerd dat beledigend isv°or moslims en dat bovendien
aanzet tot haat jegens deze gods-uienstige groep.

Het boek, getiteld 'De ondergang»an Nederland, land der naïeve
«Wazen", verscheen in 1990 bij

de Amsterdamse uitgever Ge-
rard Timmer. Korte tijd later
diende de Arme Frank Stichting
een strafklacht in tegen de
schrijver, waarna het openbaar
ministerie tot vervolging over-,
ging. Het boek gaat over het ge-
vaar van het - volgens de auteur- groeiend Islamitisch funda-
mentalisme in Nederland.
Volgens de officier Mijnssen is'

Rasoel zich te buiten gegaan aan
(beledigende) generalisaties ten
aanzien van moslims. „Je mag
wel kritiek hebben," aldus
Mijnssen, „maar dan alleen zake-
lijk. Het komt erop neer datje de;
bal mag spelen, maar niet de
man."

Het is lange tijd een mysterie ge-
weest wie er achter de schrij-

versnaam Rasoel schuilging.
Speurwerk van journalistenvan
het weekblad HP/de Tijd leidde
naar Van A., die ook tijdens het
gerechtelijk onderzoek in het
midden liet of hij de pen had ge-
voerd of niet.

De officier achtte evenals de po-
litierechter het bewijs hiervoor
geleverd, mede door getuigen-
verklaringen van uitgever Tim-
mer, vertaler R. Kurpershoek en
journalist J. Jansen van Galen.

Zij hebben alle drie contact ge-
had met Van A., voordat het
boek gedrukt en wel in de boek-
handel lag.

Kamer bepleit snellere
aanpak bijstandsfraude

DEN HAAG - CDA, WD en D66
willen dat uitkeringsfraude sneller
wordt bestraft. Bedraagt de fraude
minder dan 6000 gulden dan is te-
rugvordering van het gefraudeerde
bedrag plus een boete voldoende.
Een tijdrovende strafrechterlijke
vervolging blijft dan achterwege.

Minister Hirsch Ballin (Justitie)
kondigde de nieuwe richtlijn voor
administratieve afdoening van uit-
keringsfraude gisteren aan. Op dit
moment ligt de grens op 1200 gul-
denwaaronder strafrechterlijke ver-
volging uitblijft.De nieuwerichtlijn
is noodzakelijk om de werkdruk op
de rechters te verminderen.
De Kamer steunt het beleid van
Hirsch Ballin en staatssecretaris
Ter Veld (Sociale Zaken) door met
het koppelen van gegevensbestan-
den fraude op te sporen en te voor-
komen. Het gaat daarbij om uitwis-
seling van informatie tussen sociale
diensten, belastingdienst, bedrijfs-
verenigingen, ziekenfondsen, Socia-

le Verzekeringsbank (kinderbijslag)
en het ministerie van Volkshuisves-
ting (huursubsidie). Het sofi-num-
mer, aangevuld met de gegevens uit
de Gemeentelijke Bevolkingsadmi-
nistratie, vormt een belangrijke
schakel in de gegevensuitwisseling.

WD-woordvoerder Linschoten he-
kelde de wijze waarop de uitwisse-
ling tot nog toe plaatsvindt. Volgens
de WD gebeurt dit op 'amateuristi-
sche wijze' omdat alle beschikbare
gegevens worden doorgespeeld.
Niet alleen kost dit extra tijd, daar-
naast betekent het een onnodige
inbreuk op privacy van de gecon-
troleerde.
Het kabinet trekt geen extra geld
uit om de stuwmeren van geconsta-
teerde fraudegevallen af te hande-
len. Linschoten had daarom ge-
vraagd, nu duidelijk is dat sociale
diensten tienduizenden potentiële
fraudegevallen op de plank heeft
liggen als gevolgvan een bestands-
vergelijking met de belastingdienst.
Een deel daarvan dreigt te verjaren
waardoor terugvordering niet meer
mogelijk is. Ter Veld benadrukte
dat de gemeentenverantwoordelijk'
zijn voor de afhandeling van deze
'witte' fraude (loon naast een uitke-
ring). Volgens de staatssecretaris
hebben gemeenten te laat gerea-
geerd op de problemen.

Amerikanen en Fransen
gearriveerd in Baidoa

Van onze redactie buitenland

WASHINGTON/BAIDOA - Zonder
ergens tegenstand te ontmoeten
hebben Amerikaanse en Franse sol-
daten, een week na de landing in
Somalië, voor het eerst in het bin-
nenland de provinciestad Baidoa
bereikt, waar een zeer ernstige hon-
gersnood heerst. De rond 600 Ame-

rikaanse en Franse troepen arri-
veerden in de vroege ochtend in
Baidoa, dat 200 km ten westen van
de hoofdstad Mogadisjoe ligt.

In de ochtend namen de troepen
het vliegveld van de stad in handen,
waar inmiddels al weer vliegtuigen
landen. In de stad werden versper-
ringen opgericht om de veiligheid
te garanderen. Incidenten deden
zich niet voor.

Oproep
Bij terugkeer by de bioscoop spra-
ken de autoriteiten van de stad en
riep de plaatselijke partij Democra-
tische Somalische Beweging 'de
Amerikaanse troepen en de Ver-
enigde Naties op de wapens in te
zamelen, om een politiemacht in
Somalië te kunnen vormen.

Maij beschikbaar
als lijsttrekker
verkiezingen

Europarlement
DEN HAAG - Minister Maij-Weg-
gen (Verkeer en Waterstaat) stelt
zich beschikbaar als CDA-lijsttrek-
ker voor de verkiezingen van het
Europees Parlement, als de partij
een beroep op haar doet. Dat doet
ze liever dan lid te worden van de
Tweede Kamer. Het enige dat haar
er van kan weerhouden is prolonga-
tievan het ministerschap. Dat heeft
de minister gisteren laten weten.
Maij heeft nog steeds heimwee naar
het Europees Parlement (EP). Als
zij moet kiezen tussen de Tweede
Kamer en het EP, kiest ze voor het
laatste. Alleen moet de partij dan
wel een beroep op haar doen. Als
kandidaat-lijsttrekker moet Maij
waarschijnlijk in de slag met CDA-
voorzitter Van Velzen en het Lim-
burgse kamerlid Rene van der Lin-
den, die naar verluidt ook graag
naar Straatsburg willen.

Regering Rusland
wil aanblijven

MOSKOU - De hervormingsgezin-
de ministers in het Russische kabi-
net zijn niet van plan af te treden
hoewel hun radicale voorman, Je-
gor Gajdar, het veld heeft moeten
ruimen. Dit heeft een hooggeplaats-
te regeringsfunctionaris gisteren
gezegd.
Ook vice- premier Vladimir Sjoe-
meiko zei niet te verwachten dat het
Russische kabinet in zijn totaal zou
aftreden. Hij heeft al verklaard ook
onder de nieuwe regeringsleider
Viktor Tsjernomirdin te willen wer-
ken.
President Boris Jeltsin verving
maandag, onder druk van het con-
servatieve Russische Volkscongres,
Gajdar door de voormalige commu-
nistische technocraat Tsjernomir-
din. Vervolgens werd beweerd dat
de gehele regeringsploeg, die radi-
kale economische hervormingen
voorstaat, zou aftreden.

Ziekenfondsraad
voor verplicht
eigen risico in

gezondheidszorg
UTRECHT - De Ziekenfondsraad
is voor verplichte eigen risico's in
de gezondheidszorg. Om te voorko-
men dat daardoor de solidariteit
tussen gezonden en zieken 'te zeer'
wordt aangetast, zal per verzekerde
een maximum moeten wordenvast-
gesteld aan eigen bijdragen én ei-
gen risico's.
Bovendien mag het eigen risico niet
gelden voor het verblijf in een ver-
pleeghuis, zwakzinnigeninrichting,
instituten voor doven en blinden,
beschermende woonvormen en ge-
zinsvervangende tehuizen. Dit staat
in een ontwerpadvies dat de Zie-
kenfondsraad donderdagavond be-
spreekt.

Westen zegt Belgrado de wacht aan
GENÈVE - Voor Europa en
Amerika is de maat in Bosnië-
Hercegovina nu echt vol. De vre-
deseonferentie over ex-Joegosla-
vië in Genève gaf, overigens met
duidelijke tegenzin, bemidde-
laars Cyrus Vance en Lord Owen
nog een maand tijd om de Servi-
sche leiders in Belgrado en Bo-
snië tot rede te brengen.
De bijeenkomst van meer dan
dertig ministers van Buitenland-
se Zaken of hun plaatsvervan-
gers kwam neer op een felle,
collectieve aanklacht tegen de
Serviërs, niet zelden verpakt in
openlijke dreigementen met ver-
geldingsmaatregelen.
De Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Eaglebur-

ger, waarschuwde de 'roekeloze
leiders van Servië' dat de tijd
was gekomen om hun zelf-
moordplannen voor een Groot-
Servië te laten varen. „Wat er
ook gebeurt," aldus Eagleburger,
„de dag van afrekening voor de
oorlogsmisdadigers is onont-
koombaar. De etnische zuive-
raars staat een tweede Neuren-
berg te wachten."

De Amerikaanse regering eist te-
vens dat de Servische president
Slobodan Milosevic, de leider
van de Bosnische Serviërs, Ra-
dovanKaradzic, en zijn generaal
Ratho Mladic tezijnertijd ter ver-
antwoording zullen worden ge-
roepen 'voor de gruwelen die

door hun ondergeschikte zijn be-
gaan.
Ondanks hun woede en frustra-
tie moesten de ministers erken-
nen, dat van een westelijke mili-
taire ingreep in het Bosnische
drama voorlopig geen sprake
kon zijn. Ten eerste voelen de
Amerikanen om politieke en mi-
litair-technische redenen niets
voor een massale interventie te
land, maar ook de Britten, de
Duitsers en de Fransen zijn hui-
verig voor wat een militaire spe-
cialist een 'bloedig en eindeloos
avontuur' noemde.
Zelfs het afdwingen van het
vliegverbod boven Bosnië met
geallieerde gevechtsvliegtuigen,

waarvoor hoe langer hoe meer
stemmen opgaan, viel met name
bij de bemiddelaars Vance en
Owen, alsook de internationale
hulporganisaties ter plekke, niet
in goede aarde.
In het oosten van Bosnië is giste-
ren hevig gevochten tussen riva-
liserende Sreviërs en Moslims.
Sinds het begin van deze week
hebben beide partijen in Bosnië
grote verhezen geleden. Van zie-
kenhuizen in Ljubovija is verno-
men dat sinds maandag 150
Servische strijders gedood zyn.
De Kroatische radio meldde dat
gisteren 70 burgers in Srebrenica
gedood zijn bij aanvallen door de
Servische luchtmacht, onder wie
18 kinderen.'

punt uit

Bomaanslagen
In een groot warenhuis-in de
winkelstraat Oxford Street in
Londen is gisteren een bom
geëxplodeerd. Dit heeft het te-
levisiestation Sky Televison
gemeld. Ook in Cavendish
Square, bij Oxford Street, werd
een explosie gehoord. Volgens
een verslaggever van Sky Tele-
vision news zou het bij deze
aanslag, die 15 minuten later
plaatshad, gaan om een auto-
bom. Volgens de ambulance-
dienst in de Britse hoofdstad
zijn ten minste twee mensen
gewond geraakt.

Den Uyl
Minister van Financiën Kok
heeft gisteren een borstbeeld
onthuld van zijn voorganger,
de oud-PvdA-leider Joop den
Uyl. Het kunstwerk, pal naast
de ingang van de nieuwe zaal
van de Kamer die genoemd is
naar de socialistische voorman
Troelstra, is gemaakt door de
kunstenaar Theo Schreurs.

Nazi-tekens
Onbekenden hebben in de
Drentse gemeente Roden op
verschillende plaatsen haken-
kruisen en andere nazistische
symbolen aangebracht. De po-
litie heeft gisteren zeven aan-
giftes opgenomen van gedu-
peerden. De tekens zijn met
verf gekalktop onder meer hui-
zen, gebouwen en auto's.

Vrijspraak
De rechtbank in Den Bosch
heeft gisteren een vrouw vrij-
gesproken van schuld aan de
dood van drie mensen. In de
avond van 4 december 1990
botste de 27-jarige E. van B. uit
Son door een epilepsie-aanval
in St.Oedenrode op een tegen-
ligger. De drie inzittenden van
de andere auto, een echtpaar
met een jong kind, overleden
aan de gevolgen van het onge-
luk.

Vuurwerk
Bij de zeven belangrijkste im-
porteurs van vuurwerk in Ne-
derland is 43 procent van het
legale vuurwerk onveilig. Dat
blijkt uit een nog niet geheel
afgerond onderzoek van de
Keuringdienst van Waren. Vo-
rig jaarvoldeed precies dehelft
van het aantal onderzochte par-
tyen vuurwerk nietaan de wet-
telijk gestelde veiligheidsnor-
men.

Hulpacties
De hulporganisaties achter de
actie 'Een kwestie van leven en
dood' voor de slachtoffers van
het geweld in het voormalige
Joegoslavië en in Somalië blij-
ven optimistisch over de op-
brengst van deze actie. Op dit
moment is 3,9 miljoen gulden
binnengekomen op giro
800800.

Ruding
Voormalig CDA-minister van
Financiën Ruding is niet in de
markt voor de post van eerste
president van de nog op terich-
ten Europese Centrale Bank.
Ruding drukt in een vraagge-
sprek in het kerstnummer van
het weekblad Elsevier iedere
speculatie in die richting de
kop in.

Polio
Het aantal gevallen van (ver-
moedelijke) polio is vorige
week met 7 gestegen tot 63.

In goede handen
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*;N HAAG - Aanvankelijk leek
p *» Compromis tussen Ritzen en deruA-fractie gisterochtend binnen

De bewindsman had
j ch inmiddels bereid verklaard zijn
°onafspraken met de bonden, die?e 200 miljoen te boven gaan, ieder

Jaar ter goedkeuring aan het parle-
ment voor te leggen. „Bij onvoorzie-ne omstandigheden," zo heette de
orniule van Ritzen, kan de Tweede

{■".amer verdere salarisverbeteringen
fokkeren.

om! CDA legde zich gisteren dan
°k bij monde van Kamerlid Reits-

j,'a neer bij het Raamakkoord dat«izen met de vakbonden heeft ge-
2elf!.n' Maar ondertussen legde dat-
v.a . Kamerlid een motie op tafel,_. aarin hij voor de Tweede Kamer
y VrUheid opeist om ieder jaar op-
Se Uw een afweging te maken tus-
-OJ\ °-e lerarensalarissen en andere
laerwijsuitgaven.

Wffta pa^'" reageerde Ritzen ver-
di. "Ik zou baast zeggen: wat is
wjoor een land," aldus de be-
ove Kman' die benadrukte dat de"
Se r«eid een betrouwbare en con-
ied Uente Partner moet zijn die niet
cic

er Jaar met andere prioriteiten op
terProPpen moet komen. De minis-
he,*ondigde daarop aan behoefte te.^"en aan overleg met zijn col-

lega-bewindslieden in het kabinet.
Tegelijkertijd diende het CDA een
wijzigingsvoorstel in om uit de re-
servepot die Ritzen gebruikt voor
tegenvallers bij de personeelskos-
ten, te snoepen. Volgens het CDA
zijn diereserves veel te ruim beme-
ten en heimelijk bedoeld om nog
meer geld uit te kunnen geven aan
de lerarensalarissen. Daarom wil
het CDA een deel van dat geld ge-
bruiken om de bezuinigingen op de
scholenbouw in het voortgezet- en
hoger onderwijs ongedaan te ma-
ken.

Ook deze kwestie vergde kabinets-
overleg, want de bewindsman
houdt bij hoog en bij laag vol dat
een begroting zonder die reserves
een slechte begroting is.
Aanvankelijk dachtRitzen het poli-
tieke beraad te kunnen combineren
met een snelle lunch om vervolgens
de Kamer in te lichten. Ook andere
directbetrokkenen zagen ruime mo-
gelijkheden tot een compromis te
komen.

Hoe meer de dag vorderde, hoe har-
der de taal uit de CDA-kelen klonk.
„Wij eisen extra geld voor investe-
ringen in gebouwen. Er is geen
sprake van dat dit wijzigingsvoor-
stel van tafel gaat," aldus een frac-
tie-woordvoerder van het CDA gis-
teravond laat. De lerarensalarissen
zijn onderwerp van een uitermate
gevaarlijke prestige-strijd gewor-
den.

Fractie afgelopen jaren nog voor salarisverhoging leraren

CDA laat zich door rancune leiden
DOOR MARGREET VERMEULEN

Hen_^ HAAG - Gif kon jeer op in-
ieder^ De afëel°Pen vhf jaar stond
OnH

r debat over de begroting van
vanhTyS en Wetenschappen bol
salaK geweeklaag over de leraren-
Sen it6n' De Kamerleden verdron-
hün eikaar voor de microfoon om
van» te sPuwen over de lage aan-
_Wii_f salarissen- Om nog maar tegele!en,over de gehate extra (werk-
Salr,5enneids)korting op de leraren-
***ï_oen Ult 1986' die n°g tot 1995

ge_?f Wonder dat getalenteerde jon-
de DaKn- meisjes met geen stok naar
de v^H.? te krÜgen zijn, verzuchtteionll ge Tweede Kamer. Alleen
Veryil dle niks beters weten te
baar n' wagen zich nog aan eenkorJl ♦??■ de klas- En dan n°êvoorWn t e helft van alleJonge le-
ver, _ e r̂t *" na een paar jaar lesge-
öeei. * onderwijs de rug toe.
*Waar fmdat het onderwijs erg
bew K?n z"n' deels omdat elders
Öe Lr!. a|de banen te kr«gen zijn.
ïich ; e, lerarentekorten tekenenJ^encn inmiddels af.
LühhZe at

T
mosfeer ging het kabinet

terW aan het werk. De verbe-
va_n h

Van het imag° èn de positieac leerkrachten in vooral het

basis- en voortgezet onderwijs werd
speerpunt van dit kabinetsbeleid.
„De kwaliteit van het onderwijs
staat of valt met de man of vrouw
voor de-klas," luidde het nieuwe
adagium.

Het PvdA-duo Wallage/Ritzen ver-
bond er zelfs zijn politieke lot aan.
En in de herfst van 1990 sprokkel-
den de twee bewindslieden een
bedrag van 290 miljoen gulden bij
elkaar. De slechtst betaalde leraren
profiteerden (als groep) het meest:

dat waren jonge leraren in het basis-
en voortgezet onderwijs. Hun bruto
aanvangssalaris steeg met pakweg
250 guldens. In het basisonderwijs
steeg het bruto aanvangssalaris van
2414 bruto per maand naar 2656
bruto per maand.
De Tweede Kamer juichde het ak-
koord met de onderwijsbonden toe.
Het akkoord smaakt naar meer, zo
liet de Kamer de bewindsliedenwe-
ten. Twee jaar later was het dan ein-
delijk zover: na zware onderhande-
lingen wisten Ritzen en Wallage een
bedrag bij elkaar te vegen van 210
miljoen in 1993, oplopend naar 710
miljoen in 1996.

Maar het CDA is 'not amused' en
legde bij monde van fractie-voorzit-
ter Brinkman een tijdbom onder
het Raamakkoord dat Ritzen met de
onderwijsbonden heeft gesloten
over de 710 miljoen. Dat is heelvreemd, gezien de voorgeschiede-
nis. Laten we de argumenten van
het CDA eens op een rijtje zetten.
CDA-leider Brinkman vindt het on-
juist dat de leraren erop vooruit
gaan, terwijl het kabinet een drin-
gend beroep heeft gedaan op de
sociale partners om toch vooral op

achtergrond J
de nullijn te gaan zitten. 'Werk bo-
ven inkomen', is zijn motto.
Ten eerste is het een verkeerde
voorstelling van zaken dat leraren
er als beroepsgroep er over de hele
linie op vooruit zouden gaan.Ritzen
en Wallage willen het geld vooral
gebruiken om de achterstand van
jonge leraren op hun oudere colle-
ga's weg te werken. Een leraar die
na 1985 is begonnen verdient bedui-
dend minder dan zijn collega die
toevallig in 1983 zijn intrede in het
onderwijs deed. Ten tweede hebben
de leraren als geheel een salaris-
achterstand op rijksambtenaren.
Met het extraatje trekken de leraren

dus hun been bij. Brinkman doet
het voorkomen alsof ze voor de mu-
ziek uitlopen.
Het tweede argument van de CDA-
fractie is dat geld alleen niet geluk-
kig maakt. Het lerarenbestaan moet
op tal van manieren aantrekkelijk
gemaakt worden: het salaris is daar
maar een klein onderdeeltje van.
Dat argument snijdt hout. Om die
reden hebben Ritzen en Wallage het
eerste salaris-akkoord uit 1990 voor
meer dan de helft direct overge-
maakt op rekening van individuele
scholen. Met dat potje konden
schoolhoofden voor het eerst in hun
leven gaan experimenteren met
personeelsbeleid: een bonus geven
aan uitstekende leerkrachtenen op-frisverlof voor oudere leerkrachten.Of een halve leerkracht boven desterkte gaan zitten zodat niet iedere
leraar per se iedere week 29 uur
voor de klas hoeft te staan. Ritzenen Wallage hebben keer op keer
verzekerd dat ook het tweede salari-
sakkoord met de bonden deels op
deze manier gebruikt zou worden.

'Te eenzijdig'
Tot slot vindt de CDA-fractie dat
Ritzen te 'eenzijdig' kiest voor een
verhogingvan de lerarensalarissen -iets wat tenkoste gaat van dekwali-
teit van de onderwijsvoorzieningen.
Dat klinkt wel heel vreemd uit de

mond van een fractie die bij notabe-
ne drie begrotingsdebatten braaf
heeft zitten knikken als Ritzen en
Wallage tot vervelens toe herhaal-
den dat het 'de kwaliteit van het
onderwijs staat of valt bij de man/
vrouw voor de klas.

Het CDA laat zich dan ook door
niets anders leiden dan doorrancu-
ne. Ze zijn gekwetst omdat Ritzen
het beleid van zijn CDA-voorganger
Deetman heeft getypeerd met de
term 'ftaalslag'.
Gekwetst zijn ze ook omdat Ritzen
achter hun rug om razendsnel een
raamakkoord heeft gesloten met de
vakbonden. Ritzen deed dat op een
moment dat het kabinet serieus
overwoog de nieuwe bezuinigingso-
peratie deels te financieren met het
extraatje voor de leraren. Onder die
druk gingen de onderwijsbonden
akkoord met een ingreep in de
wachtgelden, wat de onderwijsbe-
groting weer geld oplevert. Tot slot
is het CDA met terugwerkende
kracht boos op zichzelf omdat ze
twee PvdA-bewindslieden op On-
derwijs hebben neergezet. De mak-
ke is dat de glorie van het Raamak-
koord alleen afstraalt op PvdA-
bewindslieden. Als ook een CDA-
staatssecretaris met het Raamak-
koord had kunne pronken zouden
Brinkman en zijn volgelingen zich
héél anders hebben opgesteld.

binnen/buitenland

Dales en centrales bereiken akkoord over 'ABP-complex

Grote stap op weg naar
nieuwe ambtenaren-cao

Van onze redactie binnenland

EN HAAG - Minister Dales en de ambtenarencentrales heb-en gisteren een grote stap gezet op weg naar een verdere
ormalisering van de arbeidsverhoudingen bij de overheid.

r
!t is geblekenna afloop van het ambtenarenoverleg datgiste-

,eii in Den Haag werd gevoerd. De bonden hebben de achter-ari echter nog heel wat uit te leggen, alvorens die zal instem-1
De verzelfstandiging van het ABP en de daaraan gekop-

pelde gezondmaking van het fonds, een van de onderdelenan het akkoord, heeft namelijk negatieve koopkrachtgevol-sen voor de ambtelijke middeninkomens.
J beginselakkoord over het

maakt de weg vrij
gin*1" een tweede, ingrijpende wijzi-ng waarover partijen het eens
r er komen acht ambtena-
j i-cao's, die het 'ambtenarenover-arj> over één cao voor alle 750.000otenaren gaan vervangen. Een
is h 'marktconforme aanpassing'
onrt* grote groepen ambtenaren«er de Wet op de ondernemings-
d(*en gaan vallen.

De bonden zagen hun kans schoon.
Ze wilden wel meewerken, hoewel
het gat in hun visie de schuld van
de overheid is, maar dan zou het
ABP uit de greep van diezelfde
overheid moeten blijven. De over-
heid zou, door een financierings-
kunststukje, in het fonds voldoende
geld aantreffen om de sanering ge-
leidelijk te laten verlopen. Door een
andere financiering van de vut en
de wao (omslagstelsel) voor ambte-
naren, valt er 10 miljard gulden vrij.

bet Verzelfstandiging van het ABP
fon^. Nt dat net een 'normaal'
gev worut> bestuurd door werk-vers en werknemers. Tot nu toe
het f overneiu ook als wetgever in. t fonds. Van die situatieprofiteer-
del/ 11 de^aTen '®° achtereenvolgen-
se] aoinetten. Door de premie stel-. «natig te laag te houden, ontrok
de minister van Financiën miljar-

aan het fonds, die werden ge-
hetn om de financiële noden vanet R _k te verlichten.

De ABP-premie moet tot 2002 met
zes a zeven procent omhoog. De
werknemers nemen daarvan een
derde, de overheid twee derde voor
hun rekening. De tien miljard 'vrij-
val' wordt gebruikt om geleidelijk
naar de hogere premie toe te
groeien, maar aan het eind van de
rit moeten beide partijen blijvend
meer op tafel leggen. Het rijk 1,9
miljard gulden, de werknemers 600
miljoen.

at leidde uiteindelijk tot een situa-
" Waarin toekomstige pensioenen

gSevaar kwamen. Het 'actuariële
"J bedraagt thans bijna 30 miljard

Zowel overheid als bonden
er n m dat dit spaakzou lopen, als

niet snel iets zou gebeuren.

De totale premieverdeling (voor
pensioen, nabestaandenpensioen,
wao en vut) komt ongeveer uit op
50/50, wat niet afwijktvan de markt-
sector. De hogere last die ontstaat
voor de werknemers is echter niet
evenwichtig verdeeld.

Bergen doden gaat door

" Indonesische soldaten dragen op het eiland Flores
een slachtoffer van de zware aardbeving weg. Het
aantal doden is volgens de autoriteiten gisteren geste-
gen tot boven de 3.000. Meer dan honderd mensen
worden nog vermist. De aardbeving, die een kracht
had van tussen de 6,8 en 7,5 op de schaal van Richter,

trof behalve Flores een aantal kleine eilanden. Zover-
dween het eilandje Babi korte tijd volledig onder de
25 meter hoge vloedgolven die als gevolg van de aard-
beving ontstond. Circa 40.000 mensen raakten dak-
loos. De schade bedraagt volgens eerste schattingen
circa 140 miljoen gulden.Foto: epa

Vredesoperaties
Navo samen met

oud-vijanden

BRUSSEL - De Navo wil mor-
gen afspraken maken met haar
voormalige tegenstanders van
het Oostblok om samen vredeso-
peraties te gaan uitvoeren. Eerst
moet het Westers bondgenoot-
schap vandaag echter proberen
Frankrijk te laten instemmen
met de nieuwetaak van vredeso-
peraties die de Navo volgens de
overige vijftien lidstaten officieel
moetkrijgen.

De ministers van Buitenlandse
Zaken van het bondgenootschap
komen hiervoor vandaag in
Brussel bij elkaar. Hun collega's
van de Centraal- en Oosteurope-
se landen en van de repubüeken

van de voormalige Sovjetunie
voegen zich morgen bij deNavo-
ministers voor een bijeenkomst
van de Noord-Atlantische Sa-
menwerkingsraad (NASR).

Vorige week gaven de ministers
van Defensie van de Navo de mi-
litaire staven van het bondge-
nootschap opdracht plannen uit

te werken voor de vredestaak
van de Navo. De Franse minister
van defensie was daar niet bij
omdat Frankrijk geen deel uit-
maakt van de geïntegreerdemili-
taire structuur van het bondge-
nootschap.

Albanië heeft gisteren het lid-
maatschap van de Navo aange-
vraagd. De Albanese president
Sali Berisha diende het verzoek
in tijdens een bezoek aan het
Navo-hoofdkwartier in Brussel.
Albanië is het eerste voormalige
Warschau Pact-land dat op deze
wyze toetreding zoekt tot het
transatlantische bondgenoot-
schap.

Fré Meis overleden
GRONINGEN - In zijn woon-
plaats Groningen is gister-
avond op 71-jarige leeftijd
plotseling de vroegere CPN-
voorman en oud-Kamerlid F.
(Frederik) Meis overleden.

Nadat hij de afscheidsreceptie
van de Groninger oud-wet-
houder Ypké Gietema had
bezocht en nog een vergade-
ring van buurtcomité's in de
wijk Vinkhuizen had bijge-
woond, stierf hij aan een hart-
stilstand.

De communist Meis heeft een impo-
sante staat van dienst als politicus
en actieleider. Hij werd op 17 no-
vember 1921 geboren in OudePeke-
la. Hij was aanvankelijk werkzaam
in de kartonindustrie, in een trans-
portbedrijf en in de landbouw. Zijn

debuut als poüticus maakte hij als
lid van de gemeenteraad van Win-
schoten (1945-1946). Een functie die
hij ook in zijn latere woonplaats
Groningen vervulde, van 1951 tot
1977 met een onderbreking van
twee jaar.Daarnaast maakte hij van
1962 tot 1978 deel uit van de Provin-
ciale Staten en was hij van 1971 tot
1977 lid van de TweedeKamer.

De combinatie van die drie verte-
genwoordigende functies alleen al
maakten hem tot een uitzonderlijk
politicus. Evenwel ook zijn activi-
teiten als vakbondsbestuurder en
actieleider brachten hem landelijk
bekendheid.

In de richtingenstrijd die de CPN in
de jaren '80 verdeelde, koos hij aan-
vankelijk voor het behoud van de
oude communistische waarden.
Toen de partij met PPR, PSP en
EVP opging in Groen Links, koos
hij aanvankelijk toch voor het lid-
maatschap van deze nieuwe groepe-
ring om vervolgens alsnog voor die
partij te bedanken.

" Fré Meis

Schönhuber
vergelijkt
Kohl met

Adolf Hitler
BONN - De leider van de rechts
radicale Republikaner, Frans
Schönhuber, heeft gisteren fel uit-
gehaald naar de Duitse bondsrege
ring en schrok er niet voor terug
deze te vergelijken met het regime
van Hitler.

Schönhuber protesteerde heftig te
gen het door de minister van Bin
nenlandse Zaken Rudolf Seiters ge
laste onderzoek van de binnenland
se veiligheidsdienst naar de Repu
blikaner en speciaal naar vermeen-
de banden met neo-nazistische be-
wegingen.
Volgens Schönhuber gebruikt de
regering van Helmut Kohl 'politie-
staatmethodes' en hij zei dat de ob-
servatie van zijn partij geschiedt
met 'een soort machtigingswet die
onder een democratische mantel
gedekt gaat. Machtigingswetten
waren ten tijde van de Weimar-
republiek en in nazi-Duitsland de-
creten waarmee de grondwet om-
zeild werd.

„De bondsregering wil zich niet
meer met politieke argumenten me-
ten aan een democratische partij als
de Republikaner. Bang maken, stig-
matiseren en criminaliseren is nu
hun strijd. Hitler stuurt de groeten,"
aldus Schönhuber, die eraan toe-
voegde het een voorrecht te vinden
vervolgd te worden door degenen
die onder het motto 'Duitsland als
laatste' handelen.

De minister van Binnenlandse Za-
ken in de deelstaatNoordrijn-West-
falen, Herbert Schnoor, meldde ineen interview het onderzoek naar
de Republikaner rechtvaardig te
vinden. Hij zei dat in zijn deelstaat
al sinds 1989 informatie verzameld
wordt over de rechts-radicale partij
en dat hieruit afgeleid kan worden
dat de werkzaamheden van de le-
den gericht is tegen de vrije demo-
cratische orde. „Ze zijn volgens mij
de morele brandstichters achter de
aanslagen," aldus Schnoor.

Compromis onhaalbaar
___^ Vervolg van pagina 1
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I ÉÉN VAN DE 8 SPECIAALZAKEN IN NEDERLANDS GROOTSTE WOONCENTER. I

8&B Italia " deSede - Montis - Leolux - Cassina - Moroso - Behr - Molteni -Rolf Benz Creation - Arflex - Artifort " Gelderland- Cappelini - Tonon - Pastoe - Castelijn -
Arco ■ Metaform - Hennie de Jong ■ Kartell - Rosenthal ■ Durlet - Banz Bord - Ligne Roset -

Grange ■ Bielefelder Werkstdlten - Castle Furniture - JAB " Heidense ■ Sohco Hesslein -Swissflex ■ Alessi ■Rolf BenzForum - Koekoek ■ Ghyczy - Gasparucci ■ Ploeg - SieMalic-van Besouw - Flos - Artemide - Exdusiv - Svedex " Saporiti - Harvink " Musterring -Young -
Tecno - Minotli - Bench " Möller Design - Jori - Gallina - Frighetto - Danskina - Teda - Vitra.
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Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België

Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen
over de op hen van toepassing zijnde
regelingen betreffende de sociale
zekerheid en de bijzondereregelingen
voor grensarbeiders, kunnen elke eerste
en derde vrijdag van de maand terecht bij

deSociale Verzekeringsbank, district
Maastricht, Gaetano Martinolaan 75.
Medewerkers van hetBureau voor
Belgische Zaken te Breda zijn op die dag
van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig om u
alle 9ewenste inlichtingen te verschaffen
Voorde behandelingvan persoonlijke
problemen dient ualle bewijsstukken en
andere Papieren meete brengen.
Voor het spreekuur kunt u een afspraak
maken: tel. 043-821600. J

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer. JEn de makelaar weetv«n wantenenkranten. —^**^
jj<^^.

LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS r~7ST^
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...?

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! j VCP J
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. *Sl'l K l\\\j

/ Hoekrijgteenfabrikantméérdetai/ffsten>/hdekrantmetm/ndermoe/te/ /gfe\
~ ~~ PwÉ^l!" Verhoog de werkingvan

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclamegulden

Donderdag 17 december 19926Limburgs Dagblad



OESO: groei zal hooguit twee procent bedragen

Economische opleving
nog niet in zicht

J^IJS- Het jaar 1993 belooft in economisch opzicht weinig
OpeS en economische opleving van betekenis is volgens de
Witu (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
.^Keling) nog niet in zicht. Volgens de in Parijs gevestigde
?.§anisatie waarvan de 23 belangrijkste industrielanden lid
Jn > zal de economische groei in 1992 gemiddeld hooguit twee
w°cent bedragen.

ofroe^onoinie zal, zo verwacht de
*an.t lm de loop van 1993 licht
ror.,rekken, maar een groei van
'ijk " dr'e Procent zal waarschijn-
Von l̂et voor 1994 haalbaarzijn. Dat
«en, u.elt de OESO in haar gisteren
Hii. u Uceerde halfjaarlijkse econo-me ghe verkenning,
.tij j>erïnge groei zal tot een verdere
*ovllng van dewerkloosheid leiden,
de T^est deOESO. Eind 1993 zullen

in totaal zon 34rnj^en werklozen tellen; een ge-
lief.? van B>38 >3 Procent- In maarWki van de 23 landen dreigt de
oVer °,osneid de tien procent te
k0Veel mensen die dena_e twee jaarhun baan verlie-

' dreigen langdurig werkloos te

worden, zo vreest de OESO boven-
dien.
Een van de weinige lichtpuntjes in
het OESO-rapport betreft de infla-
tie. Die zal de komende twee jaar
verder dalen tot een gemiddelde
van rond de 2,5 procent. Sinds 1960
is een dergelijk niveau niet meer
gehaald. Maar de lage inflatie alleen
is niet voldoende om een economi-
sche opleving van betekenis te be-
werkstelligen.

Nederland
Volgens de OESO zal de economi-
sche groei in Nederland dit jaar
minder dan 1,5 procent bedragen.
Voor 1993 voorspelt de organisatie
een nog geringere groei. Pas in 1994
zal de Nederlandse economie dui-
delijk aantrekken. Zowel de gezins-
consumptie als investeringen in de
woningbouw zullen in 1993 op-
nieuw dalen. Lagere rentetarieven
en betere inkomensvooruitzichten
zullen in 1994 zowel de consumptie
als de investeringen een positieve
impuls geven.

De OESO verwacht dat het Neder-
landse begrotingstekort in 1993 iets
boven het doel van 3,75 procent uit
komt. In 1994, als de economie zoals
verwacht aantrekt, zal het streven
om het begrotingstekort tot 3,75
procent te beperken, wel haalbaar
zijn, aldus de in Parijs gevestigde
organisatie.

Nederland vormt in één opzicht een
gunstige uitzondering ten opzichte
van de meeste andere OESO-lan-
den. Volgens de OESO-deskundi-
gen zal de werkgelegenheid in
Nederland in 1993 stabiel blijven.
Voor 1994 is zelfs een lichte toena-
mevan de werkgelegenheid te voor-
zien. De inflatie zal in Nederland in
1994 rond de 2 procent bedragen.

De OESO houdt echter wel een slag
om de arm: als de ziektekosten zo
sterk blijven stijgen als de afgelo-
pen jaren het geval was, dreigt de
inflatie hoger uit te vallen dan 2
procent.

Adoptie als
relatiegeschenk

- Het relatiege-
ben -k raakt uit de gratie van
dp i Ven en organisaties in Ne-, eriand. In plaats daarvan zoe-
i j*_ zij steeds meer naar een
tp „ r doel om hun geld aan uil
y geven. Maar liefst 4235 instan-
bpS 6n bedrijven in het land heb-en een kind in een ver land

geadopteerd.
p°lgens W. Donkers van FosterTwents Plan gaat het om direc-

es, ondernemingsraden, maar
?°k afdelingen van bedrijven en
P?tels die in totaal duizenden- en daarmee hun fa-
cies en totale leefgemeen-
schappen - ondersteunen. Een
''nanciëie adoptie via FPP kost
l?0 gulden per jaar.

verkoos het Okura Hotel in
de adoptie geduren-

C vijf jaar van vier kinderen in
jndonesië, Egypte, de Filippij-nen en Burkina Faso, boven het
erzenden van de jaarlijkse por-

i.e van 4000 kerstgroeten. Het
'armaceutisch bedrijf Duphar
«opteerde meer dan honderd

beurs

Slap
eff-^ERDAM - De Amsterdamse
V^Jenbeurs liet woensdag weinig
\vor^e.k zien. Een einde-jaarsrally
fic^t

l met meer verwacht nu de be-
ben..- 11 over de economie en de

Ven niet al te best zijn. „De te-
bjaj .* slecht," verklaart een hande-
ÜigV e berichten zijn niet gewel-
dev kaarten zijn geschud.' Zelfs
tien plnSj!'en op de beurzen van Lon-
'Üftie W Vork konden de ongea-
-sniefrde stemming op Beursplein
iVaj-^erdrljven. Daf en Begemannn de negatieve uitzonderingen.

"index opende lager op
ken' * °ni daarna verder weg te zak-
jes ?,aar een slotvan 277,9, een ver-
gald an *"* Punt- De koersindex
H_n Van 195>9 naar 195- De aan-

-orïizetizet was met f 483 miljoen
ie e"eiden. ING stond opnieuw op
Br w s,te Piaats van de omzetlijst.
llïlg_z t

V°°r f64 milJ°en aan ING

be hst^an gers bleven aan de zijlijnen ne^ merendeel van de«londsen zakte verder weg.

ïn'i8?38 vei-keerde de beurs in
HeKS;eloze stemming. DAF was

ie fi n ten bond door berichten dat
ele steun voor de vracht-

CTo(iucent °P losse schroe-
-111611 te staan. Volgens een

H. rS ochtendblad zou de Natio-
iligg "vesteringsbank (NIB) dwar-n

B
Daf was gedurende de dag

0 3n°esternd en leverde tenslotte
'erlïe. m °P f 6'l0' Procentueel een

Van bjJna vÜf procent. De
weeLWas met 570.000 aandelen«■eer zo hoog dan normaal.

Vi!.L.fg__slecht in de markt doorWot r> en rondom het HDTV-"Vni_..7e aie tegenstand van het
!a nbort du- inkr«k zorêde voor
18 Sn t

ps leverde f 0,50 in op

"&s' nop mei dit jaarnoteerde Phi-
v_j? 50 een hooSste jaarkoers van

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 49,90 49,80
ABNAmroA.inF. 77,80 77,80
ABN Amro Obl.Gr.f. 189,80 189,90
Aegon 73,50 72,70
Ahold 85,00 85,40
Akzo 135,50 134,70
Alrenta 202,90 203,20
Amev eert 58,80 58,30
Bols eert. 41,60 42,20
Bührm.Tetc. 27,10 26,40
CSM eert. 100,10 100,00
DAF 6,40 6,10
DordtschePetr. 136,80 136,00
DSM 71,90 71,90
Elseviercert. 118,60 119,10
Fokker eert 14,70 14,40
Gist-Broc. eert. 32,00 31,70
Heineken 170,70 170,70
Hoogovens nrc 22,30 21,90
Hunter Douglas 37,70 38,00
IntMüller 52,00 52,00
Int.Ned.Gr.c. 53,00 53,50
KLM 23,40 23,70
Kon.KNP 27,30 26,60
Kon. Olie 148,70 147,90
Nedlloyd 30,40 30,60
Océ-v.d.Gr. , 39,50 39,10
Pakhoed eert. ' 36,30 35,80
Philips 19,00 18,50
Polygram 43,30 42,70
Robeco 95,20 95,00
Rodamco 44,50 44,30
Rolinco 94,80 94,50
Rorento 79,50 79,30
Stork 24,80 24,80
Unilever eert. 186,90 185,40
Van Ommerennrc 32,20 32,00
Ver.BezitVNU 86,50 86,50
Wessanencert 97,30 97,50
Wolters-Kluwer 83,90 83,90

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 134,60(134,70)
.DSM71,80 (71,90)
ïnt.Ned.Gr. 53,40(53,50)
KLM 23,70-23,80 (23,70)
Kon.Oüe 147,30-147,90(147,90)
Philips 18,40-18,50(18,50)
Polygram 42,50-42,70 (42,70)
Unilever 185,00-185,40(185,40)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 41,00 41,00
ABNAm.oHld.prf. 6,17 6,16
ACF-Holdingc. 34,70 34,30
Ahrend Groep c. 93,00 93,00
AsdOptionsTr. 8,80 8,90
Asd. Rubber 2,35f 2,35
Ant Verff. 400,00
Atag Hold. eert 110,00 110,00
Athlon Groep 39,00 38,00
Athlon Groepnrc 39,00 39,00
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM Groep 73,50 73,00
Batenburg 150,00 150,00
Beers 109,70 109,70
Begemann Groep 74,50 72,00

Belindo 305,00 305,00
Berkei's Patent 0,35 0,35
Blydenst-WiU. 25,30 25,30
BoerBoekh. Kon. 21,80 21,80
Boer De Winkelt). 60,50 60,00
BorsumyWehry 50,00 50,00
Boskalis Westra. 26,60 26,60. Boskalis pref. 26,50 26,60
BraatBeheer 28,80 28,80
Breevast 14,40 14,60
Burgman-Heybroek 2450,00 2450,00
Calvé-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1188,00 1175,00
Cindu Intern. 120,30 120,30
Claimindo 296,00 297,00
Content Beheer 21,40 21,20
CreditLBN 23,50 23,00
Crownv.G.cert. 110,30 110,30
CSM 99,50 99,10
DAF eert. 5,40 4,80
Delft Instrum. 13,00 b 13,30
Desseaux 104,30 104,30
Dorp-Groep 38,00 38,00
Draka Holding 22,40 22,40
Econosto 20,50 20,30
EMBA 169,00 165,00a
Eriks Holding 68,00 67,50
Flexovit Int. 45,50 45,50
Frans Maas eert. 55,00 53,00
FugroMcClelland 25,50 25,50
Gamma Holding 78,00 77,20
Gamma pref. 5,70 5,70
GarzarelliJ 10,50 11,50
Getronics 31,40 31,40
Geveke 17,30 17,30
Giessen-deN. 126,00 124,70
Goudsmit 24,00 24,00
Grolsch 189,80 190,00
GTI-Holding 186,50 187,00
Hagemeyer 120,00 120,20
HALTrustB ' 12,80 12,90
HALTrust Unit 12,80 12,80
HBG 174,50 176,00

■Heineken Hold. 147,00 146,70
HesBeheer c 13,50 a 13,00aHoek'sMach. 53,00 b 54,00bHoll.SeaS. 027 0,29
Kempen & Co B,IU B,iu
Kiene Holding 95,00 95,00 -KondorWessels 30,80 30,50
KBB 61,10 60,10
Kon. Sphinx 43,40 43,20
Koppelpoort 330,00 330,00
Krasnapolsky 180,00 190,00
Landré &Gl. 45,00 45,10
Macintosh 29,50 29,50
Maxwell Petr. 118,70 118,00
MoearaEnim 1206,00 1202,00
MEnimOß-cert. 15800,00 15800,00
Moolen Holding 25,80 25,80
Mulder Boskoop 41,00 41,00
Multihouse 2,40 2,40
Naeff 470,00
NAGRON 61,00 60,00
NIB 675,00 680,00b
NBM-Amstelland 7,10 7,10
NEDAP 30,50 30,50
NKF Holding 104,50 105,50
Ned.Part.Mii 51,90 52,20

OrcoBank eert. 72,20 73,00
OTRA 224,50 224,50
Palthe 31,00 31,00,
philips div'93 - 18,50
PirelliTyre 13,00 13,00
Polynorm . 136,80 135,50
Porcel. Fles 138,00 138,00
Randstad 44,50 44,50Ravast 14,50 14,50
Reesink 73,50 73,30
Samas Groep 26,80 26,50
Sarakreek 13,90 14,00
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 32,50 32,20
Smit Intern. 20,10 19,20
Stßankiers c. 13,00 13,00
StadRotterdam c 39,60 39,90
TelegraafDe 93,00 f 93,00
Textielgr.Twente 82,00 83,00
Tulip Computers 10,30 10,10
Tw.Kabel Holding 112,00 112,00
Übbink 66,00 65,50
Union 43,50 45,00
Un.DutchGroup 0,50 0,50 .
VereenigdeGlas 505,00 505,00
Vertocert 17,00 16,70
Volker Stevin 43,00 43,30
Volmac 15,20 14,90
Vredestein 13,00 13,90
VRG-Groep 22,00 21,30
Wegener 67,40 e 67,90
WestlnvestF. 9,00 9,00
Westlnv.F.wb 100,00 100,00a
WoltersKluwer 337,00 334,00
Wyers 19,20 19,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 78,70 80,50
ABN Amro Albefo 50,30 50,30
ABNAmro Amer.F. 68,40 69,40
ABN Amro Eur.F. 65,30 66,30
ABNAmro FarEF. 49,30 48,90
ABNAmro Liq.Gf. 169,60 169,60
ABNAmro Neth.F. 82,00 81,70
ABN Amro rentdiv 150,30 150,40
Aegon Aandelenf. 33,90 33,90
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFS 28,60 28,60
Alg.Fondsenbez. 225,00 222,00
AlhanceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 67,60 66,90
Amvabel 85,00 84,20
AsianTigersF. 66,00 65,90
Asian Select. F. 63,20 63,20
AustroHung.F. 3,75 3,75
Beleg.f. Ned. 62,60 62,40
BemcoßentSel. 59,20 59,20
Bever Belegg. 2,80 2,70
CLN Obl.Div.F. 111,50 111,50
CLNObl.Waa.def. 119,70 119,70
Delta Lloyd Inv. 25,20 25,10
DPAmericaG_.F. 37,00 37,00
EGFlnvestm. 105,80 105,80
EMFRentefonds 77,70 77,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 43,00 42,80
Esmeralda part. 32,40 32,30
Eur.Ass. Trust 5,60 5,60

EMS GrowthFund 98,90 98,30
EMS IncomeFund 95,70 95,20
EMS Offsh.Fund 96,20 95,80
EOE IndexFnd 301,00 301,00
Euro GrowthFund 39,80 39,80
Euro SpainFund 6,00 5,90
FarEastSeLF. 51,60 51,30
Gim Global 51,00 50,90
Groeigarant 1,31 1,30
Holland Fund 65,70 65,80
Holl. Eur.Fund 45,50 45,40
Holl. Obl.Fonds 126,20 126,20
Holl. Pac.Fund 89,00 88,50
Holl.Sel.Fonds 82,70 82,80
INGBnk Dutch Fnd 44,20 44,20
INGBrik Geldm.Fnd 56,80 56,82
INGBnkGlob.Fund 44,30 43,80
INGBnkOblig.Fnd 35,60 35,60
ING Bnk Spaard.F. 102,37 102,40
ING BnkRentegr.F 124,10 124,10
INGBnkVastg.Fnd 31,80 31,70
Innovest 41,60 41,70
Interbonds 533,00 533,00
Intereffekt500 24,00 23,80
Intereffektwt 38,60 37,70
Investapart. 61,00 61,00
ISHimal.Funds 6.80 6,80
JadeFonds 142,80 142,00
JapanFund 16,60 16,40
Jap.lnd.AlphaF. 5900,00 - 'Jap.Sect.Rat.Yen 4840,00
Korea Pac.Tr.s 7,50 7,50
Liquirent 50,95 50,95
Mal.CapitalF.s 10,80 10,80
MeesObl.Div.F. 119,40 119,20
MexicoIncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 8,00
Mondibel 73,20 73,10
Nat.Res.Fund 58,60 58,80
NedufoA 113,50 a 113,50aNedufoß 122,00 122,00
Nevas 45,00 41,00
Nevas 17 cumpref. 43,30 43,30
NewAsia Fund 5,50 5,50
Nomura Warr. F. 0,13 0,13
Obam, Belegg. 253,30 252*50
OAMFRentefonds 14,00 14,00eOrangeFund 18,80 18,80
Pac.Dimensions 82,40 82,40
Pac.Prop^SecF. 26,40 26,40
PiersonRente 119,70 119,70
Postb.Aand.f. 50,10 50,10
Postb.Belegg.f. 57,80 57,80
Postb.Verm.gr.f. 57,50 57,50
Rentalentßel. 160,70 160,80
RentotaalNV 37,10 37,10
RGAmericaF. 109,50 109,00
RGDivirentF. 50,50 50,50
RG EuropeF. 93,00 93,00
RGFlorente 120,80 120,70
RGPacificF. 90,00 90,00
RG SP Groen 57/20 57,10
RG SPBlauw 54,70 54,60
RG SP Geel 50,10 50,00
RodinProp.J 84,00 84,00
Rolinco cum.p 82,20 82,20
Schrod.lnt.Pr.F 24,40 24,90
Sci/Techs 14,00 13,80
SuezLiq.Grf. 188,50 188,50

TechnologyFund 17,00 17,00
Tokyo Pac.Hold. 167,00 165,00
Trans Eur.Fund 73,90 73,50
Transpac.F. 254,00 254,00
Uni-Invest 17,70 17,50
ünico Inv.Fund 74,90 74,90
Unifonds DM 26,80 26,80
Vaste Waard.Ned 48,00 49,00
Vast Ned 92,80 93,00
VIBNV 53,20 53,50
VSB MixFund 50,90 50,90
VSB Obl.Gr.f. 105,50 105,50
VSBRenteFonds 111,30 111,30
WBO Intern. 65,50 65,30
Wereldhave NV 78,10 78,20
Yen ValueFund 73,90 73,30
ZOMFloridaF.s 21,00 21,00 b

Parallelmarkt
Alanheri 26,80 26,80
ABF 110,50 e 110,50
Austria Global 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 29,10 29,10
Biogrond Belegg. 10,80 10,90
Comrn.Obl.F.l 95,10 95,20
Comm.Obl.F.2 95,00 95,10
Comm.Obl.F.3 95,30 95/10DeDrie Electr. 11,00 11*00
DeltaLl.Dollarf. 64,10 6400Delta Lloyd ECU 56,20 56.20Delta Lloyd Mix 60,50 60,40
Delta Lloyd Rent 60,80 60,80
Dico Intern. 57,30 57,10
DOCdata 3,20 f 3,10
DutchTakeOv.T. 38,20 38,20
Ehco-KLMkleding 38,20 38,20
E&LBelegg.l 68,50 68,40
E&LBelegg.2 75,00 75,00
E&LBelegg.3 110,30 110,30
E&LBelegg.4 78,00 78,00
E&LKap.RenteF. 111,50 111,50
German City Est. 23,00 23,00
GoudaVuurvast 44,50 44,50
Heivoet Holding 36,10 36,10
Holland Colours 46,20 47,00
Inter/ViewEur. 3,10 3,20
Kühne+Heitz 27,60 28,10
ManagementShare 3,20 3,20
OhraAand.F. 52,00 51,90
OhraLiq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df. 51,40 51,40
OhraObl.Grf 51,20 51,30
Ohra Totaal F. 51,40 51,40Pan Pac. Winkel 10,30 10,30
PieMedical 4,30 4,60Simac Techniek 9,80 9,80
SuezGr.Fund 51,40 51,20
Vilenzolnt. 14,70 14,70
Wereldhave 4,10
Wolff 47J0 4730

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

LClComput.Gr. 2,30 2,40
Melle, van nrc 54,00 54,00
Nedcon Groep 47,00 47,00
Nedschroef 51,30 51,30
NewaysElectr. 4,40 4,50
OrdinaBeheer 12,80 13,00
P&C Groep 75,20 75,80
SligroBeheer 51,50 51,20
Welna 32,50 32,50
Weweler 18,60 18,60

Wall Street
alliedsignal 59 583/4amer.brands 41% 4_5/s
amer.tel.tel 48 48%
amococorp 50% 50%
asarcoinc. 22'/a 22?.
bethl.steel 15 15V8
boeing co 34% 34%
can.pacific 11'/2 lIV2
chevron 69' A 69%
chiquita 16/4 16%
chrysler 31% 32
citicorp 18% 19%
cons.edison 31% 31%
digitequipm. 33 32%
dupontnemours 49' A 49V<
eastman kodak 41% 41 V»exxoncorp 61'/s 61%
ford motor 41% 40%gen. electric 84% 83%gen. motors 32% 32%
goodyear 69% 66%
hewlett-pack. 64% 63%
int. bus.mach. 56% 51%
int teLteL 70 69%
klmairünes ' 13% 13%
mcdonnell 46V2 45%
merck co. 46% 46%
mobü oil 61% 62%
penncentral 21% 21%
philips 10% 10%
primerica 47% 46%
royal dutch 84% 84%
searsroebuck 43'/. 42%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 60% 59%
united techn. 47% 46%
westinghouse 12% 12%
whitman corp 15% 14%woolworth 32% 32

Advieskoersen
amerik.dollar 1,690 1,810
austr.dollar 1,15 1,27.
belg._ank(loo) 5,30 5,32
canad.dollar 1,310 1,430
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitsemark(100) 109,80 113,80
engelsepond 2,62 2,87
finsemark(100) 33,00 35,50
fransefrank (100) 31,25 34,00
grieksedr.(lOO) 0,75 0,95
iersepond 2,80 3,05
italJire(10.000) 11,40 13,10
jap.yen (10.000) 136,50 142,50

Noorse kroon (100) 24,50 27,00
oostschill.(lOO) 15,72 16,22
portescudo(lOO) 1,14 1,32
spaanse pes.(100) 1,47 1,67
turkse lira(100) 0,0170 0,0260
zweedsekr. (100) 24,25 26,75
zwits.fr. (100) 122,50 127,00
Wisselmarkt
amerikiollar 1,75255-1,75505
antill.gulden 0,9640-0,9940
austr.dollar 1,2042-1,2142
belg.frank(lOO) 5,4630-5,4680
canad.dollar 1,36975-1,37225
deensekroon (100) 29,175-29,225
duitsemark(100) 112,4350-112,4850
engelse pond 2,7595-2,7645
franse frank (100) 32,885-32,935
grieksedr.(lOO) 0,7970-0,8970
hongk.dotlar(loo) 22,5250-22,7750
ierse pond 2,9635-2,9735
ital.lire(10.000) 12,450-12,500
jap.yen(10.000) 141,650-141,750
nwzeel.dollar 0,9052-0,9152
noorse kroon (100) 26,190-26,240
oostenr.sch.Uoo) 15.9780-15,9880
port. escudos(100) 1,2360-1,2760
spaanse pes.(100) 1,5730-1,5830
surin.gulden 0,9625-1,0025
zweedsekr. (100) 25,595-26,645
zwits.frank(loo) 125,155-125.205
e.e.u. 2.2005-2,2055

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 195,90 195,00
idexcl.kon.olie 185,60 184,80
internationals 199,50 198,00
lokaleondernem. 193,80 193,50
idfinancieel 156,00 155,90
idniet-financ. 231.00 230.40
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 291,10 289,80
id excl.kon.ohe 258,70 257.60
internationals 309,40 307,20
lokale ondernem. 270,80 270,40
id financieel 245,40 245,30
id niet-financ. 301,80 301,00

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 103,50 103,10
internation 109,60 108,50
lokaal 102,20 101,90
fininstell 139,20 138,80
niet-financ 96,00 95,70
industrie 104,90 104,40
transp/opsl 89,70 89,60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 18,600-19,200, vorige
18,730-19,330,bewerkt 20,800 laten,vorige
20,930 laten.
Zilver onbewerkt 170-240,vorige 175-245,
bewerkt 280laten, vorige 290 laten.

Dow Jones
Industrie 3255,16

- 29,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo papr 140,00 345 7,60 a 7,90
daf pjan 5,00 250 0,50 0,60
daf pjan 7,50 245 1,50 2,10
daf papr 5,00 188 0,80 1,30
daf papr 12,50 271 6,50 7,00
daf pjul 5,00 212 1,20 1,30
d/fl cjan 175,00 1068 4,10 a 3,80
d/fl p dcc 180,00 475 4,30 5,70
d/n pfeb 180,00 488 6,50 a 6,60
coc cdec 270,00 312 8,80 B,ooa
coc c dcc 275,00 493 4,20 3,30
coc c dcc 280,00 973 1,10 0,40
coc cjan 270,00 266 12,10 11,50
coc cjan 280,00 312 5,00 a 4,30
coc cjan 285,00 252 2,70 2,20
coc pdec 275,00 840 0,50 0,50
coc pdec 280,00 855 2,10 2,50
coc pjan 275,00 224 2,50 2,50
coc pjan 280,00 377 4,10 4,60
gist pjan 32,50 245 1,10 1,20b
hoog c apr 25,00 167 1,90 1,70
hoog papr 22,50 405 3,00 a 2,60
hoog pjul 20,00 414 2,00 2,00
ing cjan 47,50 513 5,60 6,20
ing cjan 50,00 494 3,20 3,70
ing cjan 52,50 1298 1,20 1,70
ing cjan 55,00 593 0,40 0,50
ing c apr 52,50 178 2,60 2,80
ing capr 55,00 1207 1,40 1,70
ing cj94 47,80 1698 6,40 7,20
ing cj9s 47,50 1202 7,50 8,10
ing pjan 52.50 320 0,60 0,50
ing pj94 47,80 335 1,20 1,10
phil cjan 20,00 322 0,70 0,50
phil capr 17,50 725 3,20 2,60
phU capr 20,00 430 1.60 1,50
phil c okt 30,00 656 0,70 0,60
phil c 095 20,00 296 5,70 5,40
phil c 096 35,00 289 2,10 2,10
phil c 097 22,50 345 6,30 6,00
phil papr 22,50 182 3,70 4,00
phil p okt 30,00 474 10,80 b 11,50
olie cjan 165,00 302 0,20 a 0,10
tops c dcc 500,00 190 9,00 6,50
tops cdec 510,00 336 2,20 0,50
tops cjan 510,00 203 9,20 7,00
tops cjan 520,00 262 4,50 3,50
tops pdec 500,00 385 0,60 0,90
tops pdec 510,00 386 3,00 5,00
tops pjan 510,00 189 6,80 7,80

a=laten g= bieden .ex-div.
b^bieden ti=-laten+ei-diw.
c ex-claim k-gedaan + h
d=ex-dividend I-gedaan tg
e gedaan+bieden vk= slotkoers vorige dag
Ingedaan + laten sk slotkoers gisteren

Ford schrapt
10.000 banen
in Europa

LONDEN - De Amerikaanse auto-
producent Ford schrapt in Europa
bijna 10.000 banen. Het concern
gaat het aantal banen in de produk-
tie voor half april volgend jaarver-
minderen van 75.200 tot 68.000. In
de administratie moet het aantal ba-
nen tot eind volgend jaar afnemen
van 17.550 tot 15.000.

Het merendeel van de banen, 6.750,
verdwijnt in Groot-Brittannië. Het
concern heeft verder laten. weten
dat er in Duitsland 3.000 banen
moeten worden geschrapt, waarvan
de helft administratieve banen zijn.
Ontslagen worden niet uitgesloten,
zo heeft een woordvoerster van
Ford woensdag verklaard. De fa-
brieken in België en Spanje laat de
Ford-directie ongemoeid.
De Britse vakbonden hebben al la-
ten weten dat zij gedwongen ontsla-
gen niet accepteren en hebben ge-
dreigd met stakingen. Dit jaar zijn
er in de Britse vestigingenvan Ford
al4.000 arbeidsplaatsen verdwenen.

economie

Telefoon duurderDEN HAAG - Opbellen wordt
Voor particulieren binnenkort
|wniddeld 4,1 procent duurder.

Telecom verlaagt per 1 ja-
nuari de tarieven voor een aantalbelangrijke internationale be-
stemmingen, maar daar staat te-genover dat in eigen land tarie-ven per 1 april omhoog gaan.

*^T Telecom stelt hiermee
ruimschoots binnen de wettelij-
ke grenzen van'tariefwijziging te
"lijven. De onderneming kon-
J"gde eerder al aan dat door in-
ternationale concurrentie de ta-

rieven voor bellen met het bui-
tenland onder druk staan.
Anderzijds wil PTT Telecom het
bellen in eigen land meer in
overeenstemming brengen met
de werkelijke kosten. PTT Tele-
com stelt dat bellen in eigen land
niet langer mede bekostigd kan
blijven uit internationaal tele-
foonverkeer. De daarvoor nodige

aanpassingenvan de tarieven wil
de PTT over een aantal jaren
spreiden.

Het telefoonabonnement gaat
omhoog met 1,35 gulden per
maand. Bellen binnen het gebied
van het eigen netnummer kost
overdag voortaan 15 cent per
vier minuten in plaats van 15

cent per 5 minuten. Ook 's
avonds bellen wordt duurder.
Een oproep naar PTT Inlichtin-
gen gaat omhoog van 15 naar 60
cent.

De tarieven voor rechtstreeks
bellen naar de Verenigde Staten,
Canada, Australië, Nieuw-Zee-
land en een aantal Zuidoostazia-
tische landen gaan omlaag.
PTT Telecom gaat minister Maij
(Verkeer) voorstellen om per 1
juli de tarieven voor het bellen
met de Nederlandse Antillen,
Aruba en Israël te verlagen.

Fiscaal voordeel volgens plan Vermeend

PvdA wil investeren
bedrijven uitlokken

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Bedrijven die
investeren, moeten een fiscaal
voordeel krijgen. Dat heeft
meer resultaat dan het geven
van subsidies. Dit is de kern
van een PvdA-plan dat het ka-
merlid Vermeend begin vol-
gend jaar zal presenteren.

Vermeend wil tien procent van de
bedrijfswinst onbelast laten. Onder-
nemingen moeten dat kunnen ge-
bruiken om te investeren. De PvdA
wil verder dat bedrijven in vijfjaar
een belastingvrije financiële reserve
mogen opbouwen voor investerin-
gen. Gebeurt dat niet, dan volgt als-
nog een belastingaanslag.

Het CDA heeft de ideeën inmiddels
als 'te duur' van de hand gewezen.

Volgens Vermeend kosten zijn
voorstellen de Staat op korte ter-
mijn wel geld, maar komt dat op
den duur dubbel en dwars terug.
Vermeend wil bedrijven verder de
kans geven investeringen op een
voor hen gunstig moment voor de
belastingen af te trekken. Nu moet
dat binnen een reeks van jaren.

Buitenland
De sociaal-democraten willen met
de plannen voorkomen dat bedrij-
ven naar het buitenland gaan. Nu
de binnengrenzen in de EG wegval-
len, wordt het fiscale klimaat een
factor van betekenis bij investe-
ringsbesluiten van ondernemingen.

Om buitenlandse bedrijven naar
Nederland te halen, wil Vermeend
een centrale organisatie, een 'aan-
spreekpunt', in Rotterdam opzet-
ten. Daar moeten de belastings-
dienst (onderdeel van Financiën) en
ambtenaren van Economische Za-
ken in samenwerken om buiten-
landse investeerders zo snel moge-
lijk te helpen.

Rust terug
in haven

ROTTERDAM - Het sjorbedrijf
Matrans is bereid het failliete col-
lega-bedrijf Perfect in afgeslankte
vorm over te nemen. Dat is gisteren
tijdens het spoedoverleg tussen de
Vervoersbond FNV, de Havenwerk-
geversvereniging SVZ ên bedrijven
uit de s.jorsector overeengekomen.

Bestuurder Jan Heilig van de Ver-
voersbond FNV is redelijk optimis-
tisch dat daardoor derust in de ha-
ven voorlopig terugkeert.

Matrans heeft ook toegezegd voor
de Perfect-sjorders die niet worden
overgenomen een zogenaamde
SHB-garantie te nemen. Dit houdt
in dat de sjorders in de arbeidspool
van de SHB worden opgenomen en
dat Matrans voor hen werk garan-
deert. De SVZ heeft toegezegd daar-
aan mee te werken. Met de directie
van de SHB moeten daarover ech-
ter nog wel afspraken worden ge-
maakt.

Perfect ging twee weken geleden
failliet. Dinsdag ontsloeg curator
mr. F.L.J. van Wersch de 42 perso-
neelsleden, onder wie 34 sjorders,
omdat hij voor het bedrijf geen
overlevingskansen zag.

Fusie in wegvervoer afgeketst
ZOETERMEER - De per 1 januari
1993 voorgenomen fusie tussen
NOB-Wegtransport en Wegvervoer
CVO gaat op het laatste moment
niet door. Tijdens de ledenvergade-
ring van Wegvervoer CVO was niet
de vereiste tweederde meerderheid
te vinden. Dat hebben de besturen
van de twee werkgeversorganisaties
in het beroepsgoederenvervoer gis-
teren tijdens een gezamenlijkepers-
conferentie meegedeeld.
De bestuurders toonden zich zeer
teleurgesteld over het stemgedrag

van met name kleine ondernemers
binnen Wegvervoer CVO. Voorzit-
ter A. Kret van Wegvervoer CVO
sprak van een 'incident' veroor-
zaakt door een actiegroep.
De afgelopen dagen deed een groep
tegenstanders van zich spreken
door andere leden van Wegvervoer
CVO te mobiliseren naar de leden-
vergadering te gaan en daar tegen
de fusie te stemmen. Tijdens de ver-
gadering stemden 219 mensen vóór
en 118 tegen; vijf stemmen te wei-
nig voor de vereiste meerderheid.

munt uit

Ikea
Na jarenlang gekibbel tussen
de Dienstenbond FNV en de
directie van het 'woonwaren-
huis' Ikea (ruim 1200 werkne-
mers) lijken de arbeidsvoor-
waarden van het personeel col-
lectief geregeld te worden. Vol-
gende week maandag praat de
werkgever met vertegenwoor-
digers van de FNV-bond en de
werknemersvereniging van
Ikea over een ondernemings-
cao. Al zeker tien jaarprobeert
de Dienstenbond een voet tus-
sen de deur te krijgen bij Ikea.
De pogingen medezeggen-
schap te krijgen over de ar-
beidsvoorwaarden stuitten
steeds op het argumentvan het
sterk groeiende concern dat
het een 'eigen bedrijfscultuur'
heeft, waarin de arbeidsvoor-
waarden werden geregeld tus-
sen de ondernemingsraad en
de directie.

Betuwelijn
De mogelijkheid van een ge-
deeltelijke ondergrondse aan-
leg van de Betuwelijn moet se-
rieuzer worden onderzocht.
Dat vindt de commissie die de
milieueffecten van de nieuwe
goederenspoorlijn tussen Rot-
terdam en Duitsland heeft on-
derzocht. Ook vindt de com-
missie dat minister Maij-Weg-
gen (Verkeer en Waterstaat) be-
ter moet kijken naar de gevol-
gen van de spoorlijn voor de
aantasting van het milieu. Bo-
vendien is de noodzaak van de
nieuwe spoorlijn onvoldoende
aangetoond.

Ateliers
De Wetketenaansprakelijkheid
tegen belasting- en premie-ont-
duiking door onderaannemers
wordt van toepassing in de
confectiebranche. Staatssecre-
taris Ter Veld van Sociale Za-
ken en de ministers van Finan-
ciën en justitiehebben gisteren
een wetsvoorstel naar de Twee-
de Kamer gestuurd waarin ook
voor de confectie-ateliers de
hoofdaannemer aansprakelijk
kan worden gesteld voor niet
afgedragen belasting en pre-
mies. In de praktijk zal het er
in de confectiebranche op neer-
komen dat een Nederlandse
groothandelaar of warenhuis
dat zaken doet met een confec-
tiebedrijf de verschuldigde be-
lastingen premies voor het per-
soneel van het naai-atelier zal
storten op een geblokkeerde
rekening. In dat geval neemt
zijn directe aansprakelijkheid
af.

Optiebeurs
Tot opvolger van drs. T.E. Wes-
terterp als algemeen directeur
van de EOE, de Optiebeurs, is
benoemd mr. J.CH.L. Kuiper
(45). Westerterp treedt op 15 fe-
bruari 1993 af. Kuiper heeft
veertien jaar diverse functies
bekleed bij de Amrobank in
Amsterdam, Brussel, New
Vork, Londen en Rotterdam.
Hij was directeur van Granaria
in Rotterdam vanaf 1987 tot de
verkoop van dezefirma in 1990.

Schaatsen op Leidseplein

" Schaatsen op het Leidseplein in Amsterdam is sinds gisteren weer mogelijk. Zoals jaar-
lijks hebben de horeca-ondernemers samen met de gemeente de kunstijsbaan aangelegd.
Rond het plein staan diverse kerstattracties. Nog maar weinig schaatsliefhebbers maak-
ten gisteren gebruik van de gelegenheid. De grote drukte wordt verwacht als de kerstva-
kanties beginnen. Foto: ANP

Donderdag 17 december 19927
Limburgs dagblad
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Punt
Vanessa zingt dus tóch weer.
Terwijl ze zich eerder had voor-
genomen om min of meer een
punt achter haar zangcarrière te
zetten. „Ik treed niet meer op.
Jaren terug had ik me al voorge-
nomen: na m'n veertigste treed
ik niet meer op. Ik was ook al
een eigen onderneming begon-
nen: 'Vanessa Sound Produc-
tions'. Als oudedagsvoorziening.

We importeerden geluidsboxen
uit Schotland. En we deden het
goed. Wat dacht je wat: ik liep in
een donkerblauw pak. Driedelig.
M'n secretaresse was een voor-
malige Miss World. We hadden
Vierendertig man in dienst. De
zaak heb ik overgedaan aan het
personeel en hij loopt nog steeds
hartstikke goed."
Zakenvrouw trouwde zaken-
man. En voor de zakenrelaties
heeft ze, vorig jaar, op het feest
ter ere van haar veertigste jaar,
toch nog maar eens gezongen.
„Ook om te bewijzen dat ik live
zingen helemaal niet schuw. Al
die praatjes. Ik heb wel eens be-
zwaren gemaakt tegen live zin-
gen. Weet je waarom? Omdat er

zoiets bestond als het studiopro-
dukt Vanessa. Bij de opnamen
werd m'n stem opgeschroefd.
Zonder de middelen van de stu-
dio was ik toch verplicht hetzelf-
de resultaat te behalen. Dat was
moeilijk. Ach, en eigenlijk vind
ik mijn stem, nu zeker, meer ge-
schikt voor ballads."

Vooralnog lijkt de kerstsingle
een klapper. „Natuurlijk vinden
de kinderen het prachtig." Zoals
de kinderen, allemaal geadop-
teerd en afkomstig uit kansarme
landen, alles prachtig vinden in
hun nieuwe leven. „Ik schoot
destijds niet voor niets vol emo-
tie in het programma van Ursel
de Geer. Eén van de kinderen

had toen hij heel klein was ooit
eens aan een pastoor in zijn oude
vaderland gevraagd: 'Wat ge-
beurt er als ik dood ben?' 'Wel',
had de pastoor gezegd, 'als je
dood bent, kom je in de hemel.
Ik haal dat jongetjeop, we zitten
in het vliegtuig en dat kind
vraagt: 'Waar ben ik nu?' En ik
zeg: 'We zitten nu in de lucht.
Hij begrijpt daaruit dat hij in de
hemel zit. Dus dat kind heeft
toch heel lang gedacht dat-ie
dood was."

Luxe
Dat neemt niet weg dat ook me-
nig Nederlands kind wat minder
is gewend dan de luxe omgeving
waarin Vanessa's kinderen op-
groeien. Realiseren haar kinde-
ren zich dat? „Nauwelijks, denk
ik. Want hun vriendjes en vrien-
dinnetjes hier in de buurt wonen
bijna allemaal zoals wij. Laatst
logeerde een van hen bij mijn
schoonmoeder in Rotterdam.
Die heeft een mooi huis, maar
dat kind stond aan het begin van
de straat aan te bellen. Omdat hij
dacht dat de hele straat van oma
was."

„Ik probeer wel tegengas te ge-
ven. Ik heb ze niet aangenomen
om ze in weelde op te voeden. Ik
probeer ze vooral op te voeden
tot sociaal voelende mensen. Tot
mensen die iets over hebben
voor een ander. Want dan ben je
in staat om vriendschappen op
te bouwen. Dan pas heb je een
echt rijk leven."

„Dat geldtvoor mezelfook, hoor.
Ik geniet van het leven dat we nu
leiden. Ik ben blij dat ik de kin-
deren veel kan bieden. Maar alshier de zaak onverhoopt in el-
kaar zou klappen, sta ik morgen
weer achter de toonbank. Met
een glimlach. Zo ben ik immers
zelf opgevoed. Mijn ouders had-
den zes horecazaken in Kijk-
duin. Van 's morgens vijf tot 's
nachts een werken. We hebben
allemaal thuis mee moeten wer-
ken. Maar het was een warm
huis. Dat wil ik diekinderen ook
weer bieden."

„Kunderen voelen dat op de eenof andere manier aan. Maar je
moet ze ook beschermen. Van-
daar dat ik het met de kerstsing-
le wat betreft de kinderen bij de
clip hou. En wat mezelf betreft?
Ik wil nog wel eens cd maken.
Naar eigen inzicht en met bal-
lads. Daarvoor is m'n stem en
m'n persoonlijkheid langzamer-
hand geschikt. Wanneer? Na de
kerst."

DOOR JOS HAAGMANS 'Als een gedicht me raakt begin ik hevig te transpireren'

Jan van Veen kwart eeuw
met emoties op de radio

j^LVERSUM - Het was toeval,
fuj las een gedicht voor van een
j^steraar, met het liedje Candle-

van David McWilliams als
'Leuk', volgens zijn

n van Veronica: Ti-
eke de Nooy, Harm Siezen,

"mem van Kooten, Will Luikin-
fq' Lex Harding. Dat was in
bbw. en radio-fenomeen was
seboren. Candlelight ging nog

een generatie lang mee bij
R_.H.Vro en is nu te horen via Sky
„jf?.lo- Hij declameert nog altijd
pcuchten. Een stem die be-
tier? 1 smartelijk trilt van emo-
sai' Paaroverheen gooit hij een

UsJe van zoetgevooisde mopjes
j^-iek. Jan van Veen: een
w-.^ eeuw verkoper van emotieVla de radio.

c,aandagavond tien uur. Het re-
v ameblokje: de stem van Droge
Zw i

pt Sch°tse whisky. Een
°ele vrouwenstem vraagt:

"gezellig kleven? Bel onze box
stven> babbelen maar." Dan de
cct0} Van Jan van Veen met het

«rste gedicht: eentje van Suzan-
benuA. Amersfoort: „leder uur
Sch J^ in miJn gedachten, mis-
v 0

n dat deze woorden ook
t_i_» JOU de P^n zullen verzach-

Tvraaf 6 daSen later volgt de mo-
taal» na veel enthousiaste en nos-

gische uitweidingen over zijn
K>egere radio-avonturen. „Het

gev n?°S tijd dat mensen weer
Het°el "i1 nun donder krijgen.
VeV"vcV" ZOn zakelijke en agressie-
Oot id' **et is eng wat er in
sla -S nd gebeurt en in Joego-
Cr Yle- Ik probeer een sfeer te
jj. eren, waarin ruimte is voor
y n,felijke gevoelens en emo-

Uusie en werkelijkheid. Bij ra-
dan k-e tegenstelling nog groter
bUikt ■ televisie. Jan van Veen
den in-net ecnt de vleesgewor-
tPr ,anti-climax van wat je ach-
Ö stem fantaseert. Dat hij
W ♦

light in de studio presen-
kao ..tussen het flakkerende
onn. Cht' zoals de ogende wil,
la ?.ent hij met een ironischuit» "Ik doe wel de tl-buisu> zegt hij. „Ik gebruik een

uittreklamp, zo eentje met een
veer, om goed te kunnen lezen."

" Janvan Veen: Candlelight oftewel de naweeënvan een radio-virus. Foto: gpd

Textielkraampje
Net zo wreed ontkracht hij het
romantisch verhaaltje als zou hij
achter een textielkraampje op de

markt staan. „Ach, dat zou ik
best willen, want daarvoel ik me
niet te goed voor. Maar ik heb er
geen tijd voor. Ik ben te groot,"
zegt hij in de zaalachtige direc-
tiekamer van zijn bedrijf Univer-
sum op het Industrieterrein in
Nijkerk. Vandaar bestiert hij zijn
textielonderneming, ettelijke

aanleveringsbedrijfjesen 25 man
personeel.
Zijn secretaresse loopt binnen
als een bode in een klassiek to-
neelspel om kond te doen van
spannende, mysterieuze gebeur-
tenissen in zijn keten, ergens in
een uithoek des lands. Zijn be-
slissingen klinken kort en gede-

cideerd. Gelukkig is een kast
volgestouwd met ouderwetse
lp's en er ligt ook een knipsel-
boek dat zijn moeder heeft bijge-
houden. Je zou anders nog
kunnen denken aan een grotesk
misverstand.
Hij noemt Candlelight zijn hob-
by, de naweeën van een radio-
virus.
„Candlelight is geluid. En stilte.
Stilte is in mijn programma mis-
schien nog belangrijker. Ik bouw
sfeer. Jan van Veen is een stem,
niets meer. Ik heb geen behoefte
om er luisteraars bij te halen. Ik
wil ze niet tegenkomen. De Avro
heeft op kerstavond eens tachtig
luisteraars uit hun eenzaamheid
achter hun beslagen ramen naar
de studio gehaald. Dat wil ik niet
meer."

Hij vermag niet te verhullen dat
hij soms zelf geraakt wordt door
een ferme golf emotie: „Ook ik
heb mijn stemming. Het komt
voor dat ik ter plekke besluit een
bepaald gedicht toch maar niet
voor te dragen. Dat ik op het
laatste moment, in de uitzending
een ander kies. Ik heb ook mijn
moeilijkheden in het leven ge-
had. Soms, als een gedicht me
raakt, begin ik hevig te transpi-
reren. Maar ik draag ze ook wel
voor met een big smile, hoor.
Anders blijf je erin."

'Mijn stem is eigenlijk het meest geschikt voor ballads'
DOOR ELS SMIT Vanessa niet bang

om live te zingen
Wassenaar - mtvheeft de clip nu ook aange-
kocht, zo wordt telefonisch
£>emeld. Vanessa geeft eengilletje. *Te gaaf. Binnen
arie dagen waren 1900eXemplaren van Vanessa'sSlngle 'Happy X Mas, War is
over' verkocht. Dinsdag-aVond was Vanessa daar-mee met haar kinderen te
2ien en te horen in Hitbingovan RTL4.
*"le inspanningen van de zange-rs zijn dan toch de moeite

aard geweest. Inclusief de aan-oop van een levensgrote kerst-
«°°m, lang voor Sinterklaas,

ant de begeleidende clipzou in
Uize Breukhoven worden opge-

komen. Hij hangt nu, in crème-*reur gespoten, een beetje treu-g in de kamer. Hij zal de kerst-
dagen niet halen. Dat is niet erg,

ant de familie, exclusief bedie-
end personeel, brengt de kerst-

dagen door in de Verenigde Sta-
Jfn. deels in Disneyland. „Ik heben bus gehuurd, we zijn metznJfaalven.", at neemt niet weg dat het hele
fc_.}S de sfeer van kerst ademt. In

tte al sinds augustus begon-

r*et was dertig graden, we lagen
j^etzn allen bij het zwembad. Ikad al eens het plan geopperd
J?1met kerst een plaat te maken.
>p,® hebben immers die stichting
ri k °P schoolreis' opge-, cht, al zes jaar geleden. Het. e* mij een leuk idee een plaat

maken, waarvan de opbrengstaar de Stichting zou gaan. Oor-
spronkelijk was het de bedoelingn klapper van een cd te maken
t

et grote artiesten. En de arties-
j3 bilden best hun medewer-
an£ verlenen. Maar ze bleken
SoK Contracten met platenmaat-"«appijen vast te zitten. HetpMg allemaalheel moeizaam. Enen dacht ik: als ik het nou eens
2elfdoe.""We lagen dus bij het zwembad,
fin opeens hoor ik op de radio
John Lennon's 'Happy X-Mas'.
■* kreeg opeens een idee, ik zetde radio harder. Nu is Hans een
ontzettende John Lennon-fan.
voordat ik iets had gezegd, riep: 'Je gaat toch niet John Len-non coveren, hè? Dat is nog
nooit gedaan. Je moet daarvanaf
«/.ven'. Ik zei: 'Zal ik je nogeens wat vertellen: ik ga het

doen met onze kinderen. Zodat
nu behalve Vanessa op de cd-
single te horen zijn: Constanza
(17), Jordy (10), Shanna (7) en
Marvin (4). Ze zijn ook te zien in
de clip."

" Vanessa: „Ik geniet van het leven dat we nu leiden." Foto: GPD

Piratentijd
Het zijn uitspraken die er min of
meer tussendoor glippen. Jan
van Veen praat veel gloedvoller
over zijn piratentijd. Tot zijn ei-
gen verbazing huist in het pand
van Concordia in Bussurn, waar
hij zijn programma presenteert,
ook Lex Harding met zijn Radio
538, inclusief dj's en ex-collega's
als Erik de Zwart, en Will Lui-
kinga. „Het lijkt er op of alles
weer terug is bij het oude," zegt
hij. Een van de twee technici is
warempel dezelfde die in 1964
ookzijn stem testte bij Veronica.
Het begin van zijn carrière toen
hij kon invallen voor de zwange-
re Tineke. Hij is er niet rouwig
om. Integendeel. Hij verlangt,
'net als steeds meer mensen'
naar 'de tijd van minder agressie
en meer gevoel. „Is Abba ook
niet terug en de akoestische mu-
ziek?"

show

Onderzoek bij vrije
radio's in België

Van onze rtv-redadie

Hasselt - De
Vlaamse gemeenschap
Js een onderzoek ge-
start naar het bereikvan vrije radio's in de
Limburgse en Brabant-se grensstreek. Aanlei-
J^g is het feit dat de
Programma's van som-
Jttige Belgische vrije en
lokale radio's in de
grensstreek via de ka-

bel en tegen betaling te
ontvangen zijn. De op-
brengst van de reclame-
inkomsten uit Neder-
land wordt opgestreken
door een aantal vrije ra-
dio's in België. De

meeste van hen doen
hiervan geen aangifte
bij de (Belgische) belas-
tingen.
Diverse vrije radio's in
Belgisch-Limburg heb-
ben nu een brief in de

bus gekregen van de
Nationale Dienst voor
de Centrale van het
Spectrum. Daarin
wordt meegedeeld dat
ze binnenkort een
grootscheepse controle
mogen verwachten. Ze
krijgen nog tot vandaag
de tijd om het zendver-
mogen van hun station
te reduceren zodat men
niet meer grensover-
schrijdend is te ontvan-
gen.

Centrale antenne met glasvezel
VALKENSWAARD - In Valkenswaard is een centrale-antenne-
inrichting in gebruik genomen die grotendeels is uitgevoerd met
glasvezel. Het is voor de eerste keer dat in Nederland op een dergelij-
ke grote schaal gebruik is gemaakt van glasvezel. De antenne-inrich-
ting telt 11.000 aansluitingen. Een woordvoerder van de exploitant
Combivisie Regio heeft dit meegedeeld.
De antenne-inrichting is het afgelopen jaar grondig gerenoveerd.
Dank zij de toepassingvan glasvezel kan het kabelnet nu ook worden
gebruikt voor anderevormen van telecommunicatie. Overigens is dat
wettelijk nog niet toegestaan. Exploitanten mogen hun kabelnet al-
leen gebruiken voor het doorgeven van radio- en televisiesignalen.
Op dit moment is een wet in voorbereiding die het mogelijk maakt
het net ook te gebruiken voor andere signalen.

Berdien Stenberg met
theatershow in Limburg

Van onze rtv-redactie

SITTARD - Met haar nieuwe theaterprogramma 'In de piste met
Berdien' is fluitiste Berdien Stenberg sedert gisteren ook in Limburg
onderweg. Na haar optreden in het Theater aan het Vrijthof is zij za-
terdag 19 december in de stadsschouwburg van Sittard. Nadien vol-
gen in Limburg nog Venlo (29 december/De Maaspoort), Roermond
(7 januari/De Oranjerie), Heerlen (9 januari/stadsschouwburg) en
Venray (13 maart/De Beejekurf).

Aan de showvan Berdien Stenberg werken voor en achter de scher-
men veertien mensen mee. Een belangrijke rol is weggelegd voor
acteur Wim Rijken. Hij is te zien als autoritaire circusdirecteur, maar
ook als ontroerende clown. In conférences van Frans Mulder (uit de
cabaretgroep Purper) en teksten van Paul van Vliet, goochelt Ber-
dien Stenberg even makkelijk met woorden als met noten.

" Een clowneske
Berdien Stenberg
in een scène uit
haar nieuwe
theatershow
'In de piste met
Berdien'

Drs. Hemink in NCRV-directie
HEERLEN - Het Algemeen Bestuur van de NCRV heeft drs. H.J.
Hemink (44) benoemd tot adjunct-directeur radio en televisievan die
omroep. Hemink volgt drs. C.M. Boerma op, die op 1 januarimet de
vut gaat.

Hemink studeerde economie aan de VU. In 1976 trad hij in dienst
van het toenmalige directie-secretariaat van de NCRV. In 1980 werd
hij hoofdmedewerker bij de afdeling Filmzaken en twee jaar later
hoofd van die afdeling. In 1989 werd hij benoemd tot adjunct-hoofd
van de tv-dienst. Sinds 1 januari 1991 was Hemink programmamana-
ger Cultuur Televisievan de NCRV.

Id-cd
Magie, Kiri Sings Michel Le-
grand - Kiri te Kanawa; Tel-
dec/Warner,

Ze bewonderden elkaar al vele
jaren, Kiri te Kanawa en Mi-
chel Legrand. Pas in 1985
kwam het tot een persoonlijke
kennismaking, maar toen werd
ook meteen het ideevoor een ge-
zamenlijk project geboren.

Over één nacht ijs gaan was er
echter niet bij: aan de verdere
ontwikkelingen van het stoute
plan gingen talloze uren pra-
ten, luisteren en selecteren voor-
af. Totdat de Nieuwzeelandse
operazangeres en de klassiek
geschoolde Franse componist
van tientallen populaire (film)
melodieën zich in februari te-
rugtrokken in een kerkje in Pe-
tersham nabij Londen. Na
ruim een week repeteren en op-
nemen waren alle betrokkenen

(inclusief The London Studio
Orchestra en The Ambrosian
Singers) het er over eens dat de
hoogste graad van perfectie
was bereikt. Inderdaad, Kiri te
Kanawa - hoeveel mannen
worden er niet prompt vrolijk
van alleen al haar verschijning
? — zingt de spreekwoordelijke
sterren van de hemel.

Toch zal zij als vertolkster van
overwegend minder bekende
'Legrand-nummers' (de titel-
song schreef hij speciaal voor
haar) voornamelijk het met
haar vertrouwde publiek aan-
spreken. Want, deze Dame -
sinds 1982 is ze Commander of
the British Empire - geeft aan
alles toch iets stijfs, iets klas-
sieks mee: En valt daarom te
vergelijken met Marco Bakker
bij diens lichtvoetiger platena-
vonturen. Hun probleem in een
notedop: het klinkt allemaal
prachtig, maar het blijft niet
boeien.
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T~i l. imburysDagblaJgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, 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 exclusief6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cetmco Summo Scanner) Q7g
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Sjef Dassen

■

ziet Abraham.
Proficiat!!! Van je vrouw,
Raymond en Alexandra.

Personeel aanbod
J. MAN zoekt vaste baan.
Tel. 045-750872.

Personeel vraag
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.
Het geheim van ons succes
verraden wij niet, maar wij
laten U graag eraan deel-
nemen. Tel. 04406-16253 of
09-49.241167480.
BIJVERDIENSTEN vanuit
fcant./huis, full- en parttime,
verk. natuurprod. ’ 1.000,-
-tot ’5.000,- per mnd. Tel.
043-218818/043-435622.
BOERDERIJ-WINKEL en
Pluimveebedrijf vraagt me-
dewerker. Liefst in bezit van
rijbewijs. Tel. 046-372180.
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen. Werktijden i.o. In-
tfern mog. Tel. 046-758127.
BEZORGERS gevr., min.
leeftijd 15 jr. voor Heerler-
baan, Hoensbroek, Beersdal
Muschemig, Bleyerheide en
Sittard (Tienbunderd en
Sanderbout). 045-257974.

Part-time CHAUFFEUR ge-
vraagd voor dinsdag en vrij-
dag eventueel, meer dagen.
Tel. 045-326191.
Gevraagd: flexibele adm.
medewerkster, wegens uitbr.
werkz., uitsluitend schriftelijk
reageren. SUDCO BV Ge-
neesmiddelen, Emmastr. 11,
6373 HM Landgraaf.
Leuke Hollandse MEISJES
gevraagd voor goedlopende
club, noge garantie. Info.
04499-3828.
Gevr. erv. FRITUURHULP,
zowel parttime als fulltime.
Tev. hulp i.d. bediening voor
pizzeria. Tel. 045-353735.

Te huur gevraagd
MANAGER zoekt te huur
eengezinswoning op korte
termijn. Latere koop niet uit-

' gesloten. Omgeving: Sittard,
Schinveld, Eygelshoven.
Minimaal 3 slpk., garage en

1tuin. Tel. 046-375041, fax
046-370090.
Te h. gevraagd WOONHUIS,
huurpr. tot plm. ’ 1.000,-.
Tel. reacties 045-740941,
na 19.00uur.

OG te huur
ZUTENDAAL (B)" Luxe
nieuwb. app. inger. keuken
en badk., 2 slaapk. en gar.
Onmidd. beschikb. Inl. 0932-
-89722001.
APPARTEMENT te h. v. 1 of
2 pers. gr. woon/slaapk.,
keuken, badk., bergruimte
enz, ’ 650,-. 045-257090.
BEDRIJFSRUIMTE, Rijks-
weg te Geleen, bestaande
uit winkel, magazijn en kan-
toren. 046-747166 na 18 uur.
APPARTEMENT te huur in
Schaesberg. Tel. bevragen
Nilwik, Heerlerweg 126,
Voerendaal. 045-752389.
Te huur BOYENWONING, 3
kmrs., keuken, douche, en
berging. Graverstraat, Kerk-
rade-West. Tel. 045-413540,
tijdens kantooruren.

i.... . . . ..
Nieuwjaarswens

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.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen uw woonhuis direkt zelf

aan 100% zekerheid + geen makelaarskosten.
Denis Vastgoed S 040-518428

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar

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

Geen kosten
Spaarhypotheek 7,9%, 20
jaar vast. Unieke mogelijk-
heden voor 2 inkomens. Bel.
045-712255. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Te koop halfvrijstaand
WOONHUIS. Mgr. Savel-
bergstr. 4, Schinnen. Vr.pr.

’ 179.000,-. 04493-3271.
Te k. gevr. BOUWGROND,
1.000 m 2of meer onver-
schillig waar. 045-273326.
Bouwraat/machines

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw.
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. 2 KANTELPOORTEN
3.00 m x 3.00 m, 50% glas
en loopdeur. 045-750531.
Te koop partij nieuwe hard-
houten KOZIJNEN, div. ma-
ten. Tel. 045-750531.

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

TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum.
TV DEFECT? Binnen 4 uur
klaar. 24 uur service. Tel.
04750-11667. Geen voorrij
kosten. Knip uit en bewaar!

Kamers
Kamers te huur met kost
voor rustige personen, hartje
HOENSBROEK. Tel. na
12.00 uur 045-224509.
Te huur gemeubileerde ka-
mer HOENSBROEK. Tel.
045-717582

Woningruil
Buro Start heeft voor U di-
rekt 1400 RUILWONINGEN
in heel Nederland. Bel 030-
-941099 of 020-6476697.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
Wist U dat wij een speciale afdeling gebruikte kantoormeu-

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

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

Te koop uit faillissement
NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen. Alle
soorten directie-buro's, conferentiestoelen, brandkasten,
dossierkasten, tekentafels, tekeningladenkasten, laden-
kasten, archiefstellingen, magazijnstellingen, nieuwe pal-
letwagens v.a. ’750,-, fiip-overs en whiteborden.
NERGENS GOEDKOPER!!!
INRUIL INVENTARIS: palletstelling, magazijnstelling,
archiefstelling, burokasten, buro's, ladenkasten, burostoe-
len, enz. enz. teveel om op te noemen. Alles tegen kost-
prijs. Verder nog 1001 artikelen, teveel om op te noemen.
1000 m2showroom en 12.00 m2magazijn. Alles uit voor-

raad leverbaar, tevens verhuur van complete kantoor-
meubel-inrichting. De goedkoopste met de meeste service.

Rockmart Kantoormeubelen
Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142. Geopend van ma.
t/m vrij. 9.30-18.30 uur en zat. 10.00-16.00 uur., Aanbieding

Directiestoelen
Burostoelen

Rock Za ’ 195,-
Armleggers ’ 50,-

-25 verschillende soorten en
kleuren burostoelen,

Conferentie-, directie- en
kantinestoelen tegen

fabrieksprijzen. Steeds 500
stuks op voorraad. Nergens
goedkoper en 1 jr. garantie

op alle modellen.
Rockmart

Kissel 46a, Heerlen.

Geldzaken

Ondernemers
Bent U in het bezit van een

eigen bedrijf in een B.V.
vorm of N.V. vorm en U hebt

liquide problemen of men
heeft U op een andere ver-
velende manier in de nesten

gewerkt, dan is het raad-
zaam om eens een keer
kontakt met ons op te ne-

men. Tel. 085-618000 of fax
085-634213. Uw reacties
worden strikt vertrouwelijk

behandeld.
--f^^mmm-__—_—a_

Landbouw
"Gevraagd AARDAPPEL-
TELERS op klei en/of löss-
gronden, aantrekkelijke ras-
sen beschikbaar op (pool)
kontraktbasis. Info. Kooij
Limburg B.V. Maastricht, tel
043-633636"
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. zwart veelzijdigheids
RIJZADEL met hoofdstel.
Voor grote D-pony, 3 maal
gebruikt. Merk, Stübbe. Tel.
045-443732.

' " '—^__wn__ii___i____i—___________—■ ,i,

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop gevraagd DUIVEN-
HOK plm. 2.75x2.00. Tel.
045-310009 na 19.00 uur.
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 k. zwarte BOEMERPUP,
7 weken oud, ing. en ontw.
Tel. 045-310988.

Te koop TATRA pups, grote
langh. witte herdershond uit
Polen. Lief voor kind. en
goedwaaks. 8818-1550.
Te koop jonge HERDERS
11 weken, 2 teefjes en 1
reutje, zeer mooi. Tel. 045-
-318017.
Te k. Maltezer Leeuwtjes en
YORKSHIRE-TERRIËRT-
JES, pr. ’300,-. Tel. 04138-
-78176.
Te k. 9 mtr. KENNEL- spijl-
elementen, hoogte 1.95 m.,
mcl. deur en gr. dubbelwan-
ding nachthok + 100 trottoir-
tegels. 046-516581

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

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

wederom de cursus:
concentratie-negatieve

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

tel. 045-741102, fax 045-711812.
ANWB & Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& ZN, Europaweg Zuid 340,
Landgraaf. Tel. 045-321721
fax 324744 voor alle rijbe-
wijzen en chauffeursdiplo-
ma's; theoriecertificaat voor
AB in 4 weken op examen.

Rijles
VRACHTAUTORIJBEWIJS
snel slagen. Unieke cursus
in 8 dgn. of 8 wk. op Daf
2800 of Daf 95 met examen-
gar. Tev. div. cursussen
voor auto en motor. Ver-
keersschool Theo van Ben-
tum, tel. 045-217487.
SNELCURSUSSEN! (voor
alle rijbewijzen). In 10 dagen
3, 6, 8, 10 weken Uw rijbe-
wijs halen. Tev. ook chauf-
feurscursussen. Bovag ver-
keersschool Roger Keybeck
Susteren 04499-4844 b.g.g.
0652-984720.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang,
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Radio e.d.
Te koop AUDIOREK Sony
versterker x 70 Watt, auto
reverse tapedeck, grafische
equalizer, tuner en cd-
speler, pr.n.o.t.k. Te bevr. na
17.00 uur 045-316113.

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.

Wonen Totaal
___________.___________H_________________

Te koop eiken 3-zits BANK.
G. Flinckstr. 33, Heerlen. Tel.
045-723320. ,
Gebruikte MEUBELS, antiek,
barok, eiken meubels, kas-
ten, slp.kamers, eethoeken,
enz. Goedkoop. Kouvender-
str. 208, Hoensbroek.
Te koop massief eiken EET-
HOEK met 4 stoelen, als
nieuw. Tel. 045-750531.

Baby en Kleuter
Te kööp BABYKAMER,
compleet met toebehoren.
Tel. 045-250271.

Bel de Vakman
' ' - ■

NEW LOOK BV Schaes-.berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

!Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

HERSTOFFERING/renova-
tie van zitmeubelen of
nieuwe creaties in stof of le-
der uw Edelvakman "Euro-
salon New Baan Bree-Peer
in België. Ook open op zat.
en zondag. 0932-11634591,
dinsdag gesloten.
Reparatie, renovatie, ser-
vice en montage aan uw
AANBOUWKEUKEN. Gratis
info 045-210627.
MAATWERK voor al uw
timmerwerk en kl. verb.
binnenshuis. 045-244609.

Het juiste adres voor een
komplete afbouw o.a. schei-
dingswanden en systéem-
plafonds- speciale syste-
men voor de WONING-
BOUW: Kompleet gemon-
teerd met verlichting. Snelle
en correcte montage. Vraag
vrijblijvend een offerte. Tel.
045-456515.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Superbruiners voor perfecte bruining nu met 10 lampen

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

perservice. Tel. 046-528575.
Computers

Leufkens-Dubois
Kwaliteit én Prijs

Sittarderweg 58a, 6412 CH Heerlen.
Tel. 045-726444/722315

COMPUTER 804865X / 25 MHZ
* Processor 804865X / 25 MHZ
* Intern geheugen 1 MB RAM

* Behuizing Minitower met LED display
* Voeding 200 Watt power supply

* VGA-kaart Trident 16 bits, 512 kb. Resolutie; 16 kleuren
bij 1024x768

* Multi l/O IDE/AT, 2x serieel, 1xparallel, 1x game
aansluiting voor 2x harddisk, 2x diskdrive.

* Harddisk 40 MB. / 28 msec.
* Diskdrive V/i' diskdrive (1,44 MB.) Epson of Panasonic

* Toetsenbord AT-101 keys
* Monitor VGA paperwhite, resolutie 800x600

SPECIALE AANBIEDING:

’ 1.575,-excl. BTW
GARANTIE: 12 MAANDEN VOLLEDIG.

* Elke andere configuratie kunnen wij U leveren

_fl _Sr

HP DESKJET INKTSPUITPRINTER
Geruisloos, 3 jaar garantie. Ned. handl. en printerkabel.

* HP DESKJET 500 ’ 799,-
-* HP DESKJET 500C’ 999,-

-* HP DESKJET 550C’ 1.299,-
-* HP LASERPRINTER 4’ 3.499,-

-(1 jaargarantie). Prijzen excl. BTW.
Leufkens-Dubois

SITTARDERWEG 58A, HEERLEN. 045-726444/722315.
Super NINTENDO en Me-

■ gadrive spellen, de goed-
-1 koopste in NL., b.v. Street-
fighter 2, ’155,-. Tel. 020-
-6792405.
Op zoek naar goede, goed-
kope PC? Bel C.P.C. Kerk-
rade. Tel. 045-351588. Nu
5% extra kerstkorting op alle
verkoopprijzen.
Te k. HP LASERPRINTER
’650,-, Laser Skenner A4
plus softw. ’550,- excl.
BTW. Tel. 043-640088.
Kachels/Verwarming

KACHELS, gashaarden, in-
zet, inbouw. Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

'.] TV/Vldeo

" KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe- KTV's v.a. ’298,-, betaling

" v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV

" van Voorst, Ganzeweide 48
i Heerlerheide. 045-213879.
! Goede kleuren T.V.'s. Enor-- me sortering v.a. ’95,- met
I garantie. Ook recente mod.

" Reeds 25 jr. T.V. Occasion-
centrum GEEL. Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Te1.045-

-[ 724760.
_

Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.

" ’75,-, met afst.bed. v.a.. ’125,-, met teletekst v.a.
i ’250,- o.a. Philips. Radio/, TV FRANK BV, Bokstr. 33

Heerlerheide. 045-213432.
;j.:;: Huishoudelijke artikelen

Atag showroomapparatuur V2prijs.
Div. showroomkeukens 1/2 prijs.

Zolang de voorraad strekt.

' Alno keukendesign Kellerhuis b.v. Woonboulevard Heerlen.
MAGNETRON-DEMON-
STRATIES vrijdag 18 en
zaterdag 19 december van

| 11.00-16.00 uur. Alno keu-
kendesign Kellerhuis b.v.

■ Woonboulevard Heerlen.

50 stuks KOELKASTEN,
diepvriezers, wasautomaten,
gasfomuizen. Uitzoeken
vanaf ’95,- per stuk. Kissel
5, Heerlen.

AutO'S

Eurocasions zoals het hoort!!
Citroen BK 1.6RS grijsmetallic 06-1983
Citroen GSA special wit 11-1984
Citroen Visa 1.1 RE rood 09-1984

'Ford Siërra 2.0 GL blauwmetallic 01-1984
Nissan Cherry 1.7DX diesel groenmetal 02-1984
Nissan Cherry 1.3 DX specialwit 03-1985
Mitsubishi Galant 1.6 GL grijsmetallic 06-1985
Suzuki Swift 1.3GLX blauwmetallic 11-1986
Ford Fiësta 1.1. CL wit 01 -1987
Citroen Visa 1.1 RE blauw 06-1987'
Citroen BK 1.4E rood 06-1988
Suzuki Swift 1.3 GLX grijsmetallic 11 -1989
Citroen AX 11 RE rood 07-1987
Opel Corsa 1.2Swing wit 07-1989
Citroen AX 1100 inj. TGE rood 12-1989
Citroen BK 1.6TGi blauwmetallic 03-1990
Citroen BK 1.4Toulouse grijsmetallic 04-1990
Citroen BK 1.4Cannes wit 10-1990

DIV. CITROEN ZX DEMONSTRATIEAUTO'S 1992
Citroen KM 2.0iAmbiance 12-'B9
Citroen KM V6Ambiance 04-'9l

UW AKTIEVE CITROEN-DEALER IN ZUID-LIMBURG!
OPENINGS-TIJDEN: Ma. t/m vr. van 09-18.00 uur., Zaterdags van 10.00-17.00 uur.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Auto KALDEBORN: Wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
Te k. div. inruilers met APK v.
a. ’750,-. Autobedrijf Gebr.
Dominikowski, Locht 38,
Kerkrade. Tel. 045-420209.
Te koop gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Ook na
18.00 uur. 045-423199.

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.
Te k. Ford ESCORT 1600
GL stationcar, bwj. '81,
groenmet., auto roest/scha-
devrij, APK 6-93, trekh.,
79.000 km, vaste pr.

’ 2.950,-. 045-226869.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12

i : $
Kerst bij Schxinck! ">*Prachtigepcirfumerie-geschenken, waar- \,,,,'*_F
bij U vaak een leukkado ontvangt.

Voor haar v
Nina Ricci Eau de toilette spray (30 ml) in de geur (fV^

=- — =3 L'AIR DU TEMPS. 39,75 _Jy Nu met gratis toiletzeep. "^^' ']m4^JF ' V^^&S^^^T^N Ammm*/cv> :.:_,*,|-~ifc___*-^7( / \^-___,/*"""* "-" i \ X_f__fr(Lari - x2Li L k^
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%~~ fl Voor hem
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Gucci Eau de toilette ë T^
atomiseur (25 ml) in de f \ JÊ J|

É£B _______L_ï_iw__^2_j________! lS EAUPE -~______________________T dËËBB ' tot it-f >t h____H
f^^J3r. > "vrJ?^_______| __. sïr_>
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I I j_M__ll_=_gl| \ W^ Bij aankoop van
L ___Sl________B twee ARAMIS

A^D^F CIaSSIC produkten d
tjgjj 4l_K___k een paraplu kado. 11

TP 1 J .__-»_/_ <o""" ' '"""'"''■"i"" "^^—^—W mWÊmmÉl''} \

SM — J^ ' ; *':»*«?_»]_■ ____■ ffil
Nu met origineel >^f >i. Jméi^^miniatuur kado. s._i^* __§ F __T l;,;_gg'

L^___^__2-iffi^ï __^^É Trussardi Action■ ▼/ Z' Aftershave (50 ml)
r-"7. - ZL7 -/ w 'V j» Eau de toilette (25 ml)

■lyfl Bij aankoop van een|H TRUSSARDI ACTION
produkt ontvangt U een

* deodorant (25 m0en een
%*^ bath shower gel

1. :■ _i__9 __^_k > '.J..-Jwßß«* J—, i i É-_m____-, ~ »_______-__-______-_^ ___a■. ''* * __ ____> in it m|—1-_-_. __■__! >i ' f . I HBfe'

Eau de toilette -w M II Hfan I "f*vaporisateur (25 ml) N,. m K I ____gfr^____l
indegeurYSATlS. j|Mk k 1 II BiCl | l|f*Ji
Nu met gratis JÉW n/^^ ____^W B J
miniatuur, jfl H gp

% DrakkarNoir
\♦ Aftershave (25 ml) 30,"

1
V "^^^~^ Eau de toilette (25 ml) 35,'
\ y----VA M _» i ,
'* "- ■ ■■ S^pE^^^^^H _______■_________________________(H H ..__; I

■'*"■'■?? Jr __________& j-.^^^^^^^^^^ ijB_|
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Ij . ■ ■ . tAarVA**

Paco Rabanne VHV I |
Aftershave p»BM->-»-p^--p-^BH I
(50mi)38,- W/ Wy \\WEau de toilette I F

'(50 ml) 48,- WPAtr/r/fl/lêr^^k

daar winkel je voor je plezier!



Nederland 2
EO/NOS
10.00 (TT) Vrouw-zijn. Vrouwenma-

gazine.
10.50 (TT) Wereld van verschil. Bij-

belstudie.
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.07 De familie Robinson. Teken-

filmserie.
16.30 Ik ben Benjamin Ben. Kinder-

-17.00 Skippy. Australische jeugdse-
rie. Afl.: Liever gewoon. Het model
Brooke treedt met Skippy op in een
reclamespot. Ze lijkt aardig, maar
Lou en Jerry ontdekken dat ze Skippy
gemeen behandelt.

17.25 Weekendweerbericht.
17.27 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
18.00 "" Journaal.
18.18 Ik weet het beter. Spelpro-

gramma.
18.45 Hobby-tv. Vrijetijdsmagazine.
19.10 Black Beauty. Engelse jeugd-

serie. Afl.: De postzegelverzamelaar.
Manfred neemt Vicky's postronde tij-
delijk over, maar ondervindt veel te-
genwerking vanwege zijn Duitse
afkomst.

19.37 Was getekend.... Serie portret-
ten.

19.50 Praise. Programma met reli-
gieuze muziek.

20.20 (TT) De wilde Colorado-rivier.
Natuurfilm over hoe de mens heeft
ingegrepen in de natuur in en om de-
ze rivier.

21.11 (TT) Het ziekenhuis. 13-delige
documentaire serie over het St. Anto-
nius Ziekenhuis in Nieuwegein. Afl. 9:
Oogheelkunde.

21.43 (TT) Wereld van verschil. Bij-
belstudieprogramma met Henk Bin-
nendijk.

22.10 Nederland zingt. Koor- en sa-
menzang vanuit de St. Stevenskerk
te Nijmegen 0.1.v. Bert Moll.

22.42 Wat is er aan de hand? Drie-
luik over het maken van een stilleven.
Deel 3.

23.12 Lied. Ter afsluiting.
23.18 Kwaliteitsmanagement.
23.48-23.54 "" Journaal.

Duitsland 1
"°0 Morgenmagazin. Ontbijttelevi-

CfepO Tagesschau.
Q -«o Das Buschkrankenhaus.j45..Te,e-Gym.
1n.2 Tagesschau.oSc AF«D-Ratgeber.
11 nn 2DF-'n,° Verbraucher.
11 «5 Tagesschau.03 Urnschau."20 (TT) Voetbal. Brazilië - Duits-
l2S

n
sd.(herh.).

13 On Persoverzicht.
I3ne a9esschau.13'ïl ARD-Mittagsmagazin.
13'sb *"rtschafts-Telegramm.
14On Pr°gramma-overzicht.
14ft. Tagesschau., ,u< Hallo Spencer. Kinderserie.jj.3o prjnz Eisenherz. Serie.
'6-O0 Tagesschau.'|03 backstage.

,■3O Frauengeschichten. Filmpor-
ret van de 51-jarige Waltraud Biele-

l6r_3t"BartlakoVvSkL«■OO Tagesschau.
;° Q3 Talk taglich. Serie.
*-30 Die Campbells. Canadese se-

.6-58 Programma-overzicht.
'00 pUnkt 5 - Landerreport.

17-15 Tagesschau.
'"25 WWF-Studio: Thunderbirds.

1r o Marienhof. Serie.18'a2 Hier und Heute-■4s Blank Meier Jensen. Misdaad-serie.
19 Ü2 G°Wregen.
20 _»__ Pro9ramma-overzicht.2j_'?2 (TT) Tagesschau.
""15 "" pro & contra. Discussiepro-gramma.

Sia? Tagesthemen-Telegramm.
j°°(TT)Der7.Sinn.
22 .2 ** Geld oder Liebe-
-23 nn Ta9esthemen.uo "" lm a stranger here myself.
OrJ^unientaire.""V Flamingo Road. Amerikaanseriehe.00.4_ _ tOne). 'agesschau.

.00 ■ Sturm-Angst. Amerikaanse
(fcPeelfilm uit 1955 van Cornel Wilde.
«15-02.20 Zuschauen - Entspan-men - Nachdenken. Begegnungen
|e'« Menschen in Afrika: Der Tromm-

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Der Weihnachtsbaumzug.
Kersttekenfilm.

14.10 Abenteuer am Mississippi.
Amerikaanse avonturenfilm uit 1959
van Michael Curtiz naar het beroem-
de verhaal van Mark Twain.

15.50 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram-

ma.
16.45 logo. Jeugdjournaal.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.55 SOKO 5113. Duitse politieserie.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 "" Hitparade im ZDF. Muziek-

programma met Uwe Hübner.
20.15 "" Die bessere Halfte. Spel-

programma met Pit Weyrich met als
gast Wolf van Lojewski.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine. Vandaag o.a. over Duitse
hotelmanagers in vreemde landen.
Presentatie: Michael Opoczynski.

21.45 heute-journal.
22.15 Was, nun...? Klaus Bresser en
Klaus-Peter Siegloch ondervragen
een prominent politicus.

23.00 Grosse Freiheit Nr. 7. Duitse
speelfilm uit 1944 van Helmut Kaut-
ner. Met: Hans Albers, Ilse Werner,
Hans Söhnker e.a. De matrozen
Jens, Piete en Karl gaan in Hamburg
aan wal om hun oude maatje Hannes
over te halen weer bij de Padua aan
te monsteren. Hannes, die lange tijd
als zanger in een bar werkte, heeft er
wel oren naar.

00.45 heute.
00.50-02.00 ■ Tartüff. Duitse stomme

film uit 1926 van F.W. Murnau. Met:
Emil Jannings, Werner Krauss, Lil
Dagover e.a. Een huishoudster heeft
het voorzien op de erfenis van haar
oude werkgever en laat daarom geen
enkel bezoek bij de oude man toe.
Vermomd als kennisreiziger weet zijn
neef toch bij de oude man te komen.
Door een film over de bedrieger Tar-
tüff te vertonen, weet hij de ogen van
zijn oom te openen.

FILMSTVVIDEO
BBC 2

(194Q The M'9htV Jt>e Y°Ung '
der " "USA)- Een komische, gemo-
van'.?erde versie van 'Kin 9 Kon9'
reiï, est B- Schoedsack. Een
Ve"56n9orilla raakt als trekpleister
cluh'k 'n een Newyorkse nacht-
aZ°- Met Terry Moore en Robert%rTistrong.
BBC 2
(1940 The F'le on Thelma Jordan -»49-USA). De assistent van de
Barh'er Van Jus,itie valt voor cliënt
2iin kra Star,wyck; dat kost hem
Srv. n' in de ,ilm van Robert
Th__.mak- Film noir, hertiteld als:'helma Jordan.
Duitsland 2
b_. The Adventures of Huckle-
vem Rnn " (1960-USA). Goede
bifv, , 9 van Mark Twains auto-
viu^K. che rorn". Huck Finn
2iinÜ met de 2warte slaaf Jim voor
Cnr» onken vader Re9'e: MichaelUft'z. Met 0.a.: Tony Randall.

België/TV 1
Ean 0- Les Voraces - (1972-F/l).>«n 0p rijkdom beluste croupier

houdt geen rekening met de minna-
res van zijn slachtoffer. Film van
Sergio Gobbi met Helmut Berger
en Francoise Fabian.

" Cornel Wilde en Jean Wallace in 'Storm Fear'. (Duits-
land 1 - 00.50 uur.

BBC 2
19.00. The Outcast - (1954-USA).
Een redelijke western van William
Witney waarin John Derek moeite
heeft zijn erfdeel van de ranch in
handen te krijgen. Oom Jim Davis
heeft het bezit ingepikt.

Duitsland 3 West
20.00. Down and Out in Beverly

Hills - (1986-USA). Geforceerde
satire van Paul Mazursky waarin
Nick Nolte, de zwerver die bijna in
een rijkeluiszwembad verdrinkt, als
geheim wapen tegen de verwende
Bette Midler wordt ingezet.

Nederland 3
Vara/NOT/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.30 Schoolse zaken. Informatief

programma over actuele ontwikkelin-
gen binnen het onderwijssysteem.
Presentatie: Babette Niernel.

18.00 "" Journaal.
18.18 George and Mildred. Engelse

comedyserie. Afl.: Papa George. Arm
kan elk moment bevallen, terwijl Jef-
frey voor zaken de stad uit is. Geluk-
kig houdt Mildred, die absoluut geen
ervaring heeft met zwangerschap,
een oogje in het zeil en heeft George
een wonderbaarlijk snel vervoermid-
del, waarmee Arm in een oogwenk bij
het ziekenhuis kan worden afgele-
verd.

18.46 (TT) Lingo. Woordspel.
19.16 "" Geef nooit op. Programma

waarin Peter-Jan Rens hartewensen
van kinderen vervuld.

20.09 Dieren- en andere praktijken.
Engelse comedyserie. Slot: Als de
dierenarts van huis is... James ver-
heugt zich op het weekend. Hij gaat
weg met Vicky en Robbie en Kate
gaan bij vrienden logeren. Of toch
niet? En wat doet Rosé in het week-
end?

20.38 (TT) Bureau Kruislaan. Politie-
serie. Afl.10: Mes op tafel. Bureau
Kruislaan probeert een bende te grij-
pen die luxe restaurants overvalt.
Brandsma krijgt geen kans meer bij
Christine Verwey.

21.08 De verleiding. Magazine over
reclame. Presentatie: Astrid Joosten.

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

taire rubriek.
23.20 Impact. Documentaire van Re-

my Vlek over psychiatrische patiën-
ten en hun verloren oorspronkelijke
identiteit. Meneer Emmens zoekt al
dertig jaarnaar Psychisch evenwicht
en naar onafhankelijkheid.

00.05 Natuurmoment. Serie over Na-
tuurmonumenten, (herh.).

00.10-00.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus Engels.
10.10 Schooltelevisie. 11.35 Teletekst-
overzicht. 11.48 Programma-overzicht.
11.50 Mutter und Sohn. 12.15 Gesucht- Gefunden. 13.45 Auslandsreporter.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.20 Sterbebegleitung. 15.50
Sport im Westen aktuell. 15.55 West 3
aktuell. 16.00 Schlüsselloch. 16.30 Kir
Royal Fatal. 17.00 Reden müsste man
können... 17.30 Cursus psychologie.
18.00Aktuelle Minute. 18.01 Katja und
die Gespenster. 18.30Abenteuer über-
leben. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde. 20.00 Zoff in
Beverly Hills. 21.39 West 3 aktuell.
21.50 Linie K. 22.20 Mitternachtsspit-
zen. 23.20 Gerhard Bohner und Tanz-
TheaterGeschichten. 00.20 Laatste
nieuws.

RTL 4
07.00 Ochtendprogramma. Met

nieuws, tekenfilms, series en spelpro-
gramma's

13.00 Snowmagazine. Wintersport-
programma. Presentatie: Anniko van
Santen en Daan Laroo. (herh.).

13.30 Ursul de Geer. Talkshow.
14.20 Carol & Company. Amerikaan-

se comedyserie, (herh.).
14.45 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.30 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma,

gepresenteerd door Irene Moors, met
o.a. een aflevering van New adventu-
res of Batman.

16.30 Prijzenslag. Spelprogramma.
Presentatie: Hans Kazan.

17.00 5 uur show. Gevarieerde ma-
gazine. Presentatie: Viola Holt.

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

rikaanse soap.
18.45 RTL Club. Magazine met o.a.

het minispel Pictionary. Presentatie:
Manon Thomas en Carlo Boszhard.

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 Rons honeymoon quiz.

Showprogramma.
22.00 Showtime. Presentatie: Paulien

Huizinga en Albert Verlinde.
22.35 Chimera. Deel 1 van deze En-

gelse mini-serie in vier delen. De ver-
pleegster Tracy Pickford werkt nog
maar kort in een geboortekliniek in
een vrij afgelegen gebied, wanneer
ze ontdekt dat de instelling een dek-
mantels is voor sinistere activiteiten.
Met Emer Gillespie e.a.

23.30 Geldwijzen Reeks informatieve
programma's over geld en geldza-
ken. Presentatie: Koos Postema.

23.45 Journaal.
00.00 Studs. Amerikaanse dating-

show. Presentatie: Mark DeCarlo.
00.25 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.10 Nachtprogramma.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Nachbarn.
09.00 Nieuws. 09.05 capito?! 09.30
Das Imperium - Die Colbys. 10.20 Das
Wirtshaus am Spessart. 11.55 Glücks-
rad. 12.45 Tele Börse. 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens 14.30 Nachbarn.
15.05 Das Imperium. 16.00 MacGyver.
17.05 Geh aufs Ganze! 17.45Regiona-
le programma's. 18.15 Bingo. 18.45
Nieuws. 19.00 dran. Sportmagazine.
Presentatie: Lou Richter. 19.20 Glücks-
rad. Spelprogramma. Presentatie: Fre-
deric Meisner en Maren Gilzer. Aansl.:
Weerbericht (VPS 20.05). 20.15 Wolffs
Revier. Duitse misdaadserie. Afl.: Tom-
my ist tot. 21.15 Ulrich Meyer: Ein-
spruchl 22.15 Wildganse II (Wild Gee-
se II), Engelse speelfilm uit 1985 van
Peter Hunt. Met: Scott Glenn, Barbara
Carrera, Laurence Olivier e.a. 00.15
Nieuws en Sport. 00.20 Electric Blue.
Engels erotisch magazine. 01.00 Mac-
Gyver. Amerikaanse serie. (herh.).
01.55 Akut. (herh.). 02.20 Programma-
overzicht. 02.25 Sat 1 Te-t.Duitsland 3 SWF

08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus psychologie. 09.00 Schooltele-
visie. 11.00 Non-Stop-Fernsehen.
14.05 Schooltelevisie. 14.20 Rückblen-
de. 14.35 Russisch bitte! 15.05 Hallo,
wie geht's? Afl.: Akupressur. 15.20
MuM. Afl.: Europaralley. 16.05 Frauen
in Schwarz. 16.35 Sic schreiben mit.
17.00 Cursus psychologie. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Zoo-
Olympics. 18.00 Ferdy. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
Journal aus Rheinland-Pfalz. 19.00
Hallo, wie geht's? 19.15 Die Sendung
mit dem Stier. Thema; Waarom zijn de
Denen tegen een verenigd Europa.
20.00 (TT) Lindenstrasse. fl.: Die
Macht des Schicksals. 20.30 Ausge-
fragt. 21.00 Nieuws. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Kulturzeit Et Zetera.
Thema; Versöhnung ausgeschlossen.
Schrijvers gevenn hun mening over de
oorlog op de Balkan. 22.55 Jetzt
schlagt's Richling. Satire. 23.00 Der
Nylonbaum (Neijlonowaja Jolka), Geor-
gische speelfilm uit 1986 van Reso
Esadse. Met: Ruslan Mikaberidse, Gu-
ram Petriasjvili, Surab Kipsjidse e.a.
00.15 Aktuell. 00.20 Non-Stop-Fernse-
hen.

Duitsland 1
00.50. Storm Fear - (1955-USA).
Gewonde bankrover zoekt be-
scherming in het huis van zijn broer
en terroriseert de familie. Goede
film van Cornel Wilde die zelf de
hoofdrol speelt met Jean Wallace
en Dan Duryea.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
Avro/NCRV/KRO/|KON/NOS
'S-53 Nieuws voor doven en slecht-horenden.6.00 "" Journaal.16.09 (TT) AVRO Service Salon. Ge-
varieerd middagmagazine. Presenta-re: Amanda Spoel en Simone Wie-
gel.

"02 Dokument. Serie documentai-rs. Afl.: Peter Faber in de Stad der
engelen, filmverhaal over Los Ange-les.

17Ü4 De roze panter. Tekenfilmserie.■M5Boggle. Woordspel. Presenta-re: Dodi Apeldoorn.
°-'5 Sesamstraat. Gevarieerd kin-
aermagazine. Vandaag: Ongedierte.
b __° (TT> Jeugdjournaal.
*-40 (TT) Het Klokhuis. Informatief
Kindermagazine. *'?;00 Kerst met de familie Krol.Kerstliederen.

Dinges. Spelprogramma waarin
volwassenen raden wat kinderen be-
doelen. Vaste panelleden: Martienevan Os en Joris Lutz. Presentatie:

jn _?nk Masmeijer.«UHj (""+TT) Journaal.
""27 Matlock. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: De dief (1). Matlock
verdedigt een muntenhandelaar dieeen werknemer doodgeschoten zou
"ebben toen diebetrapt werd op dief-stal. r

2i l 7 Ker"nerk. Actualiteitenrubriek.f]' 4? Bericht van de Wilde Ganzen.
hf 2 Je leeft omdat ie geboren
~®nt. Gedramatiseerde bewerking
a" het interview door de Duitse jour-
est André Muller met Peter Handke
"adat diens moeder zelfmoord had
gepleegd. Handke vertelde hem hoe-
der hij het betreurde dat hij zijn
"toeder nooit werkelijk heeft gekend.

■23 Vesuvius: Als een garnaal.r°gramma waarin Cees Grimbergen
["et jonge en oude blowers, kwekers
"handelaren praat over de kick van,

"et blowen, verslaving en het nut van'egalisatie.
"'4 Schermen met beelden. Pre-

sentatie: Drs. Leon Wecke, polemo-'°og.
*3-24-23.29 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
14.30 Het vrouwtje van Stavoren.
Legende.

15.00 Nederlands: Het interbellum.
15.30 Les voraces. Frans/Italiaanse

thriller uit 1972 van Sergio Cobbi.
17.10 Diamond Awards.
17.25 Duupje. Kinderserie.
17.30 Saartje en Sander. Animatiese-
rie.

17.40 Prikballon. Kindermagazine.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-

rikaanse serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.45 Hoe gekker, hoe liever. Amu-

sementsprogramma.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 ACV-Informatief.
23.15 Vrouw en zaak. Serie over bui-

tenshuis werkende vrouwen.
23.45-23.50 Coda. Streichduo en Me-

nuetto van Beethoven, uitgevoerd
door Roel Dieltiens en Thérèse-Marie
Gilissen.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Nieuws uit de natuur.
19.30 Het capitool. Amerikaanse

soapserie.
19.53 Kronieken. De haven van Gent.
20.00 Azimuth. Documentaire.
20.30 Tekens. Een biografie van de

schrijfster Neel Doff beter bekend on-
der de naam 'Keetje Tippel.

21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première film & video. Filmma-

gazine.
22.30-23.55 Voornaam Carmen.

Frans/Zwitserse psychologische thril-
ler uit 1983. Een terroristische groep
geeft zich uit als filmploeg.

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. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
11.00 Riskant! Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogramma.
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.
16.00 Hans Meiser. Talkshow. The-

ma: Hitparadenstars.
17.00 Wer ist hier der Boss? Ameri-

kaanse serie.
17.30 Eine schrecklich nette Fami-

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

gazine.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Duitse serie.
20.15 Der Ring der Musketiere. 4-de-

ligè Amerikaanse avonturenserie.
Met: David Hasselhoff, Thomas Gott-
schalk, Alison Doody e.a. Slot.

21.15 Notruf . Reddingsacties. Pre-
sentatie: Hans Meiser.

22.15 Wie bitte?!? Show met Geert
Müller-Gerbes.

23.15 Gottschalk. 3Gevarieerde
talkshow. Aansl.: RTL aktuell.

00.00 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse (L.A. Law), Amerikaanse
serie. Afl.: Wer weint urn Sidney
Hershberg. (herh.).

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 Ameri-
kaanse serie.

03.00 Hans Meiser. Talkshow,
(herh.).

04.00 Explosiv - Das Magazin.
(herh.).

04.30 After hours.
05.10 Elf 99. (herh.).

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30 nieuws.
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo-magazi-
ne. 14.05 Dingen die gebeuren.
17.07 Avro Radiojournaal. 20.04
Meden en Perzen. 22.04 Tussen
de oren. 23.07 Met hetoog op mor-
gen. 0.04-7.00 VPRO's Nachtle-
ven, met om 0.04 Street beats;
3.02 De geruistuin; 4.02 Grand dis-
co classique; 5.02 Aan de bak.

Radio 2
7.04 Goedemorgen Nederland.
7.53 Woord onderweg. 8.04
NCRV's Hier en nu. 8.15 Goede-
morgen Nederland. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Muziek bij de koffie. 11.04 Plein
publiek. 12.04 Ted's lunchpakket
(13.04-13.15 NCRV's Hier en nu).
14.04 Goud & nieuw. 15.04 Pas
op de plaats. 16.04 Discogram.
16.47 lets anders. 17.04 Alle men-
sen. 18.04 Ekkel horizontaal. 19.04
Poster. 20.04 Music all in. 21.04
Voor wie graag luisteren wil. 22.30
Coulissen. 23.04-24.00 Sesjun.

Radio 3
6.02 Breaklast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 11.04 Baas van de dag.
12.04 Denk aan Henk. 14.04 Caro-
la. 15.04Popsjop. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 Tros
Nachtwacht. 2.02 Muziek in de
nacht. 4.02-6.00 Pyjama-FM.

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 20.00
nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9.02 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.00 Het
ochtendconcert. I. Ned. Filh. Ork.
met viool; 11. 12.25 Wiener Schu-
bert Trio met klarinet. 13.04 Klas-
siek op verzoek. 14.00 Het mid-
dagconcert: Uit VARA's matinee
archief. 15.35 Christa ludwig zingt
Schubert. 16.00 De Nederlanden.
17.00 Zin in muziek. 18.04 KRO
klassiek. 19.30 Het orgel. 20.02
Avondconcert. Sequentia. 22.00
Laudate. 23.00-24.00Deze eeuw.

Radio 5
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02 Tros
Perspectief. 10.02 De duvel is oud.
11.02Kleur bekennen. 12.02Faros
(12.30-12.50 Sprekend over identi-
teit en geschiedenis). 13.10 NOS-
Bijlage. 14.02 Een leven lang.
15.02 Schuim en as. 17.10Radio
UIT. 17.50 Politieke uitzending
CDA. 18.02 Achtergrondprogram-
ma; 18.02 Nederlands; 18.20 Ara-
bisch; 18.40 Turks. 19.00 Waar
waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Club Veronica
trend. 22.00 Knoop in je zakdoek.
22.30 Ontdek de psychologie.
23.00-24.00 Faros (23.30-23.50

Sprekend over identiteit en ge-
schiedenis).

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 ■ Mighty Joe Young. 11.30
■ The file on Thelma Jordan. 13.05
Master craftsmen. 13.25 The Royal In-
stitution Christmas Lectures. 14.20 Pi-
geon Street. 14.35 Another war, ano-
ther peace. 15.00 Nieuws. 15.15
Advice shop. 16.00 Nieuws. 16.50 (TT)
Nieuws. 17.00 Catchword, 17.30 Be-
hind the headlines. 18.00 Paardesport.
18.30 Food and drink. 19.00 The out-
cast. 20.25 Regionale programma's.
20.55 Prisoners of conscience. 21.00
The essential history of Europe. 21.30
Top gear. 22.00 (TT) Absolutely fabu-
lous. 22.30 Video diaries. 23.30 New-
snight. 00.15 Prisoners of conscience.
00.20 Self exposure. 02.00 Behind the
headlines. 02.30 Weerbericht. 04.00
BBC select.

België/RTBF 1
12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.20 Intrigue è Suez. 14.50
Gezondheidsmagazine. 16.15 Nouba
nouba. 17.10 Jeu des dictionnaires.
17.35 Un privé sous les tropiques.
18.30 Ce soir. 18.55 Le bon numero.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Autant savoir. 20.35 Dernier été a Tan-
ger. 22.20 Coup de film. 22.45 Traces.
23.45 Weerbericht en laatste nieuws.
00.00 24 H sur les marchés. 00.10
Emission politique.

België/Téle 21
15.30 Derek Walcott. 16.30 Les films
se font du cinéma. 17.40 Nouba nou-
ba. 18.30 Radio 21.19.00 Ecolo. 19.30
Journaal (tevens in gebarentaal) en
weerbericht. 20.00 Beethoven: L'inté-
grale des concertos pour piano. 21.45
Intérieur nuit. 22.15 Weerbericht en
beursberichten. 22.20 1974 - La race
des seigneurs. 23.40 Le jeu des dic-
tionnaires.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Methode Victor.
07.55 Nieuwsflits. 08.00 Canadees
nieuws. 08.25 Nieuwsflits. 08.30 Le jar-
din des betes. 08.45 Confidentiel fem-
mes. 08.55 Nieuwsflits. 09.00 Nord
Sud. 09.30 Azimuts. 10.00 Feu vert.
10.30 Télétourisme. 11.00 Montagne.
11.30 Magazine agricole. 11.55
Nieuwsflits. 12.00La chance aux chan-
sons. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.15 Le
pare des braves. 13.40 Bouillon de cul-
ture. 15.10 Viva. 16.00 Nieuws. 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. 18.30 Nieuws en
weerbericht. 19.00 Le jeu des diction-
naires. 19.20 Clin d'oeil. 19.30 Bel-
gisch nieuws. 20.00 Faut pas rever.
21.00 Nieuws. 21.30 Savoir plus. 22.45
Nieuws. 23.05 Revue de presse. 23.20
Viva. 00.20 Entretiens.

RAI UNO
06.00 Grandi mostre. 06.50 Unomatti-
na. 10.00 Nieuws. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 Un solo mondo. 11.00
Nieuwsflits. 11.05 Passione mia. 11.55
Weerbericht. 12.00 Servizio a domici-
lie 12.30 Nieuwsflits. 12.35 Servizio a
domicilio. 12.55 Eurovisione. 13.30
Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti di...
14.00 Prove e provini a scommettiamo
che...? 14.30 Primissima. 14.45 L'albe-
ro azzurro. 15.15 L'amico di legno.
15.40 Cose dell'altro mondo. 16.10
Big! 17.55 Oggi al parlamento. 18.00
Nieuws. 18.10 Italia, Istruzioni per l'u-
so. 18.45 Ci siamo!?! 20.00 Nieuws.
20.40 Partita doppia. 22.45 Caffè italia-
no. 23.00 TG 1 linea notte. 23.15 Caffè
italiano. 00.00 Laatste nieuws en weer-
bericht. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Mezzanotte e dintorni. 01.10 Lu-
na di miele stregata.

BBC 1
07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.45
Ross King. 11.00 Nieuws. 11.05 Play-
days. 11.30 Good morning with Arme
and Nick. 13.15 Pebble mill. 13.55 Re-
gionaal nieuws. 14.00 (TT) Nieuws en
weerbericht. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Going for gold. 15.15King Crab.
16.50 Superbods. 17.05 Star pets.
17.15 Get your own back. 17.30 (TT)
Kevin and Co. 17.55 Newsround. 18.05
(TT) Blue Peter. 18.35 (TT) Neigh-
bours. 19.00 (TT) Nieuws. 19.30 Re-
gionaal nieuwsmagazine. 20.00 Top of

the pops. 20.30 (TT) EastEnders.
21.00 (TT) Living dangerously. 21.30
(TT) Sitting pretty. 22.00 (TT) Nieuws.
22.30 (TT) Son of the Morning Star.
00.00 Paardesport. 00.50 Law and or-
der. 01.40 Weerbericht. 03.15 BBC
Select.

Eurosport
09.00 Aerobics. 09.30 Turnen. 11.30
Aerobics. 12.00 Eurotop event. 14.00
Historisch voetbal. 15.00Karate. 16.00
Free style skiën. 17.00 Paardesport.
18.00 Snooker. 19.00 Ski report. 20.00
Trans world sport. 21.00 Andros Tro-
phy. 21.30 Eurosport nieuws. 22.00
Voetbal. WK 1994. 23.30 Boksen,
(herh.). 00.30 Eurosport nieuws.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Global adventu-
re sport. 09.00 Basketball. 11.00 Kick-
boksen. 12.00 Eurobics. 12.30 Bowlen.
13.30 Paardesport. 14.30 Powerboat
w0r1d.15.30 NBA basketball. 17.30
Football Brazil. 18.00 Football Brazil.
19.30 Football Holland. 20.00 Golf.
22.00 Futbol Espanol. 23.00 NHL re-
view. 00.00 Golf.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business tonight.
07.00 Business daily. 07.10 Business
weekly. 07.30 News watch. 08.00 ITN
world news. 08.30 News watch. 09.00
Channel E. 09.30 Super shop. 11.00
Videofashion. 11.30 Business tonight.
12.00Business insider. 12.30 Business
daily. 12.40 Business weekly. 13.00
Japan business today. 13.30 News
watch. 14.00 Inside edition. 14.30 Se-
rie noire. 15.00 The mix. 16.00 All
mixed up! 17.00 On the air. 18.30 Bo-
nanza. 19.30 Serie noire. 20.00 Cult tv:
I spy. 21.00 Inside edition. 21.30 Film
Europe. 22.00 ITN world news. 22.30
Business daily. 22.40 Report. 22.48 US
Market wrap. 23.00 Tarzan in Manhat-
tan. 00.55 News watch. 01.25 Film
Europe. 01.55 The mix. 02.00 China
news Europe. 05.00 The mix.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 12.30AC DC rockumentary.
13.00 Simone. 14.30 Sports. 15.00
Dangerous diaries. 16.00 Greatest hits.
17.00The report. 17.15 At the movies.
17.30 News at night. 17.45 3 From 1.
18.00 Dance with Simone. 18.30 Pri-
me. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most wan-
ted. 21.30 Big picture special. 22.00
Greatest hits. 23.00 The report. 23.15
At the movies. 23.30 News at night.
23.45 3 From 1. 00.00 Bon Jovi liste-
ning party concert special. 01.30 Kris-
tiane Backer. 03.00 Yo! Countdown.
03.30 Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
Morning. 13.30 Business day. 14.30
Business Asia. 15.00 Larry King. 17.30
CNN and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
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 Ruilbeurs.
12.03 Limburg actueel. 13.00 (In-
ternationaal nieuws. 13.30 Sport.
14.03 Licht Limburgs. 15.03 Hori-
zon. 16.03 Festival. 17.03-18.00
Limburg Aktueel.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Roddelradio.
14.00 Hitbox. Met aardige cursief-
jes van Wiet van Broekhoven.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Over Stuur, weke-
lijks automagazine. 20.00 Het Nar-
renschip. Menselijke emoties in het
geschreven en gezongen woord.
22.00 Nieuws 22.05 Het Doosje.
Met aandacht voor hetNederlands-
talige lied, van de kleinkunst-boom
maar ook van de laatste lichting.
23.30-6.00 Nachtradio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-

streffer(6.15 Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.10
Gut Aulgelegt. Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik è la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell
(Aktuelles vom Tage). 18.40 Jazz è
la BRF. 20.00-20.05 Nachrichten.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 De start met Bart, Bart van
Leeuwen. 09.03 RTL Megahits.
10.03 Koffiekringen, Jan de Hoop.
12.03 Goeiemiddag Nederland,
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarmers,
Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-Blij-
heid, Jan van de Putte. 19.00 Se-
ven o'clock rock. 22.00RTL Mega-
hits. 01.00 RTL Nightshitt.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. ■ 9.00
Nieuws. 9.05 Musikpavillon (10.00
nieuws). 12.00Nieuws, ZurSache.
12.07Gut Aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen, 14.00 Nieuws,
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.00 Nieuws. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.00 Der Tag urn
fünf. Aansluitend Musikexpress
(18.00 en 19.00 nieuws; 19.30 Oh-
renbar). 20.00 Nieuws. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpress.

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CD-afdeling
ruime keus

in beeld en geluid

VOGELZANGPRESENTEERT:
DE WERELD VANL AUREL & HARDY
Een schitterende selectievan de meest
grappige momenten uit diversevan hun
korte films zoals Night Owls, Brats, Blotto
en Twicetoo. Engels gesproken, Neder-
lands ondertiteld.Speelduur ± 30 min.
NUVOOR DE UNIEKE Q95KERSTPRIJSVAN %J

LET OP! VOOR UWTHUISBIOSCOOP!
ROBIN HOOD: PRINCE OFTHIEVES!
Meer dan 2 uur spanningen actie. Kevin
Costner alsde superheld Robin Hood. In
1991 een bioscooptopper in Amerika en
Europa, nu een topper in dekoopvideo-
liist "3A95SPECIALEKERSTPRIJS o*f

CDBZN: BELLS OF CHRISTMAS
De leuksteKerst-CD voor defeestdagen
van Nederlands meestpopulaire band:
Joy to the world, Silent night,maar ook:
ledereen heeft zo zn dromen.

0Q95NU GEEN 39,95 MAAR __L«7

! J uogelzhiid
Daarkunje_______ omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN
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AiJtOb JaSDer
u ___'_->bv. off. Peugeot

ea'er
Leeuwekeur occasions met

vee?access.'9o
Ford Siërra 2.0 CL

veel access. '88

Peugeot 405 GLI '90

Ford Scoroio 28i GL'B6

veel opties '88
Citroen AX 1.1 RE

Peugeot 309 KR 1.4i'91

Hyundai Pony 15 XL '88

'85-'B6-'B7-'BB-'B9-'9O
pÏÏ_oS12^(_fnS
■>a__^j_ 000 CT nnnnA 'QQ

reugeot _iub ï.4

ii,.h, .00 1v 1 _ 00c^ ,? 3?o3n^, o?_J8
Skoda 130 GLS 88

Opel Kadett 1.2 SC '86
Lada 1200 S'B7

Opel Ascona 1.8E'87
GaSaUtO'S

Peugeot 605 SLI '90
Peugeot 405 SRI'B9

Volvo 360 2 o'Bs
VOIVO 244 GL aut.'B3
DieSelaUtO'Sta^rnwA^on^irT'ooAUOI ÖU ULU öö

Peugeot 309 GRD'9O
Mazda 626 LXD 88

Mercedes 300Daut '85
Peugeot 205 gld'B3-'92

Mitsubishi Colt Wagon D'B6
Talbot Horizon GLD'B6
c"rf cüm o o c«~- 'onFord S.erra 2.3 Spec. 89

Stationcars
Peugeot 405 GR 1 989
Opel Omega 2.0iLS '88
Peugeot 405 GL 1.6 89

Mitsubishi Colt Wagon D '86. . ."AUtOmaten
Peuqeot 605 SRI '90
Peuaeot 405 GR '88

Mercedes 300 Dart '85
Volvo 240 GL aut '83

i j m- ,
Laaa NlVa Jeep

t '07LO/
Informeer vrijWijvend naar
onze Wisselende voorraad

Dim 85 stuks
Dit ïlefaHeen biiuitanesaieenoij

AutOb. JaSDer
Kw 0« D__, ■«,.«+bV Off. PeugeOt

pioa |QrUtJdlfcfl
Windraak29,6i3sAC 'tÏmSSm.

"^TZZ^INKOOP auto's. Bet. hoog-
ste prijs. Open tot 21.00 uur.
P45"41623*
KERSTAANBIEDING bij
Autohandel De Anjelier: Ibi-
f.'^-5-??*'l^33^’ 5.900,-; Golf diesel 88;
Audi 80 CL 4-drs. ’4.900,-;
Escort 1400 CL gas '86
’7.500,-; Opel Corsa '86

’3 900 TriSS TF^
Honda Prelude '82
’3.600,-, Toyota Celica
1600 ST ’4.900,-. Verder
US derL°C/fn^van ’l.OOO,- tot ’6.000,-.
(Bij aankoop draagbare CD-
123arHefrlenS)' An'elierstr'
AUTO'S, U belt, wij kopen!!!

ringsbewijs. 045-427671.
INKOOP goede auto's, cont.
geld Joosten Schamerweo% Maactrirht 1.4-ï fia^Q7a3 Maastncht. 043-634978.
Mooie Fiat PANDA 45, bwj.

Tel. 045K225933 y 2'3s°'"'

Te k. Ford SIËRRA Sedan,

vbelgre^êlingekh"ïaTkrt. 1-cnn t«i uc oocionf 13.500,-. Tel. 045-326420

Zto^s 9TchaSg^tbedgn
bezw.-Q45-727742/724000

_45-4_26lo(^k:savondr
Te koop gevr. AUTO'S en

OK CARS, wij gaan met va-
SlTnl9 Hd^Jl^ Jfoïfh %^'nnnJ^n £Oi°sbJkTel.Cm92-5782
Ford Escort 1.6 CL '87; Opel
Corsa 12S '84 luxp- VW
c_m_r,o _ h,o m». ior "oVbantana 4-drs. met LPG 84
KaHpft Paravan I(W_ n 'BONaaen caravan ltsoo u 82,
Mercedes 200 diesel centr.
vergr. en schuifd. '82; Toyo-
ta Starlet grijs kenteken '86;

broek. Tel. 045-215557.

Delta
f 1'2f2SOQU T^f

045-444471 of 443753.'
w??i' 90RSA '88 rood
VAN 1e eigenaar 1e lak
nieuw staat ’7.750,-; Jeep
Nissan Patrol '87 5-drs zil-
vAr 7k^PJ?. BMW 320 i '83

’ J./bO,-. Tel. 045-456963.
Te koop OPEL Kadett 1300
N, 3-drs., bwj. '87 met sport-
wielen, schuifdak en radio,
in stv.nw. Tel. 045-441137.
OPEL Kadett 1.3iweg. over-
-compl., '88, 27000 km., rood-
met., pr.n.o.tk., Bemadet-
telaan 90, Landgraaf.

Rohctlnn non Ioeiasiingvan
nprcnnonailtn'c

on mntnmiuiialan©n moioirijwieien
Vanat 1 janUari 1993
Het kabinet heeft voorgesteld om op 1 januari

en motorrijwielen (BPM) in te voeren. De bpm

vervangt de huidige bijzondere verbruiksbelas-
tin9en (BVB)-

Het wetsvoorstel voor de BPM moet nog worden

: :

De invoerin9van de wet BPM isvooral van
belang voor de auto- en motorbranche. Particu-

ombouw van een bestelauto tot personenauto.

b'' Üe kentekenre9istratie van nieuwe personen-

de BPM namens de koper aan de Belastingdienst.

bpm en omzetbelasting

,

Griis kenteken
p 0„ T ,Een verscherpte regeling voor het grtjs kenteken
isuitgesteld tot 1 juli 1993.

Meer informatie
Er zijn twee brochures over de BPMverkrijg-
baar bij de Belastingdienst. Eén voor de auto-
en motorbranche. En één voor de particulieren
en ondernemers die incidenteel met de BPM
te maken knjge. Ondernemers in de auto-
en motorbranche die zijn aangesloten bij het
handelarenbestand van deRijksdienst voor het
Wegverkeer CFH-kentekenbestand RDW. krijgen
een brochure over de BPM toegezonden.y

■:meer'nformatle kunt u°P werkdagen
tussen 08.00-i7.00 uur gratis terecht by:
BelastingTelefoon Ondernemingen: 06-0443.
BelastingTelefoon Douane' 06-0143

"

Elek7r he inf°rmalie ? de Belasto»"
voor Ondernemingen en Douane, bereikbaar v,a
Videotexnet: 06-7400 (37.5 cent perminuut).

-R&lciCtinoHi&nQtDCla_»lingU/t./l_tl
I
'tenSeenlijk's:-Sg...l
Te koop AUSTIN Metro, bwj.
82 APK6"'93' /1-250,-.
Tel. 046-580648.
Te koop CITROEN GSA
break, bwj. '83, inprimar
staat, fBOO,-. 046-754671.
£^- SPELCOMPUTER",auö f .^ „.' "'■SuDer Nintendo 16 Bit bij
aankoop van een voordelig
geprijsde auto.o.a.: Hondi
CRX 16 klepper bijna '87
’15.900,-, Chrysler 2.5
GTS 'SS LPG aparte auto;
Opel Omega type '88
’9.950,-; Senator autom.
"86 als nieuw ’ 10.900,-;

?rSSo- Ka3ett sïtonTi
f 1 950-: Jaauar XJ 6 auto-fC,' voivo 340 di_f«;_^ 'S
f l^_ on
, !°,{howSm type 'S
’ 10.900,-; BMW 316 '84
’7.500,-; BMW 315 '83
A3950.^ P??fhn6^924 airCo
alarm 81 ’11.900,-; Matra
Murena 2.2 '83; Suzuki per-
sonenbusje '83 ’2.250,-;
Citroen CX veel extra's type

Cordia/3'^'rtcoul^'ïl
’ 4.900,-. Bij ons kunt U ook
financieren, zonder eigen
geld al vanaf ’lOO- p mnd
AU,obedt S,fnVnerweg 3, Maastricht. 043-
634978.
Te k. INOCENTI bwj. '81,

Tel. 045-324845.

.a°rd APK^-'gj^?'BsQW-'
045-724993.
V. liefhebber Ford CAPRI
170Q GTXL. met (ax
045-215389.
Te kooP Ford TAUNUS, bwj.

juli '93, pr. ’ 800,-. fel. 045-
V"* C|V|C ,4 GL 16Vnonua _,IVI_. 1.4 bL, IbV,
bwj ,g8\zgsx vr pr
/ 13-500--'Tei:o4492-3949. '

Ifg

m°"?3'B^loToo km
extra's, tel. 046-510655'

'93, ’ 3.000,-. 045-241948.
323 GLX diesel 5-

*«.. stationcar, bl.met. bwj.

KierfJSsbe^ 6"851 2

Mcprcnc, oir. c k _c,
MtM^tuti> "ü t, Dwj. 85,
autom., zwart met diverse
-^.-.e A mia/q. _~..«* _o«eXtra S- ANWB-rappOrt aan-
wezi- ook inruil mnn TelrïffSi^ _i Jïïk ïïwJm°45-313744 of 045-315860.
Te k. Mitsubishi GALANT

pers, nw. 'accu, pr.n.o.t.k.

K_ADETT' Tas' rood hatch-
back, bwj. 4-'B6, i.z.g.st.

T.^lni urPTo. n __■'e k°°P Opel VECTRA 1.6i,bwi- 10-'9O, 44.000 km. Tel.
045-318661.
OPEL C Kadett, bwj. '79,
Apk iO-'93, i.z.g.st.,
/1150,--Tel. 04450-1925.
Opel KADETT 1.3 Club '87,
APK 6-93, nwe. banden.
Tel. 045-351666.
Te koop GOLF diesel, bwj.
11-'B5, APK 12-93, als
nieuw., vraagpr. ’8.750,-.
Kochstr. 37, Landgraaf. .

Te koop VOLVO 340 GL
smokesilvermet, 6-'9O,
58.000 km, in perf. st., zie
onderhboekJe' Pr
/14.500,-. /3-000 onder
verkooppr. dealer. Tel. 045-'

8
t= 1. n^i _«n_TT u..._.Te k. Opel KADETT Hatch-
back 13 N, bwj.'SO, APK gek.
8-1993, vr.pr. ’1.400,-. J.
Steenstraat 118, Sittard. Tel.
046-528382
Te koop Opel KADETT 1.2 S,
_wi '84 pr ’3400- Tel045-427071

QQ Qkl beigemet Sdrs.^ö
versn., radio, APK. Auto

7 vefkeert in perfecte staat,
Weg. omst. ’7.450,-. Tel.
04409-219..

PEUGEOT 205 XS 1.4i, bwj.
4-90. rood, 30.000 km.,
alarm. Tel. 045-451364.
Te kO°P Ran9e ROVER bwj.
'35. 2-drs., geel kent., i.g.st.,
apk io-'93, pr. /18.750.-.
Te koop RENAULT Fuego,

’ 1.650,-. Tel. 045-217202.

nov. '87, rood, 5-speed, met
Striping, APK '93, i.st.v.nw.
pr. ’ 7.250,-. 046-750506.

LPG, vr.pr. ’ 2.500,-. Tel. na

APK 11-93, ’1.950,-, i.z.g.

RENAULT 5 GTL, autom,
type '82, i.nw.St., APK 8-93,

drs, APK, bwj. '83, pr.
,;', ,,

Zeldzaam mooie SUZUKI
"°t-%<"*'■ /3.350,-.
Tel. 045-225320.
Te koop gevr. GOLF klein
defect geen bezwaar tot
/ 500,-. Tei 045-226773.

'88, nw. model, div. extra's!_ —
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep

Te k. gevr. SLOOP- en.

_j :: :—_

SCHADE-AUTO'S de hoog-
Priis van Limburg. Tel.

Dagblad zijn groot in RE-

_________________________________________________^

M3KIIa 3CCU DOO--
schroevendraaier 6012 DWK

IVI_l CJlcltlo DIISOOX

I fmt*^^ l^^^^ BP^BI/I IL___*^l #MT Wa §^ \W r_» w
__^^____"" " " '

"
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951
jrj^ yg^ qebr Winter-zomer "~^"~""^~~
BANDEN 10-17" Passart- Motoren
weg 39, Hrl. 045-222675. Jn ~KA,¥<> -AK| -
Piccolo's in het Limburgs bwj '90 ’ 9 000 - Tev Va-
Dagblad zijn groot in RE- maha Virago' 1000 cc! '84,
SULTAAT! Bel: 045-719966. ’ 7.000,-. Tel. 045-353399

(Brom)fietsen
—^—■—^^^________ _:—..'..■—- :--; ■" ■" ■■ :■■":"

10-jarig bestaan van de
Firma Rort Rolrorc TiAiQomiolQrcril IMd DtSI l ntS^tSli»I Wfc.fcJWlfc.11__. b

van 1 f/m ?4 rlprpmbpr

buitenband26V2 1 smokenmfiel fll 50
ATB binnenband'VtoSffSs y

Rolls zadel div. kleuren ’ 39,95
Cateye mity 2 comp. ’49,95

Tioga. bar.ends alu. lang ’ 40,-
Tio9a- bar.ends alu. kort ’ 38,-
Cinelly ATB StUUrlint ’ 14,50
3 x compl. KT. groep ’ 895,-

1 x compl. 600 AX groep 12 v. ’ 450,-
1 x compl. Campagnolo Record ’ 995,-

Verder op alles, behalve aanbiedingen en bromfietsen
10% korting op iedere aankoop van 15 t/m 24 december.

Overjarige fietsen 20% - 30% en 40% korting.
Tevens te koop VUURWERK.

Willemstr. 85, Heerlen. Tel. 045-726840._
Te koop gevraagd—f -

Te k. gevr. ROMNEY- Te koop gevraagd FOTO-
LOODSEN, Nissenhutten TOESTELLEN en toebeh.
en units. Tel. 01891-15603 Tel. 043-649039.
of 18368. ~ ; ~. .Kunst en Antiek
Wij betalen de hoogste Driis
voor al uw oude METALEN ,n ANTIEK kerstkado?
Gebr. Swinkels, Beitel 74, wefl SwHeerlen. 045-422025. Open do. 17 2?'Gevr. leren BANKSTEL, u. vr. 10-18 u. za. 10-17 u.barok meubels, antiek,kas-■ ±—
ten, inboedels enz. Tel. 045- Voor Piccolo's
725595^ ] zie verder pagina 20

_j
__F9T_r___7V?f^__Tß_W___hl'l■ TJ I ___TT■! I / I T_ \ rJ I TTJT_i I i ___■■Tk ____________________________!^él l ifmtm Tril i _LH =____rl 111-1

__ürf-lk _É*k _É_k _MMË>fe TÉÉl-
ffl^ÏMËi 59» 'WE W|B S Kl J|
Sf^P''' /^iii W .HÉnB WÉÊ WsÊ^Ls (Ê Wk

"'"'"""v^r m9BmMW AwÊÊIL^-mW'm -mmftSriY ï _-K--_-P^g
_________£___. V JJM awL ■____P9lK___p ______É______B_B_________. 4Ê tm —i

_BH_B_____________k. m"^^H____l _______P^l ___E_3 !_* I V^fe-, JB _<M pL

jgsfl -■-.-■—.-*.«, mWmW ______É__________ri_P_É___

.Hfffff HF fffl ___f____f iüÉB&vj_H_^_ï lik 'JÊO'ZiWmMjg^^ f_.fi tw\vL^Ül__^____H_lH 3___B m>*WrlWmr

f^^^Rj vVI gHt._l_i *t*______ftH _Gr _F_____■? " M

jtT ___S_Ffl ___fl__i_Piï__P_!_ïö_(?^^ Éf
ÊÊËPjBk WÈtIËÈÉÉÈÊk W_o_-__T_B_ IPzbJly fl RWfffl 1

vütÜH \ vH^Vk flB mwtW^^mmwsÈ*'

s___l _;, .7 / «_^ : , , - _i_
II HowDeep Is Your Love, Meto.a.:Arme, Hilversum 3, -_WIW " JiveTalkin',You Should Be Dancing, De Bom Valt Nooit, Zo Vrolijk, Opzij, ■ ___MH*9_!L___J_K__J__!W ' Tragedy en Nights On Broadway. Toveren, Suzanne, De Neusen Rozegeur. ;_MHf lil i iii_i_iiii.lli|il|l____ll

f'%Wk "BAI l_fP __fl_fl___Elij SEPvLICI |f_H ____§MPï_ÉI 11*_R JPlHvf POLICE JIMI HENDRIK *9m A|^i|PÖHH »fc_rfJ_E nLsËa tfieiryrealest£its l£eullimale experience Jnyß""* tj'ft.ff xllf __)MB IJp^^'f^Sß : Meto.a.:Roxanne, SoLonely, Meto.a.: Hey Joe, J§l|ï V-
. H _BA_éJ|_| - g^^'nS* Y^W"'" A "'Öet^S '||'

W^ ~ - en Walking On The Moon CrosstownTraffie en VooDooChile.
...«■■■<<'M___J_______2_3!?_^___l3 "üM ■_■■■■

WM _■___■ lfli______rlT* *-f*VWr^W Wm tmM|H _b9^_lv ■ I I_____£!»l|; flfl B_9___fls^___i
mYw£% DIANA ROSS abba mm mBjB_a3twMMl?!*Sff TJË 1 moloan'sgrealeslÊih yolJlyreatestfiih >»■ I

fc JM I Met 0.a.: Stop, You Can'tHurry Love, Meto.a.: Dancing Queen, VoulezVous, fIH
JU Bij Upside Down, MyOldPiano, Endless Chiquitita, Fernando, Wmmm
= " W L^e enTheme From Mahogany TheWinner TakesitAllen Money Money! I9_flfl9flfl| I

.^^fl ISiSCT '-o»,-----.
_^ A

iiiib—iihiiii "' - .SB SfcHl(
wËSFW CARPENTERS ERIC CLAPTON _■■ ____t-M_fll__lftzW&Jm lf,eirgreatestAih er/cc-/aptanstory WÊr____i___~_B Met 0.a.: Top OfThe World, Met 0.a.: Wonderful Tonight, mtt I
-S=_^_=_- Jambalaya,Please Mr. Postman, Layla, I ShotThe Sheriff, Wk I \1 YesterdayOnce More, GoodbyeTo Love After Midnight, Let ItGrow, . ~ enWeveOnlyJustßegun. enKnockm On Heavens Door.

jfl WM ***S^TBI(_P*B| B " WËk .llPffi ï W ï Wil'f |P*IB fl" U'l" ' !' S>' IKl_l R LIONELRICHIE c..MD"«_._■« '9H Hy : Éac£tofronl SUPERTRAMP „^ >>
lil |flfl Meto.a. al zijn bekende hits zoals Tl f? '\, ! ï- 2 -WÊ \\Njïj& I:j_Hl£ iPs AllNiahtLona Helloetc etc Met o.a.School, GiveAüttlebit, |M \ \ _l\\\ IIaWÊÊÊÊmnmÊmWÊi maar ook de nieuwe hits

, , Dreamer, The Logical Song, 19 Vmy' I| ï Doi^oMe M^Destiny 'ÜB i Breakfast in America! Jfl \f>^;M 99 enLoveOhlJe iiiM-ii_^i^iim_Hjiu.mH it'sßaining Again en Rudy.
Miiii'i-iniiM'i'mnniii.imniiimiii

_»«_,*« ..nn^umn ik pilut Ht*,fc IvAUO b VINU JL BIJ.
Wolters van Dijk /Blerick "CD Shop P.Smeets/ Landgraaf " Goosen / Maastricht " Dom v.d.Bergh /Venlo " MuzieklanO'' 'Heerlen, Beek, Maastricht, Weert " Tracks /Roermond " Ear & Eye Music/Meerssen,Echt " Stribos Musique/ Weert
en in alle vestigingen van Music Shop, Vroom en Dreesmann, Free Record Shop, The Music Store, Dixons en van Leest

_. 1;
J|

~ZZ^ 1~
1^1

xvr:~ -.:<»» „„„ ~i„_ ..,„„ Homevox* I -4 S. Huiscentrale voor één >Wie niet van plan was om —.^___ netlijn met vier aansluitpunten voor mÈ r^~j
kerst te vieren met cadeautjes, ■ „„ ,..,. . . .. ._ .... „ê

,
Jf1 telefoontoestellen. Met o.a. mogelijkheid- W W Brussel* 18 HV. Volledig handen-vnj te*6 j'

kan zich nu nog bedenken. | f tot intem doorverbinden. Bovendien kan ; 1 j| j foneren: u kunt de hoorn op de haak lateP \
Bi) Pnmafoon vindt u name- I 1 * t - - -'-^ binnenshuis gratis getelefoneerd worden. j || liggen tijdens het bellen. Geheugen voor I8 ,

lijk enorm veel leuke cadeau- Ér^tÈ WÈk u van ~^'~ voor « nummers, display voor nummercontrole e 1.... ,T . . H"|l yljf)n jÉrK timer voor gespreksduur. In wit, zwart en b&êideeën. Voor iedereen en voor Hal ***¥*** Ë ®<
elk budget. Wat u hier ziet, is 19 M I I " !■ Jj Tijdelijk van 316,--voor jy^
daar slechts een voorbeeld van. ra. ife»

Bovendien zijn verschillende ir^ra, ., , , , Toronto*. De ideale combinatie van - ~ O! JBËmodellen speciaal voor de kerst- ËËtelefoon en antwoordapparaat. Geheugen §m N / jC-dagen extra aantrekkelijk geprijsd. ,Aj., t ■. s ■ ■ KïïSSI .° voor 14 telefoonnummers, monitorfunctie, ll'fif°ly ' {/

al zachtjes |ingle Bells nOb-04O2 spreker. In wit en antraciet. *'
neuriën? Nü van 495'

_ voor AAQ m Bordeaux». Scherp geprijsd tele*

' * ■■ foontoestel met nummerherhaling
en volumeregeling van het oproep- H MPrijzen die dekerstman -—^_jm

in jenifakker maken. I
Palermo* Plus. Tafel- en wandtoestel. N ' t$

in ..-^^i-;*^?--**£g--g^e^^:-^ Met nummerherhaling, naamindex en I,...-, volume-en klankregeling van het oproep- | ! i ~
signaal. In diverse kleunen. -^p J '»" Ê|:L j p|iRv ;|§"| ) I I Boston* 300. Compact

Manhattan® 350 Digital. Zeer apart vormgegeven ant- &£ fll |Ü Üt "^"""""""""""^""""^""""""""""""""""""""^"""^
woordapparaat. Geheel digitaal: geen cassette meer nodig H^ 1| 1 Euroset* 810. Stijlvol tafel-en wandtoestel.
en eenvoudig te tiedienen. Display geeft aantal binnenge- ■*' fvlet nummerherhaling en geheugen voor één
komen boodschappen aan. Ook op afstand te bedienen. telefoonnummer. Met flash/aardtoets voor door- - $___________

a_^^_ In wit. Tijdelijk van 349,- verbinden in combinatie met huis- of bedrijfs- ■»—■ ■r>_'fc. _m_-f_fl_ <"Tfc. "É^Prijswijzigingen voorbehouden. \r^ mT IB^bBrjUl|ljUrUilia l voor mqq centrale. In ivoor en antraciet OC De aanbiedingen zijn geldig t/m IC I %b#^^*jF jr_■■ JT J," 24 december 1992. zolang de „.,H(jj ' * voorraad strekt DE WINKEL VAN PTT TELECOM

PRIMAFOON, DE WINKEL VAN PTT TELECOM, IS O.A. GEVESTIGD IN HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON. HOMERUSPASSAGE I IA - MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 - ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD, LIMBRICHTERSTRAAT 20-
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SRAL-voorzitter Hoofwijk heeft
gisteren fel uitgehaald naar het Na-
tionaalRampenfonds: „Om even 1,5
miljoen te schrappen...daar zijn

Gouverneur Mastenbroek heeft op
22 december nader overleg met het
bestuur van het NationaalRampen-
fonds.

'Nicoll heeft Tonnaer
altijd geïnformeerd'

Raadsman vindt rapport 'verre van volledig'

SITTARD - „De heer Nicoll valt
geen onzorgvuldigheid aan te wrij-
ven. Als er al sprake zou zijn van
functievermenging, dan is nog al-

Het plan is om een tekenfilmserie te maken
uit dertien delen, die zich afspeelt aan het
einde van de vorige eeuw. Halverwege 1995
zou het eerste deel te zien moeten zijn op de
televisie.

tijd devraag ofhem dat te verwijten
viel. Ik denk van niet, want hij heeft
de burgemeester altijd op de hoogte
gehouden van zyn activiteiten."

Paulussen gaat het stripfiguur 8.8. de Beer
tekenen, een nieuwe creatie van Van Veen
na de beroemde eendAlfred JodokusKwak.

- De Sittardse striptekenaar
"Out Paulussen is door tekstschrijver/caba-
J^tier Hermanvan Veen gevraagd om samenj^t hem een tekenfilmserie op poten te zet-
*n. Naar zijn zeggen heeft hij 99 procent
*ans dat hij het plan mag uitvoeren.

Herman van Veen
vraagt Paulussen
voor ontwerp van

tekenfilmserie
Van Veen doorgaat, zal een kennis onder be-
geleiding van Paulussen waarschijnlijk het

beloofde stripverhaal over Sittard afmaken.
De Sittardenaar heeft al anderhalfjaar con-
tact met het impresariaat van Van Veen.

paulusser_ is op het moment bezig een strip-
verhaal te tekenen over Sittard, 750 jaar stad.
f*y heeft inmiddels twaalf pagina's van dat
°°ekklaar. Het werk zou zon dertig bladzij-
Jten beslaan en rond in april volgend jaar
"rtkomen. Wanneer de samenwerking met

Heerlen verliest deel VOR
Staffuncties verkeersongevallenregistratie verhuizen naar Rotterdam

Met die woorden reageerde mr. E.
Rutten, advocaat van de Sittardse
politiecommissaris E. Nicoll, giste-
ren op een dinsdag bekend gemaak-
te rapport. Een externe accountant
had onderzoek gedaan naar de mo-
gelijke belangenverstrengeling tus-
sen de commissaris van politie en
de twee bedrijven waarvan hij
mede-vennoot bleek te zijn.

GELEEN - De voorgenomen fusie
tussen het Bouwfonds Limburgse Ge-
meenten* (BLG)" en de SNS-bank
wordt positief beoordeeld door het
Bureau Reitsma en Wertheim. Dit bu-
reau kreeg op 20 november jongstle-
den de opdracht van het dagelijks
bestuur van het BLG en de werkne-
mersorganisaties AbvaKabo en CFO
om de fusieplannen nog op een aan-
tal punten te toetsen. Doordat de rea-
lisering van deze toets onder grote
tijdsdruk is ontstaan, is een aantal
wezenlijke zaken naar de mening van
werkgevers en werknemers niet vol-
doende gepreciseerd. Interne des-
kundigen van het BLG, de SNS-bank
envooraanstaande externe deskundi-
gen zijn daarom van plan om in een
nader overleg een aantal vragen nog
eens onder de loep te nemen. Hierna
zal een definitief oordeel over de
voorgenomen fusie worden uitgespro-
ken. In verband hiermee is de voor
morgen geplandevergadering, tijdens
welke een besluit over de fusie zou
worden genomen, verdaagd.

Fusie BLG-SNS
positief geacht

HOUTHALEN-HELCHTEREN - De
gerechtelijke politie heeft een inval
gedaan bij een bedrijf in Houthalen,
dat verdacht wordt van oplichtings-
praktijken. De onderneming was in
Luik gevestigd, maar aan het hoofd
van de firma stond een Nederlander.
Het bedrijf zou miljoenenorders heb-
ben geplaatst. De bestelde goederen
zijn ook in ontvangst genomen, maar
ze hebben deze nooit betaald en voor
dumpprijzenverder verkocht. Diverse
maatschappijen zouden voor miljoe-
nen zijn opgelicht.

Inval bij
verdacht bedrijf

De PvdA bleef uit protest afwezig
bij het besloten overleg met Ton-
naer. Fractieleider J. Smeets: „Wij
voelen ons niet verantwoordelijk.
Wij hebben over de politie niets te
vertellen. Dat is een zaak van Ton-
naer, maar w _ gaan niet de klappen
voor hem opvangen."

De gemeenteraad van Sittard liet
gisteren een verklaring uitgaan
waarin staat dat hetrapport een be-
vestiging van aanwijzingen en ver-
moedens is. De meeste fracties .zijn
het eens met burgemeester Tonnaer
dat het rapport voldoende gegevens
heeft opgeleverd. „Uiteindelijk is
slechts de ministervan Binnenland-
se Zaken bevoegd om consequen-
ties aan de handelwijze van deheer
Nicoll te verbinden."

Hij mist in het rapport vooral een
schets van de achtergronden van de
oprichting van het opleidingsinsti-
tuut OPB. Rutten wees er op dat de
oprichting nodig was omdat het
aanbod van cursussen voor bewa-
kingspersoneel beneden de maat
was. „De heer Nicoll heeft de burge-
meester altijd op de hoogte gehou-
den. Het OPB is wel degelijk ge-
spreksonderwerp geweest."

Rutten noemde het rapport 'verre
van volledig en voor meerdere uit-
leg vatbaar. „Het Sittardse raadslid
Jan Smeets slaat de spijker op zijn
kop. Tonnaer heeft het allemaal ge-
weten," zo oordeelde mr. Rutten
gisteren.

Ondertussen staan de oppositiepar-
tijen PvdA en Groen Links echter
lijnrecht tegenover elkaar. Fractie-
voorzitter B. van Rijswijk van
Groen Links vindt nog steeds dat
de korpschef ontslagen moet wor-
den (Hij diende daar in september
een motie over in, maar die werd
niet gesteund).

Wiendels wil met lichamelijk gehandi-
capten in de leeftijd van 16 tot en met
30 jaar en hun partners praten over
hun problemen en zoeken naar op-
lossingen. Het Steunpunt Zelfzorg in
Limburg helpt Wiendels bij de verwe-
zenlijking van de praatgroep.

MEERS - De 25-jarige Marco Wien-
dels uit Meers neemt het initiatief om
jonge gehandicapten in een groep bij
elkaar te brengen. Volgens de initia-
tiefnemer kampen jonge lichamelijk
gehandicaptenelke dag met hunhan-
dicap en hebben zij daarnaast ook
geestelijk heel wat te incasseren.
Verschillende stichtingen in Neder-
land bieden deze mensen hulp, maar
in Limburg bestaat zoiets nog niet.

Praatgroep jonge
gehandicapten

Van Rijswijk vindt dat nu zeker
vast staat dat de politiechef ver-
zuimd heeft om toestemming te
vragen en 'willens en wetens bedrij-
ven heeft opgericht. „Dat soort din-
gen moet afgestraft worden," vindt
Van Rijswijk.

Zijn opvatting staat haaks op die
van de PvdA'er Smeets. Die liet al
meteen bij lezing van het rapport
weten dater niets nieuws in staat.

MAASTRICHT - Conform de eis van
officier van justitie Philippart heeft de
rechtbank in Maastricht de 30-jarige
drugsdealer R. W. uit Heerlen veroor-
deeld tot 2,5 jaargevangenisstraf. W.
probeerde met het oproepen van vele
getuigen langdurig de behandeling
van zijn strafzaak te frustreren. Veer-
tien dagen geleden maakte de officier
van justitie duidelijk dat die taktiek
hem niet in dank werd afgenomen.
Ook de raadsman van W. kreeg daar-
bij een veeg uit de pan.

2,5 jaar cel voor
Heerlense dealer

SRAL: 'Daar komt oorlog van'Woede na intrekken
van gift Rampenfonds

Gratis consulten
in Luiks hospitaal
LUIK - Uit protest tegen de 'partijdi-
ge en politieke benoeming' van een
diensthoofd-specialist heeft'het me-
disch personeel van het regionaal
ziekenhuis Citadelle in Luik gisteren
gratis consulten gehouden. De actie
was vorige week afgesproken op een
algemene vergadering tussen de 197
geneesheren en 63 stagiaires. De
medische ploeg verrichtte dringende
medische handelingen, maar hield
zich afzijdig van klinisch, biologisch of
radiografisch onderzoek.

EIJSDEN - Eigenaar J. Sondagh
van de jachthaven in Eijsden waar-
schuwt de Statenleden die vrijdag
een beslissing nemen over de
grondverkoop aan 'Pietersplas' dat
het aantal van 300 ligplaatsen in het
project niet reëel is te noemen. Er
moet eeFst een gedegen onderzoek
plaatsvinden naar de capaciteit van
de waterrecreatie in dit gebied,
vindt Sondagh. Hrj wijst erop dat in
een eerder onderzoek doorRijkswa-
terstaat slechts van 34 ligplaatsen
wordt gesproken.

Eigenaar van
jachthaven
waarschuwt
Statenleden

Porsche uitgebrand
SCHINNEN - Aan de Middenweg
in Doenrade is dinsdag een Porsche
gestolen die later geheel uitgebrand
werd teruggevonden in Landgraaf.
De politie is nog steeds bezig met
een onderzoek en wil verdere bij-
zonderheden daarom nog niet be-
kend maken.

ROERMOND/MAASTRICHT- Het Nationaal Rampen-
fonds heeft zich de woede op
de hals gehaald van de Stich-
ting Rampenfonds Aardbe-
ving Limburg (SRAL) met de
itijding het eerder toegezegde
bedrag van 2,5 miljoen gulden
terug te brengen tot één mil-
joen gulden. Het Nationaal
rampenfonds wilde de bijdra-
ge aanvankelijk zelfs helemaal
intrekken, zoals deze krant
publiceerde, maar is daar ken-
nelijk gisteren nog op terug
gekomen. SRAL-voorzitter
Torn Hoofwijk voorspelt dat
er oorlog komt als het Natio-
naal Rampenfonds niet vast-,
houdt aan de eerder gedane
toezegging.

MAASTRICHT - Eeji 52-jarige
Maastrichtenaar heeft meer dan vier
jaar een uitkering gehad, terwijl hij
betaalde werkzaamheden verrichtte
zonder dat te melden. Hij benadeelde
de gemeente Maastricht daardoor
voor een bedrag van rond de 50.000
gulden. Hij werd daarbij overtroffen
door een nu 67-jarige stadgenoot, die
vijf jaar lang een uitkering kreeg in
dezelfde omstandigheden. Het ging in
dit geval om een bedrag van 78.000
gulden.

Steunfraudes
in Maastricht

De Provincie heeft Rijkswaterstaat
indertijd gevraagd de maximale ca-
paciteit van waterrecreatie op de
Maas en in het grindgat te onder-
zoeken. Het rapport concludeerde
dater voor dit gebied slechts plaats
was voor 34 boten. Daarbij werd
geen rekening gehouden met cate-
gorieën als dagjesmensen, surfplan-
ken en bijbootjes.

„Het bericht wekt bij ons verbazing
omdat uitgerekend het Nationaal
Rampenfonds een fors bedrag in
het fonds stortte om ook anderen te
stimuleren tot een bijdrage," aldus
een woordvoerdervan de provincie.

Als de provincie daar niet tijdig in
zal slagen, wil de SRAL niet langer
deel uitmaken van de stuurgroep
vanuit de provincie, die zich buigt
over het herstel van schade aan ker-
ken en monumenten.

De provincie heeft vooralsnog ge-
matigd gereageerd, omdat nog geen
officiële bevestiging van het Natio-
naal Rampenfonds verkregen is. De
SRALheeft vandaag overleg met de
provincie binnen de uitgebreide
commissie rampenfonds aardbe-
ving.

geenwoorden voor. Reken maar dat
daar oorlog van komt als dat niet
wordt teruggedraaid.

De SRAL heeft de provincie vorige
week nog eens onder druk gezetom
extra geld vrij te maken uit het
fonds voor het herstel van de vijf
zwaarst getroffen kerken: de St.-
Sebastianuskerk Herkenbosch, de
basiliek in St. Odiliënberg, en de
Munsterkerk, St.-Laurentiuskerk
en Minderbroederskerk in Roer-
mond.

De reden voor het Nationaal Ram-
penfonds om die 2,5 miljoen deels
in te trekken, is dat er genoeg geld
bijeengebracht is om de schade aan
het particulier woningbezit af te
dekken, ter hoogte van 13 miljoen
gulden. De Stichting Rampenfonds
Aardbeving Limburg heeft er
steeds aan vastgehouden dat het
surplus bestemd zou worden voor
het herstel van kerken en ander cul-
tureel erfgoed.

Het ontbreekt bovendien aan infor-
matie over de binnengekomen gif-
ten. En hoe staat het met derente ?
Ik sluit niet uit dat het Nationaal
Rampenfonds een woekerwinst
maakt. Verder is het ronduit erger-
lijk dat het Nationaal Rampenfonds
de SRAL beschouwt als een soort
administratiekantoor."

" Het Onze Lieve Vrouweplein met zijn pittoreske
omgeving is het-onderwerp van de kalender die de
Maastrichtse carnavalsvereniging De Tempeleers uit-
geeft voor het jaar 1993. De afbeeldingen op deze ka-
lender zijn gefotografeerde schilderijen uit de voor-
bije twee eeuwen. Tot de schilders van wie een werk
op de kalender is opgenomen, behoren Charles Eyck
en Henri Jonas.
Op de achterkant van de kalender wijdt stadsarcheo-
loog Titus Panhuyzen uit over de opgravingen die in
dit Romeinse gedeelte van de stad hebben plaatsge-
vonden. In de tradtionele 'Oprechte Mestreechter Ka-
lender' worden zoals gebruikelijk ook de stadsfeesten
en naamdagen vermeld. In de Maastrichtse boekhan-
del is de kalender al te koop voor de prijs vanf 9,50.
Op defoto is te zien hoe Charles Eyck in zijn tijd het
Onze Lieve Vrouweplein schilderde.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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(ADVERTENTIE)

Zondag 20 december
van 11.00-17.00 uur riSS***

fonkelende
kerstshow
jTOPLEDER

NUTH I SITTARD
Thermiekstraat 12 Brugstraat 2, telefoon 046-515656

t o Makro (voorheen de Koepel) (BOVEN HENDRIKS TEXTIEL)
tel. 045-245505 (t.o. station)

Overval op
postkantoor
LUIK - Bij een overval op een post-
kantoor in Luik hebben twee gemas-
kerde mannen enkele honderddui-
zenden Belgische franks buitge-
maakt. Een postbode kreeg een klap
met een wapen en werd geboeid ach-
tergelaten. De gangsters vluchtten in
een gestolen wagen, die korte tijd la-
ter door depolitie in het centrum werd
teruggevonden.

Sondagh betrekt ook de gemeente
Maastricht in zijn bedenkingen te-
gen het voornemen van de Provin-
ciale Staten. „Om aan de 300 ge-
plande ligplaatsen te komen, heeft
Maastricht het Bassin ingeleverd
als jachthaven,"aldus Sondagh, „en
wat zou diehistorische maar nu do-
de plek in de binnenstad niet een
levendig aanzicht krijgen als daar
weer bootjes verankerd zouden lig-
gen. Er moet zorgvuldiger worden
omgesprongen met het beleid rond
de watersport, waaraan zon 10.000
Maastrichtenaren plezier beleven."

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Donderdag 17 december 199213
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' s lr&cteur Ad Bokhorst liet zijn per-
ceel gisteren weten terug te tre-

* tol uit het managementteam AW
; 3 geen functie te accepteren in de

Ueuwe opzet.

J?it besluit zal ongetwijfeld onrust
*oor2aken," schrijft Bokhorst in

vJ 1 spoedcommuniqué. „Maar derKeersongevallenregistratie blijft
1 belangrijke activiteit en deze°rdt uitgevoerd in Heerlen."

1 | * AbvaKabo vreest dat het wegha-
■Vai Van de staffuncties het begin
ge^ het einde is voor de VOR-
geSchiedenis in Heerlen. „Nadere
ySevens ontbreken nog, maar we
Co

aBen ons af of dit geen sterfhuis-
ftstructie is," zegt woordvoerder

von Berg.

Jflcieel verliest de VOR zijn zelf-
al per 1 januari, maar

ltoJüeuwe plannen moeten in het
'fiende jaar uitgewerkt worden.

"_. (ADVERTENTIE)
' I ________________________r^____i

Br

IrLorenzoV
W heeft
Mf voor «gB^alle kerst- en^Fnieuwjaarvierders^

rDE JUISTE MODEJV S'Oliver Gapstar V
v Turnover Rifle v
V No-XS Edwin W
V Sweaterhouse Richie
F Jonny Q

KOOPZONDAG 20 DEC.
van 11.00-17.00 u.

WL_OI*EI_ZO
AlOlM_ Kerkstraat 12, 045-322409

Winkelcentrum Waubach

Vrijdag koopavond

de lichte kaakslag Jheeft bij het vormsel
I "" Plaats gemaakt voor f

een klap
in het gezicht

punaise

DOORJOOSPHILIPPENS pittoreskeplaatjes

JEERLEN - De dienst Ver-

Zufy in Heerlen houdt op
jjjtfstandig te bestaan. De staf-
dicties verhuizen naar Rot-
jfjam. VOR-directeur Ad
°khorst kan zich hier niet

j1cc verenigen en laat wetenj>een_ functie te willen vervul-
-11 binnen die nieuwe opzet.

j^ de VOR werken 140 mensen.y.e Zorgen voor de registratie van
(je verkeersongevallen in heel Ne-

Nand. De dienst werd in Heerlen
Vestigd ter compensatie van het
Svallen van de mijnen.

b_tjt| a%elopen jaar werkte het mi-
van Verkeer en Waterstaat

W.een nieuwe dienst van allerlei
L persafdelingen. Daaronder zou

als zelfstandige eenheid in
*jer_en gehandhaafd blijven, zo ad-

' eerde een projectgroep.

JJ de VOR in Heerlen heerste gis-
blff? dan ook verbijstering toen
<J_a dat net managementteam van
L Adviesdiensten Verkeer en Ver-
te

e
t
r (AVV) het advies van de pro-
§roep naast zich neerlegt.

loc Rin Heerlen krÜ_t alleen
ï_i£ieen ondersteunendeen uitvoe-
'j. n«e furictie. Het beleid wordt
ePaald vanuit Rotterdam.



GEBOREN
15-12-1992

Joris
zoon van

Joen Tanja Driessen

Adriaan Brouwerstraat 86 ■6464AWKerkrade

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hrj ons gedurende zyn leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader en opa

Jo Markgraaf
echtgenootvan

Lies Extra
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Lies Markgraaf-Extra
Hoensbroek: Piet en Mien

Markgraaf-Diederen
Pascal en Monique

Hoensbroek: Martien Markgraaf
Hoensbroek: Annie Markgraaf

Anita en Gerard
Kelly en Kenneth
Belinda en John

Hoensbroek: Mia en Piet
Peters-Markgraaf
Brigitte en Ron

Hoensbroek: Geren Willy
Markgraaf-Kwerreveld
Brian, Cheryl

Hoensbroek: Rinie en Tonia
Markgraaf-Kroes
Peter, Nathalie, Anita

16 december 1992
Markgravenstraat 3, 6432 HS Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 19 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maagd derArmen te Hoens-
broek-Mariagewanden, gevolgd door de crema-
tie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 19.00
tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Geheel onverwacht hebben wij heden, tenge-
volge van een verkeersongeval, afscheid moe-
ten nemen van onze lieve zus, schoonzus, tante
en nicht

Rosa Vek
tweeüngzus en levensgezellinvan

Annie Vek
Zij overleed, voorzien van het h. oliesel, op
59-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Heerlen.

Brunssum: AnnieVek
Arnhem: Guus en Annie

Landgraaf: Sjefen Phil
Doenrade: Ruud en Marens

Landgraaf: Joen Mariene
Wengen(D.): Frans en Evi

Landgraaf: Mien enMaria
Landgraaf: Julia
Landgraaf: Philomène

Kamloops (Can.): Piet enMia
Landgraaf: Tiny enPiet

Familie Vek
6442 BG Brunssum, 16 december 1992
Semmelweisstraat 21
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
crematie, zal worden opgedragen op zaterdag 19
december om 13.00 uur in de parochiekerk van
de H. Jozef (St. Gregoriuslaan) teBrunssum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 12.40 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vrijdag 18 december wordt Rosa bijzonder her-
dacht in een eucharistieviering om 18.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijksvan 17.30 tot 18.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van
het overlijdenvan onze medewerkster
mevrouw

R.M.E. Vek
Haar plichtsbetrachting zal steeds in onze herin-
nering blijven.

Direktie en medewerkers
Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg
Ziekenhuis De Wever& Gregorius
Lokatie Brunssum

Brunssum, 16 december 1992

Dankbetuiging
Haar stem is stil, haar stoel is leeg,
al wat zij zei en deed, blijft herinnering,
die je nooit vergeet.
De belangstelling en liefde die zij bood,
zijn niet te scheiden door de dood.. Heel veel dank voor de overweldigende belang-

stelling, het medeleven, de vele bloemen en
condoleances welke wrj mochten ontvangen brj
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma, dochter,
schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Lucy Lemmers
echtgenotevan

Jo van der Schoot
Het heeft ons warmte, troost en steun gegeven.

J. van derSchoot
familie Lemmers
kinderen en kleinkinderen

Valkenburg, december 1992.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 20 december as. om 11.30 uur in de kerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
a/d Geul.

I *Heden is onverwacht van ons heengegaan

Wim Dassen
echtgenootvan

Henna van Boxtel
Hij overleed in de leeftijdvan 57 jaar.

Stem: H.Dassen-van Boxtel
Frank
Rob
FamilieDassen
Familie van Boxtel

6171 XX Stem, 15 december 1992
Stadhouderslaan 233
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 19 december om 14.30 uur in de St.
Martinuskerk te Stem, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

Met verslagenheid vernamen wij dat op
15 december 1992 plotseling is overle-
den, onze gewaardeerde voorzitter, ons
medelid en onze steun en toeverlaat de
heer

Frans Schoemans
Wij zijn dankbaar voor zijn vele diensten
aan onze verenigingen bewezen.

K.C. Ons Genoegen
K.C. Linker Boer '86
Spaarverain Onger Oss
K.C. Linker Boer
dameskegelclub 't Trefpunt
en alle overige verenigingen van
café 't Trefpunt Haanrade

Tot onze ontsteltenis hebben wij kennis moeten
nemen van het plotseling overlijden van onze
gewaardeerde collega

Gunther Appelt
Onze innige deelneming gaat uit naar zijn echt-
genote en kinderen.

Personeelsvereniging
Dutch Finish

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven diewij mochten ontvangenbij het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve vrouw,
moeder en schoonmoeder

Mia Herben
echtgenote van

Hub van den Hof
betuigen wij onze erkentelijkheid aan allen via
deze weg.

Hub van denHof
Monique en Sjoerd Polstra

Geleen, december 1992.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 19 december om 18.00 uur in de
kerk van pastoor van Ars te Geleen (Zuid).

In deze donkere dagen voor Kerstmis ge-
denken wij haar die ons zo dierbaar was,
mijn onvergetelijke echtgenote, onze lieve
moeder en oma

Miets
Palmen-Daemen

De plechtige eerste jaardienst zal worden
gehouden op zondag 20 december 1992 om
10.30 uur in de St.-Gerardus-Majellakerk te
Heksenberg-Heerlen.

Hens Palmen
kinderen en kleinkinderen

Stil is en blijft het verdriet
door de grote leegte die Vincent achterliet
Niets zal meer hetzelfde zijn in ons leven
maar liet HOUDEN VANHEM isvoor ons gebleven

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onver-
getelijke man en vader

Vincent
Widdershoven

zal plaatshebben zondag 20 december om 11.00
uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekte
Ontvangenis te Koningsbosch.

Mariëtte enRaoul

Dankbetuiging
Zoveel warmte en steun
een bloemenzee en lieve woorden
de dienst met gevoelige akkoorden:
Het afscheid ...
Nu alles het leven hervat
doet de leegte zon pijn
alleen al de gedachte:
Altijd zonder haar te zijn ...
Denken aan mamma brengt ons bijeen
plaatst haarvoor altijd in ons midden
zoveel lieve mensen om ons heen
doet eens weer:
Leven ...
Bedankt.

Kinderen Smeets

De zeswekendienst voor onze moeder

Josephina Smeets-Raeven
zal worden gehouden op zondag 27 december
1992 om 11.00 uur in de Grote St.-Jan te Hoens-
broek.

I ,
I

ons zonnetje mag niet meer schijnen

helaas hebben we veel te vroeg afscheid moeten né-
men van onze allerliefste dochter, zus, kleindochter
en vriendin

susanne royakkers
zij overleed na een ongelijke strijd, in de leeftijd van
15 jaar.

stem: inekeroyakkers-hendrix
wim royakkers
tim
familieroyakkers
familie hendrix

-6171 lw stem, 15 december 1992
tiliastraat 5
de afscheidsdienst voor susanne wordt gehouden op
zaterdag 19 december om 12.30 uur in de st.-martinus-
kerk te oud-stem.
aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraaf-
plaats te kerensheide-stein.
gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
mochtenwij nog iemand zijn vergeten, dan hopenwij
dat dezeannonce alskennisgeving wordt beschouwd.

I 1
plotsklaps SCheen de ZOn met meer.
het werd koud!
dag lieve

Q1 1qO V"! y» /__

we zullen je nooit vergeten.

oma tonny enopa gerrit
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Voor de belangstelling en het medeleven die wij
mochten ontvangen bij de begrafenis van onze moe-
der, schoonmoeder en oma
"]\/T«-> -p-j r^
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betUlgen WIJ Onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 19
december as. om 19.00 uur in de parochiekerk H.
Joannes de Doper te Nieuwstadt.y

l"^"—^"^^^^"^^"^^^^^^^^""^^^^"^^^^^^—^"""^
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Het leven is eindig
maar oneindig is de liefde

De eerste jaardienstvoor >

Marie-Louise
/"^ _______ __. ___

_««*.__-_ _—
__ _ T~N '"lCxoossens-van Dijk

zal worden gehouden op zondag 20 december as. om
ILOOuur in de ChristusKoningkerk te Sittard-Leijen-

Ben Goossens
Roy
Manonen Jan

m________________________________________________________________________________i

—
t

Tot ons groot verdriet móesten wij geheel onverwacht voorgoed af-
scheidnemen van mijn inniggeliefde man, lieve zorgzame vader,
schoonvader, opa, onze broer, zwager, oom en neef

Johann (Hans) Spiertz
* teRichterich 20 mei 1913

t te Heerlen 16 december 1992
echtgenootvan

Maria JozefinaNelissen
Heerlen: M.J. Spiertz-Nelissen

Oldenburg (D.): Marian Ising
Horst Weege
Franzis

6418 HS Heerlen, 16 december 1992
Vullingsweg 99
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 19 de-
cember a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk St. Martinus te Spekhol-
zerheide, Kerkrade-West, waarna aansluitend begrafenis op de be-
graafplaats aldaar . , _ cai,Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in dekerk, vanaf9-*u

T'
~,,,, .., „,De avondwake zal worden gehouden opvrydag 18 december a.s. om

19.00 uur in voornoemde kerk.
Hans is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum v/h
Crombach, Ohemolenstraat 30, Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 18.00
„"____ , _.. ~ ._,z« die Seen kennisgeving ontvingen, geheven deze advertentie ais
zodanig te willen beschouwen.1 : -T
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-r-v i i _. " "Dankbetuiging
Leeg is de plaats, maar dankbaar zijn wij voor de

"""""~ ~~~ mooie herinneringen aan mijn man en onze vader

■*—-1 ■*" ■'-*' vJLIö0

Graag zou den wij u allen persoonlijk bedanken voor
uw warme blijken van medeleven bij zijn overlijden.
Het is een troost voor ons te weten hoezeer hij door
velen buiten ons geliefd en gerespecteerd werd. Dit
geeft ons veel kracht om het verlies enigszins te dra-
gen.

_, _. „_, , ,Bep Deuss-Meekels
Peter en Maurice

Berg aan de Maas, december 1992.
De plechtige zeswekendienstzal worden gehouden op
zaterdag 19 december 1992 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Berg aan de Maas.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmmmmm*m**^
_. ■. , , , ,
Dankbetuiging
Tr * , ,■■,.., , , , , v,:jVoor de vele blijken van medeleven ons betoond b.---— "~"— hetoverlijdenen de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, tante en nicht
TVT 1 *J_^ GAXcI _ _
Bouts-Schepers
betuigen wij langs deze weg onze hartelijke jen op-
«chted^ V

kilii_ik_nd_»r_»n
stein> decembe

_
1992

De plechtigezeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 19 december as. om 19.00 uur in de St.-Marti-
nuskerk te Stem.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond brj het overlijden en de cre-
matie van onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Rosina
Fabian-Kapusta

betuigen wij u allenonze oprechte dank.
Kinderen enkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 19 december as. om 19.00 uur in de EÜ-
giuskerk te Schinveld.

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijkenvan medeleven betoond bij
de ziekte, het overlijden en de crematie van
mijn lieve man en onze dierbare vader

Math Curvers
danken wij u allen hartelijk.

CiskaCurvers-Zawislak
Michel, René, Simone, Tanja

Stem, december 1992.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 19 december as. om 19.00 uur in de
St.-Martinuskerk te Stem.

Dankbetuiging
t

Wij willenu bedanken voor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het
overlijden, de uitvaart en de crematie van onze
dierbare man en vader

May Gortzen
Bep Görtzen-Weijenberg
Erik en Ralph

Geleen, december 1992.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 20 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Augustinus te Lutterade-
Geleen.

tCatharina Janssens, 80 jaar, weduwe van
Johannes de Bock, Steegstraat 51, Roermond.

Corr.adres: Floresstraat 34, 6045 XC Roermond. De
plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 18 december om 10.30 uur in de H. Jozefkerk
te Roermond.

tWilly Dupon, 80 jaar, weduwe van Koos de
Bruin, Meerkamp 18, 6093 BL Heythuysen.

Corr.adres: Merellaan 47, 3145 EB Maassluis. De
uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 18 de-
cember om 14.00 uur in het uitvaartcentrum van
Dela te Roermond.

Mooi is de herinnering
Maar we missenhem nog steeds

Het is al haast een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van hem die ons zo
dierbaar was

Frits Kirchberg
De eerste jaardienstzal worden gehouden op
zondag 20 december as. om 9.30 uur in de ka-
pel van het bejaardencentrum Heereveld te
Übach o. Worms

G. Kirchberg-Nievelstein
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Voor de vele bhjken van belangstelling en me-
deleven ondervonden bij het overlijden en de
begrafenis van mijn dierbare man, onze vader,
schoonvader en opa

Leo America
betuigen wij u onze oprechte dank.
Tevens een woord van dank aan het verplegend
personeel van het Groene Kruis Spekholzerhei-. de en dokterMierlo.

Mevrouw America-Stoffels
kinderen enkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 20 december as. om 10.00 uur in de St-
Martinuskerk te Spekholzerheide.

Nog altijd is het moeilijk om de leegte te
aanvaarden die hij achterliet, maar mooi
zijn de herinneringen.
22 december as. is het 1 jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn
man, onze vader, schoonvader en opa

Marinus Perdok
De jaardienstwordt gehouden op zondag
20 december as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van Christus Koning te Hoens-
broek-Zuid.

Familie Perdok

t Maria Helena van de Wauw, weduwe van Hu-
bertus van. Dijk. Pastoor Delruellestraat 10,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op vrij-
dag 18 december om 11.00 uur in dekapel van St.-
Lambertus te Maastricht.

tNol Langhoor, weduwnaar van Anna Nicolai.
Burg. Lespinassestraat lc 13, Heer-Maastricht.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 19 de-
cember om 10.00 uur in deparochiekerk van Heer-
Maastricht.

tGertruda Maria Giero, weduwe van Hubert
Stegerman. Corr.adres: Statensingel 65, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats heden, don-
derdag, om 10.30 uur in de St.-Servaasbasiliek te
Maastricht.

Dankbetuiging

" Langs deze weg willen wij danken voor de b?
langstelling die wij mochten ondervinden ""het overlyden van onze moeder en oma

Anna Petronella
Dautzenberg-Hendriks

Het heeft ons goed gedaan te ervaren hoeve^ ;
mensen ons in deze dagen hebben bijgestaan

Familie Dautzenberg

Landgraaf, december 1992
De plechtigezeswekendienst zal worden ëe^eden op zaterdag 19 decemberom 19.00 uur in a
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach. .

IM
MAURETANIË

KAN IE
AFKOMST IE
ONDERGANG

WORPEN.

DRAAG EEN STEENTJEBIJ!
een school in het kinderdorp

JOAOPESSOABRAZILIË -Het comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenzal in JoaoPessoade bestaande
kleuter- en lagere schooluitbreiden.
Indetoekomstisdeschoolookbestemd
voor dekinderen uitde sloppenwijken
in debuurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de
leefsituatie vandeze kinderen te bren-
gen is veel geld nodig. Het comité
Heerlenvan SOS-Kinderdorpen vraagt
daaromuw hulp.

DOOR ’20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

~~È- '1 'm\ --
T i»T,'^al"
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mfi ju fl paAiiiiulM_Jii__Mi,i_-j

U kunt dit bedrag overmaken naar
__bobankHeerlen,nr.ll.99.ll.l9ltJi.v.
SOS-Kinderdorpen, schoolactie (giro-
rekening Rabobank: 10.30.856). Inlich-
tingen: Mevr. I. Philips-Leufkens. Co-
mité Heerlen SOS-Kinderdorpen. Tel.:| 045-412736.

Nice Price Records ra
gevestigdte Kerkrade i £gevolge aandeelhouder v.».
sluit d.d. 12.02.92 V t
31.12.91 ontbonden. Vfy jj
kening en verantwoor . .f'ligt ter inzage ten kan
van de vennootschap é .
van het Handelsregist^ *
Heerlen gedurende 2 m , 1
den vanaf heden. j

;;^A, es
C^ÜW«_____*v i_____pb

f. " __.I]
fliiiiiiiiii'iiiiiPI*!^'lllL____________P v

van PORTAS/
Als lelijk uitziende racliatont.'geen geheel meer met uw 8.
rieur vormen, raadplee9
ons. Wij passen onze op
gemaakte radiatorkasten
uw interieur aan -mr

PORTAS-Vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4 rfL
6241 NG Bunde
'S? 043/6478 33jy

Teken voor
de toekomst va"

een weeskind

Giro 121 UNICEF
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Politie op zoek
naar identiteit
van slachtoffer

Vervolg van pagina 1

HEERLEN — De politie wil nu'
to eerste instantie te weten ko-
ttien wie de dode is, die gister-
morgen in middenbermvan de
A-76 werd gevonden. Hij had
Peper- en zoutkleurig kort
jtear, blauwe ogen en was ge-
leed in een spijkerbroek
(merk Bax), hemd met lange

mouwen en een bordeaux-rood
colbert.

Bij het slachtoffer werd een
goudkleurige bril aangetroffen
van het merk Rodenstock Bas-
tian. De politie vermoedt daar-
om dat de man brildragend is
geweest.

De Heerlense politie wil graag
in contact komen met mensen
die de dode man kennen of ge-
zien hebben.

" De dode die gistermor-
gen in de middenberm
van de A-76 gevonden
werd.

In 1993 ruim vijftig agenten

Extra politie Limburg
Van onze Haagseredacteur

DEN HAAG - Limburg krijgt
er volgend jaar 53 politie-func-
tionarissen bij. Voor de poli-
tie-regio Zuid-Limburg zijn er
dat 34, voor Noord-Limburg
19. In heel Nederland worden
in 1993 zon 750 agenten extra
ingezet.

De uitbreiding is het gevolgvan een

aantal ontwikkelingen en de uitvoe-
ring van een motie van de Tweede
Kamer. Zo worden de politiekorp-
sen gecompenseerd voor het weg-
vallen van de grenzen als gevolg
van 'Schengen', wat hen extra werk
oplevert.

Ook krijgen de politiekorpsen extra'
manschappentoegewezen voor hun
bijdrage aan de zogenoemde 'Pluk-
ze-teams'. Die teams moeten geld
dat criminelen zich wederrechtelijk
hebben toegeëigend, achterhalen en
in beslag nemen.

Tot slotte geeft het kabinet met de
extra agenten uitvoering aan een
motie van CDA en PvdA in de
Tweede Kamer. Daarin werd uitge-
sproken dat een deel van de accijns-
verhoging op shag daarvoor moest
worden gebruikt.

Voor Noord-Limburg betekent de
toezegging een compensatie voor
een eerder verlies als gevolg van
herverdeling van de politiesterkte
in^Nederland.
Regio's met een relatief lage werk-
druk gingen er daardoor op achter-
uit ten voordele van gebieden met
een hoge werkdruk. Noord-Lim-
burg verloor daardoor enige tiental-
len agenten, terwijl het zuiden van
de provincie er tot 1996 zon drie-
honderd agenten bij krijgt.

Van onze Haagse redacteu

Bezuiniging grotendeels weg onder druk Kamer

Staatssecretaris
Gabor ontziet IKL

Ontvlambaar protestHAAG - Staatsse-
ptaris D. Gabor van Na-
■J^rbeheer is bereid de

2uiniging op de subsi-
jles voor de Stichting In-
Mdhouding Kleine
landschapselementenJr^L) in Roermond gro-

ongedaan te ma-. eH. De bezuiniging wordt
rjf^ggebracht van één
jojoën gulden naar drie
fft jaarlijks. In 1993 gaat
.e* slechts om een bedrag

anderhalve ton, omdat„e korting pas op 1 juli in-
wat.
batV1schrijft de bewindsman aan de
* e?de Kamer. Gabor komt met
_J* brief ver tegemoet aan de wen-
«ti nan de regeringsfracties PvdA
Kti A- Deze nadden een wrJzi"
»r J>sVoorstel ingediend op de be-
1* v^B Landbouw, waarin de gehe-
Joortiniging0rtiniging op het IKL en vier
,j ''gelijke stichtingen in het noor-
ge^ van het land ongedaan wordt

gaat het daarbij om een

' eQrsPronkelijk voorzien bezuini-
r\ f^Ssbedrag van twee miljoen per

vr' Dat wordt nu in totaal een half
;"%en gulden.

Gat

>^bor schrijft echter dat hrj het
'dat ri

Van andernalf miljoen gulden
b 6 ~.e Kamer op die manier in zijn
cU^igingsplannen schiet, niet wil
Arf a

n via de post 'materieel', zoalsV(IA en CDA willen.

'ö»e „ _ .5 ls a* stevig aangeslagen,
k- de bewindsman. Hij wil el-

,at binnen de uitgaven voor het.erLUrKeheer een bedrag van an-
i 4je^~f miljoen gulden halen. Juist

■^tri g*svoor de initiatief-
*\tfT Vai* het wijzigingsvoorstel,
V'ü burgse PvdA-Kamerlid Ser-

,V: Cja j. "uys, reden het aanbod van
jl. 0r nog in beraad te houden. 'Wijkzorg niet in knel

door schaalvergroting'

Directeur Groene Kruis weerlegt kritiek Bakker

Bedoeling
jij t_r j*fas volgens Huys juist de ach-
-4 9tfia _fgende bedoeling van het
f (je om het uitvoerenden-

sÜar rk (het landschapsherstel) te

!Dost^n ten koste van het 'papier' (de
A c 'naterieel')._ *w,
______** Or?* vandaaë met coalitiepart-
l^y PA overleggen wat met het
pel tglngsvoorstel te doen. Hij is

■Cr^bo reden over de mate waarmJ|de rde bezuiniging op het IKL en
Pbfe^ndere stichtingen wil terug-

<t. h.e , verricht landschapsherstel
W ei Limburg.

" Uit protest tegen de accijnsverhoging van de die-
selprijs, stuurt pomphouder Sjef Lückers uit Beek
vandaag drie jerrycans met diesel naar minister
Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort van Finan-
ciën. Op de drie tankjes staat de dieselprijs voor
België, Duitsland en Nederland. Per 1 januari
wordt de diesel dertien cent duurder en kost dan
f 11,26 per liter. Zo wil Lückers laten zien dat de die-
sel in Nederland het duurst is en dat een klein
pompstation als het zijne, dat bovendien vlakbij de
Duitse en Belgische grens ligt, hard moet knokken
om het hoofd boven water te houden. Lückers kreeg
zijn collega's in de omgeving niet mee om te proteste-
ren. Volgens de pompeigenaar denken ze dat er toch
niets aan te doen is. Lückers: „Ik heb het gezien met
de protesten van de boeren. Die hebben uiteindelijk
ook iets opgeleverd. Daarom maak ik toch een vuist
naar Den Haag, ook al .zullen ze daar om moeten la-
chen." Lückers doet de kannetjes vandaag nog op de
post. PETERROOZEN

Van onze verslaggever
GELEEN - Wijkverpleging en zui-
gelingenconsultatie komen niet in
het gedrang door schaalvergroting,
maar zullen op termijn juist kwali-
tatief beter worden. Dat stelt J. van
Veggel, directeur van het Groene
Kruis in de Westelijke Mijnstreek,
de instelling die komend jaar gaat
fuseren met de stichtingen voor ge-
zinszorg in Geleen en Sittard.
Van Veggel reageert op uitlatingen
van de Geleense huisarts Klaas

Bakker in een interview in het Lim-
burgs Dagblad van gisteren. Bakker
sprak zijn afkeuring uit over de
schaalvergroting. Na de fusie komt
er in elke gemeente één centraal
wijkgebouw van waaruit de wijk-
verpleging wordt gecoördineerd.
Daarnaast gaan diverse consultatie-
bureaus dicht.
Bakker vindt de wijkzorg nu al niet
efficiënt genoeg en heeft ervoor ge-
pleit deze te koppelen aan de huis-
artspraktijken. Ook voorziet hij dat
ouders straks met hun babies weer
grote afstanden moeten overbrug-
gen en in volle wachtkamers te-
rechtkomen. Hij heeft collega's dan
ook opgeroepen zelf consultatiebu-
reaus te beginnen.

Van Veggel denkt dat dit allemaal
niet nodig is. „De wijkzorg komt
niet in het gedrang, omdat ook na
de fusie behoud en verbetering van
de bestaande zorg uitgangspunt
blijft. Met de huisartsen in deze re-
gio gaan we bezien waar sluiting
van een consultatiebureau tot pro-
blemen kan leiden. Daar zal een
compromis gevonden moeten wor-
den. Maar waar erg veel zuigelingen
zijn, bijvoorbeeld in nieuwe wijken
als in Sittard-Oost, beginnen we
over een halfjaareen dependance."

Verder zegt Van Veggel dat uit het
contact met de huisartsen genoeg-
zaam is gebleken dat die integratie
van wijkzorg in hun praktijken niet
willen, al was het alleen al omdat zrj
hun eigen onafhankelijkheid niet
willen prijsgeven. Een andere sta-
in-de-weg voor dit idee van dokter
Bakker is dat de wijkzorg vaak te
maken heeft met regionaal oude-
renbeleid en op gemeente is afge-
stemd. „Daarentegen zijn huisart-
sen vrij gevestigd en niet gebonden
aan gemeentegrenzen."

Bisschop
De herder vervreemdt
steeds meer van zijn kudde.
Op deze plaats is al vaker
betoogd — en middels een
enquête ookaangetoond —
dat bisschop Gijsen op een
totaal andere communica-
tiegolflengte zit dan het me-
rendeel van de katholieken
in zijn bisdom. Het incident
in de parochiekerk te Heer

lijkt aan te tonen dat het sociaal isolement van de bisschop nu
bijna compleet is.
Het schofferen van een kerk vol kinderen en volwassen gelovigen
is volgens zijn woordvoerder 'een weloverwogen beslissing' ge-
weest en wordt gerechtvaardigd met de wat middeleeuws aan-
doende terminologie: 'Hier moet de duivel in huis geweest zijn.'
De duivel? In de persoontjes van 63 wat rumoerige schoolkinde-
ren? Of in de personen van de ouders, ooms, tantes, peetooms
of peettantes? Of misschien in de persoon van de pastoor van
Heer?
De reactie van zowel de bisschop als zijn woordvoerder getuigen
van een verregaande wereldvreemdheid. Vraag iedere willekeuri-
ge onderwijzer eens hoe het is als je 63 opgewonden kinderen bij
elkaar hebt. Vraag iedere willekeurige politicus eens naar de
waarde van tact als een kerk vol mensen voor joker gezet wordt
omdat de bisschop het te rumoerig vindt. Vraag koningin Beatrix
eens naar de noodzaak om je als gezagsdrager en voorbeeldfunc-
tionaris ook in moeilijke en rumoerige omstandigheden (bijvoor-
beeld opKoninginnedag) flexibel en metveel begrip op te stellen.
Wat een vreugdevol momentvoor de kinderen en hun vele familie-
leden in de parochiekerk van Heer had moeten zijn, wordt door
de bisschop gewoon versjteerd, omdat hij vindt dat men te veel
lawaai maakt. Hij stapt boos op en laat de kinderen en familiele-
den zitten. Want 'de duivel was in huis.'
Wij zagen slechts gewone mensen en kinderen en een enthou-
siaste pastoor. De bisschop zag, volgens zijn woordvoerder, ech-
ter mensen die zich 'schandelijk' gedroegen, onwaardigheid en
een overschrijding van fatsoensnormen. Het zal je maar gezegd
worden.
Neo-nazi's gedragen zich schandelijk, voetbalvandalen gedragen
zich onwaardig, criminelen gedragen zich onfatsoenlijk. Maar een
kerk vol gewone mensen waar het vormsel wordt toegediend?
Werden er misschien leuzen gescandeerd, werd er meubilair ver-
nield, mishandeling gepleegd, met eieren gegooid? Nee. Het was
wat rumoerig, er was wat gestommel, omdat een processie van
mensen zich door de kerk bewoog. 'De duivel was in huis!'
De geïsoleerde herdervervreemdt steeds meervan zijn kudde. Dat
is spijtig en vervelend voor de pastoor en de parochianen van
Heer en tragisch voor het bisdom en de kerk. Want zelfs 'laat de
kinderen tot mij komen' geldt blijkbaar niet meer in Roermond.

R.B.

(ADVERTENTIE)

daar winkel je voor je plezier!

Getuige in Maastrichts drugsproces baart opzien:

'In opdracht maffia
drugsbazen verlinkt'

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT - Heeft de Italiaan-
se drugsmaffia in Maasmechelen— bevreesd voor al te grote concur-
rentie op de verdovende middelen-
markt in Zuid-Limburg - de poli-
tie geholpen bij het liquideren van
de drugshandel op het woonwagen-
centrum in de Geusselt? De wegens
kluiskraken veroordeelde Maas-
trichtenaar P. D. (31) heeft gisteren
als getuige, onder ede gezegd dat hij
voor de Italianen de politie een
handje heeft geholpen, omdat hij
met die verklaring niet langer voor
de maffia hoefde te werken.

„De Maasmechelse tak van de
drugsmaffia die normaal 52 procent
van de markt in handen heeft,
maakte zich duidelijk zorgen om de
florerende handel op het woonwa-
gencentrum en ik zou vrij zijn," zo
hield D. voor derechtbank vol. Dit
ondanks de verklaringen van leden
van het rechercheteam dat D. aan-
vankelijk uit woede over het inpik-
ken van zijn vrouw en 3-jarig zoon-
tje belastende verklaringen over de
drugshandel had afgelegd en ook
dat de inval in mei j.l. op het woon-
wagenkamp) e aan de Olympiaweg
toen al op de agenda stond.

Raadsman mr. R. Wagemans en mr.
J. Marehal hebben gisteren hun be-
denkingen over de betrouwbaar-
heid van deze getuige geuit, maar
de rechtbank onder voorzitterschap
van mr. Sijmonsma wees eisen om
D. wegens meineed te vervolgen af.
Wagemans vroeg al tijdens de straf-
zaak tegen de hoofdverdachte
Leendert R. (35) nadere uitleg over
de rol van deze 'politie-informant'.
Officier van justitie P. van Hilten
zegt niets te weten van inbreng van
politieverklikkers. „De politie zal
zeker in voorkomende gevallen ge-
bruik maken van informanten. Het
onderzoek naar deze vermeende

drugshandel op het woonwagen-!
kamp is gestart na klachten van'
.omwonenden over de groeiende,
overlastvan Belgische junks.De in-
val in mei vond eerst plaats na
maandenlange observaties en het'
afluisteren van de telefoons van de;
verdachten," aldus mr. Van Hilten. '"Woest verliet R., dieal zes maanden;
in voorlopige hechtenis zit, richting',
huis van bewaring omdat de recht-[
bank tegelijk een verzoek tot ophef-:
fmg van die hechtenis van mr.!
Wagemans verwierp en de verdach-
te dus de feestdagen in de cel moet
doorbrengen.

Mislukt
Tegen 'adjudant' Henny S. eiste mr.
van Hilten gisteren wegens drugs-
handel en inbraken waaronder een
mislukte kraak bij een juwelier in
Eijsden, achttien maanden. S. vroeg
de rechtbank nadrukkelijk getuige
D. naar een psychiatrisch zieken-
huis te brengen 'vanwege zijn fan-
tastische getuigenis. D. bleef echter
ook tijdens een waar kruisverhoor
van raadsman Marehal bh' zijn ver-
klaring dat hij 'door dfe maffia was
gestuurd', al gaf hij na lang aandrin-
gen toe dat zijnpersoonlijk leed had
bijgedragen tot de wens om te ge-
tuigen. „Ik ken het milieu en weet
wat ik kan verwachten, maar ik heb
geen medelijden met mensen die
mijn kind in het drugsmilieu bren-
gen en mijn huis leeghalen," gaf hij
zich enigszins bloot.

De rechtbank negeerde tijdens de
urenlange behandeling een verzoek
van de officier van justitieom tegen
een andere getuige een meineed-
procedure te starten. De zaken te-
gen een aantal bewoonsters van het
woonwagenkamp, die beschuldigd
worden van medeplichtigheid aan
de drugshandel, werden eveneens
weer uitgesteld en wel tot 13 janua-
ri.

1; (ADVERTENTIE)
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Bonn en Moskou
akkoord over

terugkeer troepen
MOSKOU - Na twee dagen van on-
derhandelingen hebben Bonn en
Moskou gisteren overeenstemming
bereikt over een serie financiële
hulpmaatregelen en een snellere te-
rugtrekking van Russische eenhe-
den uit Oost-Duitsland.
In ruil voor een hogere Duitse bij-
drage voor de bouw van woningen
voor de terugkerende soldaten en
uitstel bij de inning van 17,6 miljard
mark aan Russische schulden zul-
len deRussen hun eenheden eerder
naar huis halen, zo verklaarden
functionarissen.
Uit een door deDuitse bondskanse-
lier Helmut Kohl en de Russische
president Boris Jeltsin onderteken-
de verklaring blijkt, dat de laatste
Russische soldatenDuitsland waar-
schijnlijk in augustus 1993 zullen
verlaten, vier maanden eerder dan
was afgesproken. De Russen zullen
bij de terugtrekking geen geld meer
verlangen voor de gebouwen die
het voormalige Sovjet-leger in ge-
bruik had, zo verklaarde Kohl. De
meeste van die legerplaatsen heb-
ben toch geen waarde omdat de
grond waarop ze staan zwaar ver-
vuild is.

De Duitse minister van Buitenland-
se Zaken Klaus Kinkel, die Kohl op
zijn reis vergezelde, sprak na thuis-
komst zijn zorg uit over de politieke
stabiliteit in Rusland.
De Duitse regering zal de uitgaven

voor de bouw van huizen in Rus-
land verhogen van 7,8 naar 8,35 mil-
jard mark en voor acht jaar afzien
van de inning van de schuld van
17,6 miljard mark. Die schuld heeft
betrekking op door de voormalig 6
DDR aan Rusland geleverde goede-
ren.
.Duitsland heeft ook gezegd bereid
te zijn druk uit te oefenen op de an-
dere schuldeisers, die zich hebben
verenigd in de Club van Parijs, om
soepeler te zijn ten aanzien van de
terugbetaling van de Russische bui-
tenlandse schuld van 70 tot 80 mil-
jard dollar. De leden van de club
komen vandaag bijeen.
'Vertegenwoordigers van de beide
regeringen ondertekenden in totaal
negen afspraken. Kohl haalde tij-
dens zijn persconferentie drie ak-
koorden naar voren: een afspraak
over de verzorging van oorlogsgra-
ven; toezeggingen over Duitse hulp
bij het vernietigen van atomaire en
chemische wapens en een verkla-
ring over de morele rehabilitatie
van de slachtoffers van de militaire
tribunalen die de Sovjetunie na de
Tweede Wereldoorlog in Oost-
Duitsland instelde om met echte en
vermeende vijanden af te rekenen-
;De bondskanselier wees er verder
op dat het eerdere akkoord over de
instelling van een nieuwe Wolgare-
publiek voor de Duitsers in Rus-
land doorMoskou spoedig in daden
omgezet zal worden.

Applaus Arabieren
voor ontvoering

TEL AVIV - Nieuwsmedia in de
Arabische wereld hebben geestdrif-
tig gereageerd op de jongste actie
van de islamistische verzetsbewe-
ging Harnas. De beweging ontvoer-
de en vermoordde afgelopen zon-
dag een Israëlische onderofficier,
Nissim Toledano. Opvallend is dat
de door de PLO gesteunde Pales-
tijnse pers wat minder enthousiast
is. Harnas is de belangrijkste rivaal
van de PLO in de door Israël bezet-
te gebieden. In Israël steunen de
media unaniem de harde maatrege-
len die de regering heeft genomen
tegen Hamas-aanhangers in de be-
zette gebieden.

Van de pro-Hamas reacties was die
van Saoedi-Arabië het meest voor-
spelbaar. De Saoedi's zijn, samen
met Iran, de belangrijkste finan-
ciers van de beweging. Het belang-
rijkste Saoedische dagblad, Ashark
al-Awsat, gepubliceerd in Londen,
spreekt van een keerpunt in de ge-
schiedenis van het Palestijnse ver-
zet tegen de Israëlische bezetting.
De Palestijnen hebben laten zien
dat ze 'niet langer de gijzelaars zijn
van de Israëlische militaire onder-
drukkingsmachine maar een volk
dat doorzijn wilskracht ieder bezet-
tingssysteem op zijn eigen grondge-
bied tart.

In Israël heerst verontwaardiging
over dè Saoedische financiering
van Harnas. Saoedi-Arabië steuntofficieel het vredesoverleg in Was-
hington en neemt deel aan de multi-
laterale besprekingen over de toe-
komst van het Midden-Oosten.
De actievan Harnas leverde een uit-
gebreid dankwoord op van Tarek
Massarweh, columnist van het Jor-
daanse dagblad Al-Rai. Hij schrijft
dat de bezetting 'een politieke, mo-
rele en bloedige last moet worden
voor de vijandige Zionistische enti-
teit, nu de onderhandelingen aan de
gang zijn en ook als er niet wordt
onderhandeld.En: „De zionistische
dodenzijn niet beter dan onze mar-
telaren. Als zij onze jongens en
meisjes vermoorden met een ge-
middelde frequentie van drie per
dag, dan moeten wij ook dagelijks
drie van de hunnen om het leven
brengen. Oog om oog, tand om
tand. En als de Israëli's ons ver-
moorden terwijl ze onderhandelen,
dan moeten wij ook hen vermoor-
den als er onderhandeld wordt."

De Palestijnse pers in Oost-Jeruza-
lem slaat in het algemeen een wat
verzoenlijker toon aan. Zo schrijft
An-Nahar: „Geen weldenkend

Tsjechië heeft
nieuwe grondwet

PRAAG/BRATISLAVA - Het par-
lement van Tsjechië heeft gisteren
met overgrote meerderheid van
stemmen de nieuwe grondwet aan-
genomen van de 'democratische,
soevereine rechtsstaat' Tsjechië.
Per 1 januari valt Tsjechoslowakije
uiteen in de zelfstandige staten
Tsjechië en Slowakije.
In de Tsjechische nationale raad
stemden 172 afgevaardigden voor
en 16 tegen de grondwet, bij 10 ont-
houdingen. Voor grondwetswijzi-
gingen is een drie-vijfde meerder-
heid nodig.
Slowakije had in september zijn ei-
gen grondwet aangenomen. Deze
trad per 1 oktober in werking, maar
sommige artikelen werden bevro-
ren in afwachting van de ontbin-
ding van Tsjechoslowakije.
Slowakije krijgt een eigen leger en
een eigen ministerie van Defensie.
Dit besloot het parlement in Brati-
slava woensdag. Het leger, dat uit
35.000 man gaat bestaan, krijgt tot
taak het nationale grondgebied te
verdedigen en is inzetbaar bijram-
pen, meldde het persbureau CTK.

mens wil dat de dood en de opoffe-
ring van jonge mensen doorgaat als
gevolg van onverzettelijke posities
en het onvermogen moedige beslis-
singen te nemen om een eind te
maken aan het geweld. Het Israëli-
sche en het Palestijnse volk moeten
niet blijven toekijken en de doden
tellen. Het bloed van alle slachtof-
fers zal voor niets zijn vergoten als
er niets wordt gedaan om door de
flessehals te komen, die wordt ge-
vormd door de weigeringvan Israël
te erkennen dat de bezetting moet
eindigen."
De pers in Israël juicht unaniem de
harde maatregelen toe die de rege-
ring heeft genomen of nog zal ne-
men tegen Harnas. De linkse en
liberale kranten menen dat het Op-
treden tegen Harnas gepaard moet
gaan met concessies aan het deel
van het Palestijnse publiek dat het
vredesoverleg steunt.
Volgens een aantal hoofdartikelen
is dat de beste manier om de isla-
misten de wind uit de zeilen te
nemen. „Van nu af aan brengt ieder
incident de vredesonderhandelin-
gen in gevaar," schrijft Al Hamis-
har, de krant van de linkse kiboets-
beweging. „Daarom moet de rege-
ring snel handelen in de politieke
arena, voor Harnas haar het onder-
handelen onmogelijk maakt."
Jediot Acharonot, Israëls grootste
krant, meent dat het Israëlische pu-
bliek 'van ganser harte de detentie
van vrede-vijandige Hamas-aanhan-
gers zal steunen', evenals de depor-
tatie van de leiders van de bewe-
ging.
The Jerusalem Post, die de rechtse
oppositie steunt, pleit voor een mili-
taire optie. In een hoofdartikel on-
der de kop 'Het is nu Oorlog
schrijft de krant onder meer: „Dat
Rabin staat op voortzetting van het
vredesproces is redelijk. Maar hÜ
geeft terroristen officieel een ver-
gunning om te doden, als hij voor-
bijgaat aan de ontvoeringen en
moorden op initiatief van de PLO.
een organisatie waartoe de Pales-
tijnse onderhandelaars zeggen te
behoren. Terrorisme behoort bo-
venaan de agenda te staan in Was-
hington. En Israël moet weigeren
over iets anders te praten tot de
Arabieren een poging doen de ter-
reur de kop in te drukken."

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.), maakt tervoldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op deRuimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 10 december 1992
heeft besloten te verklaren dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor:
- het gebied „Molenstraat en omge-

ving";
- een perceel gelegen aan de Maas-

trichterlaan 122, kadastraal be-
kend gemeente Beek, sektie F, nr-
-4314;

-een perceel geelgen aan de
Schoolstraat 1, kadastraal bekend
gemeente Spaubeek, sektie A, nr-
-3441;- een gedeelte van 2 percelen gele-
gen aan de Geverikerstraat Hl'
kadastraal bekend gemeente
Beek, sektie F, nrs. 4350 en 4351;

Bedoelde besluiten liggen, met de
daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte tekeningen, waarop
de percelen in gele kleur zijn aange-
geven, met ingang van 18 december
1992 ter gemeentesekretarie (afde-
ling Grondgebiedzaken, sektor Ex-ploitatie en OntwikkelingVastgoed,
kamer 121) voor eenieder ter inzage-
Op deze dag treden deze besluiten
in werking.
Beek (L.), 17 december 1992 ■ " .

de burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem
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Wij bezorgen u er liever een.
Aan het eind van het jaarregent stelde betaling' tot 1 september zeer compleet uitgeruste 309 GLX invloed hebben op de prijzen. Die

het wensen. Echter niet bij ons. 1993- En dekeus is zeer ruim. klaar om in te stappen. Met zn blijven onveranderd.
Dat bedoelen we niet onvrien- *De nieuwste modellen 106 zuinige motor één van de meest Kortom. Wij bezorgen u graag

delijk. Maar inplaats vanu een goed staan in deshowroom. Inclusiefde economische auto's in zijn klasse, een goed nieuwjaar. Dat laten we
jaarte wensen, bezorgen we u 106 diesel, de 106 vijfdeurs en vanaf f25.950,-. ook merken als we u eeninruilprijs
er liever een. Daar doen we ons de 106 Ace met alzn extra's, vanaf *Of neem eens plaats achter voorstellen op uwhuidige auto.
uiterstebest voor. f 19-995,-. het stuur van de Peugeot 405. Want uiteindelijk zienwe graag

* Neemnouhetfjnancierings- * Ookde2os-seriehebbenwe Bekroond als Auto èn Zaken- dat u met een goed gevoel 1993
aaribod op de Peugeot 106 en 205 voor vin huis, waaronder de auto van het Jaar en onlangs ver- binnenrijdt,
personenauto's. Wij lenen u 10.000 nieuwe 205Accent, vanaf f22.490,-. nieuwd, vanaf f31-955,-.
Rulden tegen nul procent rente * Bent uop zoek naar een * Overigens zal de invoering JEVOELT JELEKKERDER
over 18maanden. Ofgevenu uitge- grotermodel Peugeot? Dan staat de van deBPM per 1 januari 1993 geen INEEN PEUGEOT.

PRIJZEN INCL BTW.EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. 'DE UITGESTELDE BETALING (MAK 10000. 1 WORDT VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND(AANGESLOTEN BIJ HET BKR] ONDERDE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST AANBIED'NGEN GELDEN UITSLUITEND BIJAANSCHAF TUSSEN 1EN 31-12 '92 EN REGISTRATIE VOOR 31 1 93 INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL : 045-460500 MEERSSEN
AUTOBEDRIJF SEEGERS V.O.F, ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER BV, WINDRAAK 29, TEL: 046-521944.

BI PEUGEOT Iil DYNAMISCH OP WEG.
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De huidige privacy-bepalingen vor-
men nog vaak een te grote hindernis
bij het recherche-onderzoek. „leder-
een heeft recht op een bepaalde mate
van bescherming van de persoonlij-
ke levenssfeer. Maar daarmee moet
niet star worden omgegaan."
Volgens Gonsalves komen de pri-
vacy-bepalingen voort uit het ge-
dachtengoed van de jaren '60 en '70.
„De bedreigingen van nu vragen om
een nieuw evenwicht tussen de be-
scherming van de persoonlijke le-
venssfeer en de bescherming van de
samenleving als geheel."

%lens een studiedag in Utrecht be-
j^ukt Gonsalves nog eens dat de

rPPak van de zware, georganiseerde
.^ünaliteit om brede samenwer-
kingsverbanden vraagt.

onsalves denkt daarbij niet alleen
jjtt mternationale politiesamenwer-
Jr*g> die vorm krijgt in Europol,
jT^rook aan een samenwerking tus-« de justitie-organenin de Europe-
pi landen. De procureur-generaal
fon V°or de oPricnuni van een Eu-

service-bureau voor justitie,
w? .ganisatie en bevoegdheden van
g /^-autoriteiten in de ons omrin-
liit anden verschillen in aanzien-
j!** mate, aldus Gonsalves. Het
SMCebureau' door hem 'Euro.us'
wT°Pt> zou zeer praktijkgericht

erlfzaam moeten zijn.

J*EERLE_>T/TrTR.ECHT ~ De nieuwe organisatie van de
Politie in regionale eenheden mag niet leiden tot verzui-
pg- In de strijd tegen de zware georganiseerde criminali-
eit is interregionale en internationale samenwerking
U°odzakelijk. De regionale belangen zullen daar aan on-
dergeschikt gemaakt moeten worden, waarschuwt mr. R.
£°nsalves, procureur-generaal bij het gerechtshof in Den
oosch.

De procureur-generaal verwijst naar
het plan om in vrijwel alle politiere-
gio's zogehetenkaalplukteams te for-
meren die ervoor moeten zorgen dat
misdaad niet loont.

De criminaliteitsbestrijding maakt
een ontwikkeling door van delictge-
richte, via een dadergerichte, naar
een buitgerichte aanpak. Om hun il-
legaal verkregen winsten wit te wa-
sen, zijn criminele organisaties ge-
dwongen in de bovenwereld te infil-
treren, meent Gonsalves. Als de
bovenwereld de rijen sluit, kan deze
zwakke plek van de criminele orga-
nisaties uitgebuitworden.

Kaalplukteams

Sectoren in Nederland die volgens
Gonsalves bevreesd moeten zijnvoor
infiltratie vanuit de onderwereldzijn
de bouw, de horeca, de onroerend-
goedhandel, de autobranche en de
vuilverwerkingsindustrie.

U**. betekent niet alleen dat alle
vJ^s van de verschillende be-
n^Sdheden en competentie-regelin-
en aanwezig is, maar dat ook snel
Vj adequaat bevoegde beslissingen
jL dit bureau kunnen worden ver-
4Ctgen voor operationele politie-
bet ' e"'u*st Juridische weg in het
W.effende land moet onmiddellrjk

worden ingeslagen."

Debat
effectieve bestrijding van deare criminaliteit vraagt ook om

He naderebezinning op de toegesta-
(_ 0 °Psporingsmiddelen. Zo acht
W^alves het wenselijk dat een de-
(w gevoerd wordt op welke wijze
rt^°ringsdiensten gebruik kunnen
VpvT?n van de persoonlijke gege-
cnsbestanden.

Strenge procedures
bij aanbestedingen

Onderzoek: ook inkoopbeleid onduidelijk " Dr. Frangois Van Hoek (links) kreeg gisteren bij zijn afscheid als directeur- generaal van
het European Center for Development Poliep Management (ECDPM) uit handen van burge-
meester Ph. Houben de erepenning van de gemeente Maastricht. Ook werd hij benoemd tot
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De versierselen werden hem opgespeld door
Commissaris van deKoningin, Emiel Mastenbroek. Het ECDPM steunt overheden en organisa-
ties in ontwikkelingslanden bij hun streven naar een meer efficiënt bestuur. Het instituut is
gevestigd aan het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht. Van Hoek wordt als directeur-gene-
raal opgevolgd door dr. L. de la Rive Box. Foto: frits widdershoven

DONDERDAG 17 DECEM-
BER
KERKRADE: Kerstmarkt
van 19 tot 22.30 uur in de
aula van College Sancta
Maria in de Elbereyeld- .
straat.

HEERLEN: Kerstmarkt in
de binnenstad tot en met 22
december. #

MAASTRICHT: Kleine
kerstmarkt in de binnen-
stad tot en met 24 decem-
ber.

VALKENBURG: Kerst-
markt in de gemeentegrot,
open van 14 tot 22 uur. Tot
20 december.

AKEN: Kerstmarkt tot en
met 22 december,
i

LUIK: Kerstmarkt tot en
met 24 december.

VRIJDAG 18 DECEMBER
MAASTRICHT: Carillon-
concert vanuit de toren van
het stadhuis van 11.30 tot
12.30 uur.

ZATERDAG 19 DECEM-
BER
SITTARD: Kerstmarkt op
het Tempelplein.

HEERLEN: Begin 'Kerst
Aangekaart 1992', tentoon-
stelling kerstkaarten in St.-
Joseph-Rustoord, Gasthuis-
straat 6. Tot en met 3 januari
geopend van 14 tot 17 uur.

MARGRATEN: Fossielen
zoeken in mergelgroeve An-
kersmit, 't Rooth-Bemelen
ingang St.-Antoniusbak van
9 tot 16 uur.

MAASTRICHT: Stadswan-
deling van 1,5 uur met gids.
Start om 14 uur bij VW-
kantoor Maastricht.

MAASTRICHT: Snuffel-
markt in het Mccc, geopend
van 9 tot 17 uur, zondag van
10 tot 17 uur.

ZONDAG 20 DECEMBER
GULPEN: Rondleiding in
de monumentale Neubour-
ger watermolen aan de Mo-
lenweg, om 11 uur.

VAALS: IVN-wandeling,
start om 10.30 bij Drielan-
denpunt.

HEERLEN: Watervogelex-
cursie naar de Middenlim-
burgse Maasplassen. Ver-
trek om 8 uur vanaf de
parkeerplaats Spoorsingen.

'Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat
de in deze rubriek opgeno-
men evenementen zonder
ons medeweten afgelast, ver-
plaatst dan wel uitgesteld
kunnen worden.

D66-Venlo wil
legalisering

van softdrugs
VENLO r- De gemeenteraadsfrac-
tie van D66 in Venlo presenteert
begin januari een plan om dever-
koop van softdrugs te legaliseren.
De overlast van het drugtoerisme
naar Venlo zal een stuk afnemen
als softdrugs in tabakswinkels
over de toonbank zal gaan. __an
kan Venlo zich beter concentre-
ren op de overlast in verband met
de verkoop van harddrugs, aldus
D66.

Het unieke standpunt is in goede
aarde gevallen. De D66-Tweede
Kamerfractie heeft het idee in-
middels overgenomen.

D66-Venlo zal het werkstuk begin
januari overhandigen aan een
Tweede Kamerlid van deze partij.
Deze zal op zijn beurt proberen
steun te verwerven in het parle-
ment.

D66-raadslid L. Steegs: „De situa-
tie met betrekking tot softdrugs
in Nederland is momenteel dat
het wordt gedoogd. Daarmee ge-
doog je echter ook de criminali-
teit die er aan vast zit. Verbied je
het, dan blijft het in de criminele
sfeer."

Vervolg van pagina 1 Verder worden de archivering en
dossierindeling van alle aanbeste-
dings- en inkoopactiviteiten van de
provincie drastisch verbeterd. De
eerder genoemde onderzoeken leer-
den dat ook daar van alles aan
schortte, met name in de jaren tach-
tig.

Geschenken
Meest in het oog springende maat-
regel die GS hebben afgekondigd,
betreft een strikte richtlijn voor het
accepteren van relatiegeschenken
en invitaties. Die is voor alleprovin-
cie-ambtenaren van toepassing, 'ter
bescherming' van zowel zichzelf als
(potentiële) relaties. Voortaan mo-
gen de provinciale overheidsdiena-,
ren alleen nog presentjes aannemen
als die de waarde van tachtig tot
honderd gulden niet te boven gaan.
Bovendien mag elke ambtenaar
maximaal één cadeau perrelatie per
jaar in ontvangst nemen.

Gisteren kwamen eveneens de uit-
komsten aan het licht van het on-
derzoek dat accountantsbureau VB
Accountants in opdracht van GS
heeft verricht naar het gevoerde in-
koopbeleid van de provincie. De
studie richtte zich overigens enkel
op de tijdsspanne tussen januari
1991 en september 1992.
De conclusies van de onderzoekers
komen overeen met die ten aanzien
van het aanbestedingsbeleid: een-
duidige uitvoeringsprocedures ont-
breken, omdat ze niet formeel zijn
vastgelegd, maar enkel zijn geba-
seerd op informele afspraken en
usances. Bovendien constateren de
accountants dat diverse afdelingen

van het ambtelijk apparaat hun ei-
gen regels hanteren. Mede om die
reden bestaat er 'onvoldoende in-
zicht in de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden' van de be-
trokken ambtenaren.
Voorts signaleren de accountants
de nodige mist rond de centrale af-
deling Interne Zaken (CIZ) van de
provincie, die onder meer is belast
met de inkoop van goederen en
diensten en de administratie daar-
van. Zo is onduidelijk of alle dan
wel een deel van de bestellingenvia
CIZ dienen te verlopen.

Saillant
Saillant is bovendien de bevinding
van de onderzoekers dat de CIZ re-
gelmatig bestellingen heeft ge-
plaatst, terwijl de onderhandelin-
gen daarover met de leveranciers
allang zijn gevoerd door andere af-
delingen. Ook heeft bij grote aanko-
pen lang niet altijd een verantwoor-
de prijsvergelijking - op basis van
meerdere offertes - plaatsgevon-
den en was er onvoldoendecontrole
op de uiteindelijke levering.

De accountants bevelen het college
dan ook dringend aan om de admi-
nistratieve organisatie en de interne
controle op de uitvoering van de in-
koopprocedures zwart op wit vast
te leggen. Met de gisteren aange-
kondigde nieuwe maatregelen vol-
gen GS dat advies dus direct op.
Begin volgend jaar alzullen Provin-
ciale Staten de nieuwe richtlijnen
definitiefvaststellen.

V^-STRICHT - GS zullen
t, de aanlegvan wegen en de
en k Van ~ onder meer - kantoren

altijd openbaar
«besteden, zodra de aanneemsom

Sulh1 bedraagt dan een half miljoen
h'aen. Bij onderhoudswerkzaam-
viari aan bijvoorbeeld wegen en
stf>H^cten ugt die openbare-aanbe-
,eaingslimiet drie ton lager. Blijft
va feraamde aanneemsom onder de
lca!!f.elegde limiet, dan worden

'aidaat-uitvoerders tevoren voor
*e p

opdracht geselecteerd, waarna
V 0„

n offerte dienen uit te brengen.
de levering van goederen en

flitrK n worden onder alle omstan-
meerdere offertes ge-

bet?8^ Alleen deze vorm van aan-
'tnav den garandeert volgens GS
cien t ale mededinging die kan lei-

'Ot de laagst mogelijke prijs',
yi^aast hebben GS besloten om

u*sregels en procedures rond
vast tD uitbestedingen zwart op wit
fer.' " leëgen en te 'standaardise-
er*'n- een zo_enoemd Handboek
\voïïlnistratieve Organisatie. Dat
vies m°menteel opgesteld op ad-

-11 een speciaal geformeerde
van ■-Jke werkgroep onder leiding

griffier Oppenhuis de Jong.

c_e ac ruim zevenhonderd provin-
_6cj mbtenaren met die nieuwepro-

,-s vertl-ouwd te maken, kun-
t_g *U alvast een speciale training
het h zien- ..Maar méér nog gaat
<le a?aarbij om een aanpassing van

*° vo van onze medewerkers,"
hal., eSt het college er veiligheids-k_"e aan toe.

legd door fotograaf en camera-
man Guy van Grinsven, die al
eerder filmde in het kader van
ontwikkelingsprojecten.

Pimma en Tros werken
samen voor Guatemala

in een van de armste strekenvan
de Middenamerikaanse staat
Guatemala. Al eerderrealiseerde
de stichting Pimma twee scho-
len in El Salvador.

Steegs: „Wij zeggen: legaliseer het
en neem softdrugs op in de Ta-
bakswet. Dan kan hasj in tabaks-
zaken verkocht worden en heb je
meteen controle over dekwaliteit
van het spul dat op de markt
komt. Dan ben je van de crimina-
liteit af en ook van de koffie-
shops. Dan kan Venlo zich con-
centreren op de bestrijding van
de overlast die met harddrugs ge-
paard gaat."

KoffieshopsJ^ASTRICHT - De Stichting
tri Ml3m Maastricht (het Maas-Mi^i Particuliere initiatief
«aden-Amerika) heeft een

de kW pr°Ject °P zich genomen,oouw van een school in Gua-
aann Het Pr°Ject zal landelijke,
va _t

ht kriJgen doordat het eenUitl onderdeel zal zijn in deacht
örrfen ngenvan het 'avonturen-v^giamma' Special Adventurevan Tros-tv.

e school zal worden gebouwd

Pimma vindt zijn oorsprong in
1987, toen het Maastrichtse echt-
paar Guy en Elly Vroemen een
vakantiereis maakte door Mid-
den-Amerika, waaruit het initia-
tief voortkwam om acties op
touw te zetten om de humanitai-
re noden in die landen te leni-
gen. Met behulp van giften van
particulieren uit Maastricht en
zelfs van een scholengemeen-
schap in Hoorn werden in El
Salvador twee basisscholen ge-
bouwd, een in het landbouwge-
bied San Miguel en een in een
krottenwijk van de hoofdstad
San Salvador.

Gisteren werden voor de tv-uit-
zendingen opnames gemaakt
langs het Albertkanaal tussen
Vroenhoven en Kanne. Dit ruige
gebied moet als decor dienen
voor de tv-uitzendingen over
Guatemala. Het contact met de
Tros werd vanuit Maastricht ge-
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Procureur waarschuwt
voor verzuiling politie

'Gezamenlijke misdaadbestrijdingprioriteit' Weinig werklozen
in aspergeteelt

DEN HAAG - Slechts 47 van de
1200 aangeschreven werklozen
in Noord-Limburg hebben dit
jaar werk aangenomen in de
asperge- en aardbeienteelt. Om
toch in de personeelsbehoefte te
voorzien, hebben de werkgevers
een werkvergunning gekregen
voor circa duizend niet EG-
werknemers. Daarnaast waren er
zon 1500 illegalen werkzaam.
Minister De Vries (Sociale Za-
ken) wil volgend jaar aanzienlijk
minder legale en illegalewerkne-

mers uit niet-EG-landen inscha-
kelen in de asperge- en aard-
beienteelt. Daartoe moeten
gemeentelijke sociale diensten
en de arbeidsbureaus in de be-
trokken regio meer samenwer-
ken.
Daarnaast heeft het kabinet
reeds ingestemd met de vrijstel-
ling van premie- en belasting-
plicht (tot 1500 gulden) voor'
studentenen scholieren die in de
zomer werkzaam zijn in de tuin-
bouw. Ook staat het gemeenten
vrij bijstandsgerechtigden meer
bijverdiensten toe te staan als zij
zich melden voor de aardbeien-
en aspergeteelt.

Van onzeverslaggever

Erepenning van Maastricht

Ilmburgs dagblad Limburg

korte toer
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Topman Van Schijndel van Sittards EKP zoekt de uitdaging

Directeur post-knooppunt
ziet reorganisatie zitten

Het is dubbeldrukbij het Sittardse
expeditie-knooppunt (EKP) van PTT-post.: de
kerstkaarten moeten voor de donkere dagen de

deur uit, en bij het EKP staan 400 van de 800
banen op de tocht. Door een reorganisatie moet
het bedrijf voor 1998fors inkrimpen, en zal het
EKP (dat er nu ruim tien jaar staat) op den duur
verdwijnen. Overigens zal het gebouw blijven

staan om gebruikt te worden voor andere
doelen. (In heel Nederland verdwijnen mogelijk
zes van de twaalfEKP's, en staan 5.000 van de
60.000 banen bij PTT-post op de tocht.) Aan de
kersverse bedrijfsleider Joopvan Schijndel

de taak het allemaal aan het Sittardse
personeel teverkopen.

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Bodyguard, dag.;
18.15en 21 uur, za t/m wo ook 15;
uur.Rivoli: Single white female,;
dag. 19 en 21.30 uur. Kleine Ne-!
mo, za t/m wo 14 en 16 uur.;
Ma_im: Housesitter, dag. 18.30;
en 20.30 uur, za t/m wo ook 14.30:
uur. H5: Home Alone 2, dag.-
-14.30 18.15 en 21.15 uur. Sister:
Act, dag. 14.15 18.45 en 21.30uur,:
za t/m wo ook 16.45 uur. Sleep-:
walkers, dag. 14 18.30 en 21 uur,;
za t/m wo ook 16.15 uur. Belle en;
het beest, dag. 14 18.30 en 21 uur,:
za t/m wo ook 16 uur. Boome-:
rang, dag. 14 18.30 en 21 uur.:
Filmhuis de Spiegel:Oblako-;
R__, vr 21 uur. A Idade M_uor, zo;
21 uur.

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

MAASTRICHT
Mabi: Bodyguard, dag. 18.30 en
21.15 uur, dag. beh. do vr ook
14.30 uur. Raising Cain, dag.
18.30 en 21.15 uur, dag. beh. do
vr ook 14.30 uur. Bitter Moon,
dag. 18.15 en 21.15 uur, dag. beh.
do vr ook 14.30 uur. Kleine Ne-
mo, dag. beh. do vr 14.30 uur.
Single white female, dag. 18.30
en 21.15 uur. Ciné-K: Husbands
and Wives, dag. 21 uur. Cinema-
Palace: Home Alone 2, dag.
14.30 18 en 21.15 uur. Sister act,
dag. 14 16.30 19.15 en 21.45 uur.
Belle en het beest, dag. 14 16.30
en 19 uur. Boomerang, dag. 21.30
uur.Lumière: Van Gogh, dag. 20
uur. Sweet Emma, dear Böbe,
dag. 20.30 uur. Night on earth,
dag. 22 uur. Merci la vie, do t/m
za 23 uur. Kinderfilmhuis
Zoem: De Sneeuwkoningin, zo
14 uur.

GELEEN
Roxy: Home Alone 2, dag. 14
18.30 en 20.45 uur. Sister Act,
dag. 14 18.30en 20.45 uur.

SITTARD
Forum: Bodyguard, dag. 14 en
20.30 uur. Belle en het beest,
dag. 14 en 18.45 uur. Unforgiven,
dag. 20.45 uur. Filmhuis Sit-
tard: Naked Lunch, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Boomerang,
vr t/m zo 19.30 en 22 uur. Univer-
sal Soldier, vr t/m zo 19.30en 22
uur. Kleine Nemo, za zo wo 14.30
uur. Belle en het beest, za zo wo
14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Home Alone 2, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14.30 uur, zo
ook 16.30 uur. Belle en het beest,
za zo wo 14.30uur.Royaline: Far
and Away, dag. 20.30 uur. Film-
huis Roermond: Oblako-Raj, do
20.30 uur.

VENLO
Filmhuis Perron 55: Naked
Lunch, do di 20.30 uur, za 20 uur

HEERLEN:- do. 17/12: muziek: Benny Neyman
met Later is te laat
- vr. 18/12: muziek: Kamerorkest van
Kiev m.m.v. onder anderen Borika
van den Booren- vr. 18/12: muziek: Plattèl in concert
(Kleine Zaal, 20.30 uur)- za. 19/12: muziek: The Passadena
Roof Orchestra- za. 19/12: cabaret: Job Schuring met
Kangoeroes in Zeeland (Kleine Zaal,
20.30 uur)- zo. 20/12: muziek: Maastrichts Salon
Orkest in kerstsfeer (15.00 uur)- di. 22/12: ballet: Scapino Ballet Rot-
terdam en LSO met Notekraker- wo. 23/12: muziek: kerstconcert door
Wolga Kozakken Koor

KERKRADE:- vr. 18/12: muziek: kerstconcert met
Brassband Limburg (19.30 uur)- za. 19/12: muziek: show met Ritmic
Group- zo. 20/12: muziek: Neues Leipziger
Streichquartett en Isabelle van Keu-
len met Mozart, Debussy en Brahms

MAASTRICHT:- vr. 18en za. 19/12: toneel: Hoog Tijd
met Mary Dresselhuys en John
Kraaykamp (20.15 uur)- zo. 20/12: ballet: Scapino Ballet en
LSO met Notekraker (20.15 uur)- wo. 16/12: muziek: lunchconcert met
Jaap Kooi, piano (12.30 uur)

SITTARD:
- do. 17en vr. 18/12: toneel: Macario,
nieuwe produktie van Sirkel- za. 20/12: muziek: met Berdien Sten-
berg in de Piste (19.00 uur)- di. 22/12: toneel: De Ingebeelde Zie-
ke door Noord Nederlands Toneel- wo. 23/12: muziek: kerstconcert met
Toonkunstkoor Geleen, Oratorium-
vereniging Sittard en LSO 0.1.v. Ge-
Vos

ROERMOND:
- zo. 20/12: muziek: kerstontmoeting
met Koninklijk Roermonds Mannen-
koor (11.30 en 16.30 uur)

WEERT:- vr. 18/12: muziek: met Berdien Sten-
berg in de piste (19.00 uur)- za. 19/12: toneel: De Markiezin met
o.a. Anne-Wil Blankers en Willem Nij-
holt

Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

exposities:
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19. Werk
van Jürgen 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.

NUTH-VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van HanRonken en Marie-Louise vah
Zeijst. T/m 14/1, open do 15-18 uur, zö
14-17 uur.

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 Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van Jef Wishaupt en Paul Bec-
kers. T/m 17/12, open do t/m zo 14-17
uur.

Vol vuur vertelt Van Schijndel
over 'zijn' bedrijf. De cultuurom-
slag waarover hij sprak, is het
best te zien in het nieuwe post-
kantoor in Heerlen. „Dat is een
echte dienstenwinkel. Vroeger
had ik voor het loket wel eens
rijen van 20 man. Dat komt nu
niet meer voor: uit onderzoek
van de consumentenbond blijkt
dat wij de kortste wachttijdreali-
seren."

Van Schijndel vindt de reorgani-
satie die nu op stapel staat nood-
zakelijk om het rendement, de

" Joop van Schijndel, de nieuwe directeur van het Sit-
tardse PTT-expeditieknooppunt (EKP) op de werkvloer.

Foto: PETER ROOZEN

Ook het eerste gesprek met de
ondernemingsraad van het Sit-
tardse EKP was goed, maar za-
kelijk. Van Schijndel rekent
erop dat de helft van het perso-
neel kan afvloeien zonder ge-
dwongen ontslagen. Het lijkteen
onmogelijke klus, maar de Bra-
bantse ras-optimist ziet volop
mogelijkheden.

■De nieuwe directeur is een aan-
Pakker. Hij heeft ervoor gekozen
.b de drukste periode van het
|aar binnen te vallen. „Dat is na-
tuurlijk ook een kans om ieder-een te leren kennen." In deze
Kennismakingsweek is Van
Schijndel vaak 's morgens vroeg
°j 's avonds laat nog op de werk-
vloer. Hij wil iedere werknemer
Van elke ploeg persoonlijk de
ha«d schudden. „Ik denk dat het
jfaat lukken. Nog deze week
"-oop ik alle 800 handen geschud
16 hebben," zegt hij enthousiast.

Op zijn eerste ronde door het
EKP werd de aanpakker natuur-
lijk geconfronteerd met vragen
en onzekerheden over de reorga-
nisatie bij PTT-post. „Ik wil de
mensen recht in de ogen kijken.
Wat ik zeg dat doe ik ook. Ik sta
achter het beleid van de directie,
maar ik ga er alles aan doen om
de hele operatie zo sociaalen aan
vaardbaar mogelijk te laten ver-
lopen."

Van Schijndel ziet niet op tegen
".e klus. Integendeel, hij heeft er
?*n in. De inwoner van het Bra-
bantse Veghel houdt van uitda-
gingen. Om uit te leggen wat dat
betekent, trekt hij een vergelj-
«ng met de (duur)sport. „Ik hou
Van wielrennen in de Alpen. Ik
*an het niet goed, zo tegen een
berg op. Maar ik hou het wel
1 .ng vol. Net zoals zon klim,
Vlnd ik dezeklus een uitdaging."

„Ik vind het prettig dat ik allerlei
functies heb bekleed. Daarom
kan ik de mensen ook duidelijk
maken wat er op ons afkomt. Ik
weetwat het is."

post-knooppunten de opslag en
het vervoer Van goederen ('pu-
blic warehousing')voor een aan-,
tal bedrijven. „Landelijk heef-
het bedrijf al 40 grote klanten.
Daar ben ik best trots op."

dienstverlening en de kwaliteit
te verbeteren. „De loonkosten
moeten omlaag om beter te kun-
nen concurreren. De klant be-
taalt voor de diensten, wij moe-
ten een goed product leveren,"
zegt hy als een echte manager.
De Brabander is er ook bijzon-
der trots op hoe zijn personeel de
kerstdrukte het hoofd biedt.
„Dat is een ontzaglijke klus, en
die gaan we klaren. Het gaat om
200 miljoen stuks extra, naast de
20 miljoen die we al doen per
dag. Geen enkel bedrijf krijgt
dat klaar."

„We hebben nog wel even de
tijd, dus een hoop kan worden
opgelost binnen het natuurlijk
verloop. Verder denk ik dat we
nieuwe activiteiten van buiten
kunnen aantrekken." Als voor-
beeld noemt de directeur het
vervoer van (klein-)goederen,

Het feit dat de PIT een pnvé-
I bedrijfis, schept mogelijkheden.

„We kunnen best een aantal bu-
siness-units opzetten, diezich op
specifieke activiteiten richten.
Dat is toch de trend, iedereen
richt zich op zijn kernactivitei-
ten." „De EMS (het pakketjes-
bedrijf-red.) is in no-time van de
grond gekomen. Daar werken nu
800 mensen."

\an Schijndel werkt al meer dan
?"n halve leven bij de PTT, en
beeft 'tante post' zien verande-
'en van 'een klassiek staatsbe-
?^if in een 'dynamische en

?ntgerichte privé-onderne-
J îng.' „Een cultuuromslag," zo.eütelt hij de veranderingen.
Slnds de PTT een privébedrrjf is.

zoals pakketjes. „Een groei-
markt."' Verder verzorgen al veel

geeft zondag om 19 uur een
kerstconcert in de Drievuldig-
heidskerk teRimburg. Medewer-
king verlenen soliste Miriam Er-
kens en een koperensemble, sa-i
mengesteld uit leden van de
Brassband Limburg.

KERKRADE

" Het VocaalEnsemle Kerkrade
houdt zaterdag om 20 uur een
kerstconcert in de aula van het
Antonius Doctor College.

kerstevenementen
HEERLEN
" In het St.-Joseph Rustoord
jvordtvan zaterdag 19 december
■ot en met zondag 3 januari de
ffcntoonstelling 'Kerst-Aange-
kaart 92* gehouden. Dit jaar is
£et thema klassieke religieuze
Kaarten. De tentoonstelling is da-
gelijks van 14 tot 17 uur te bezoe-
Ken. Na Kerstmis kan men de

wenskaarten sturennaar Chr. Janssen, Eurender-
Weg 107, 6417 PA Heerlen.

£ Het Christelijk Gemengd
£°or Heerlen, blokfuitensemblej-Pus 6 en het Steinder Mannen-
koor geven zondag om 16 uur

kertsconcert in de Temps-
Pleinkerk.

" Koor Coda geeft zaterdag om

" uur een kerstconcert in ge-
meenschapshuis Heksenberg.
viedewerking verlenen zangkoor
J*-Caecilia, Sonore Kwintet, so-
ste SienVromen en pianistRon

jj.ïn de Christus Koningkerk
lßleuw Einde begint zondag om
" uur het kerstconcert van

St.-Caecilia. Mannen-
koor L'Esprit treedt als gastkoor

" Mannenkoor St.-Lambertus
geeft zondag om 12,ur een matinee-concert in Au-berge De Rousch.

" In de St.-Martinuskerk Spek-
holzerheide wordt zondag om 20
uur een kerstconcert verzorgd
door de Maastreechter Staar. So-
listische medewerking verlenen
José Kalthof, Martijn Nieuw-
lands, Ber Schellings en Roger
Moens. Voorverkoopkaarten zijn
voor fl 15,- verkrijgbaar bij de
pastorie, verenigingsgebouw
Spekholzerheide, De Mijnlamp
en kapsalon Fohler.

VOERENDAAL

" Buurtvereniging Kundesj
Heem houdt zaterdag om 17 uur
een kerstviering met medewer-
king van de plaatselijke muziek-
gezelschappen, de jeugd en de
Kerstman. ledereen is welkom.

" De
zogeheten
donkere
dagen voor
Kerstmis
zijn
traditioneel
gevuld met
evenemen-
ten als
markten en
concerten.
Ook in de
Oostelijke
'Mijnstreek
staan zeer
gevarieerde
activiteiten
op stapel.
Genoeg te
doen dus,
voor wie
zich
verveelt.

Foto:
CHRISTA

HALBESMA

SIMPELVELD

" Mannenkoor David verzorgt
zomdag om 17 uur een kerstcon-
cert in zaal Frrjns.

De Trommelacre van Herle en
'armonie St.-Bernadette Molen-
*rB geven zondag om 11 uur

c^ kerstconcert in de zaal van
tód Heerlen, Sittarderweg
o-145. In de pauze vindt een

"Uksemloterrj plaats.

NUTH

" In het Cultureel Trefcentrum
wordt zondag van 11 tot 17 uur
een kerstmarkt gehouden door
buurtvereniging Keelkamp.

" Fanfare St.-Donatus houdt
zondag van 18 tot 20.30 uur een
Kerst-in in zaal Griezegrubbe.
Medewerking verlenen de drum-
band, de jeugdfanfare, het Mat-
hokoor en leerlingen van basis-
school de Populier.ensemble Musica Cantat zater-

dag kerstliederen in de St.-
Michaelkerk Eikske.

uur een kerstconcert in de St
Clemenskerk.

SCHINVELD

" Harmonie St.-Caecilia houdt
vanavond om 20 uurkerstkienen
in de Harmoniezaal aan de
Broekstraat. Zondag geeft het
korps om 17 uur een kerstcon-
cert in de Harmoniezaal met so-
listische medewerking van Ma-
rijke Hendriks en Ina Hese.

AKEN

" In de Hoge Dom van Aken ge-
ven de leerlingen van de Dom-
singschuhle zaterdag om 18 uur
een kerstconcert.

% i,
nr, samenwerking met gere-
nommeerde solisten geeft hets>runssums Mannenkoor zater-dag pm 20.30 uur een kerstcon-cert ln dr Brikke-oave.

" Het Mannenkoor RMK'2Igeeft vrijdag om 20 uur een

" In de concertzaal van de Mu-
ziekschool, Buttingstraat 47,
wordt zondag om 15.30 tot 18 uur
een kerstconcert verzorgd door
Zangkoor St.-Antonius Vrank,
Vocal Group Flos Carmeli, fanfa-
re St.-Gabriël en fanfare St.-
Hubertus. De organisatie is in

HOENSBROEK

RIMBURG

" Zangvereniging Eendracht" Tijdens en na de mis van 19
uur zingt het Landgraafs Vocaal

HULSBERG

" Zangvereniging St.-Caecilia
Hulsberg, fanfare St.-Clemens
Arensgenhout en organist Paul
Huyts geven zondag om 14.30

" Voor de vijftiende keer wordt
zondag vanaf 14.30 uur in ge-
meenschapshuis 't Ströatje
Übach over Worms een Kerst-
Inn gehouden met medewerking
van The Young Singers, Zang-
vereniging Vriendenkring St.-
Rochus, fanfare St.-Elisabeth en
de solistenKarin Eydems en Ol-
ga Stöcker

LANDGRAAF

" In zaal Prjls, Oranje Nassau-'
straat 40, verzorgt harmonie St.-
Michael Eikske zondag om 15
uur een kerstviering. Voor de
pauze voeren de jeugdleden een
kerstspel op met muzikale bege-
leiding van de harmonie. Daarna
worden populaire kertsliederen
gespeeld.

UBACHSBERG

" In de Fanfarezaal wordt zon-
dag om 18 uur een kerstconcert
verzorgd door fanfare St.-Caeci-
lia, dameskoor Canto Vivo,
jeugdfanfare Übachsberg, jeugd-
koor De Berglijsters en Mannen-
koor St.-Caecila.

kerstconcert in de St.-Jo-
sephkerk Eggge. Medewerking
verleent de Kon. Philharmonie
Bocholtz. Voorverkoopkaarten
zijnvoor fl 10 verkrijgbaar bij de
VW, de Rabo-bank en in ge-
meenschapshuis Concordia.

handen van St.-Hubertus Pas-
sart.

BRUNSSUM
ue verenigingen en organisa-J*es voor ouderen in Treebeek

"ouden vrjjdag om 14.30 uur eengezamenlijke kerstviering in het
eugdhuis, Maanstraat 20. Mede-_ erking verlenen ouderenkoor

volksdansgroep De
c».6? 116^0'8 en mondharmonika-sPeler Bours.
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DOOR GEERTJAN CLAESSENS De nieuwe man voor Sittard be-
gon 29 jaar geleden als loket-
beambte in zijn woonplaats
Veghel. Na veel omzwervingen
keerde hij daar terug als direc-
teur. Het kantoor was toen veel
groter geworden.

SITTARD - De rasechte Bra-bander is nog maar net in func-
"e- Hij heeft nog niet alle (nu
bog) achthonderd medewerkers
be hand geschud, maar de mou-
wen zijn al opgestroopt.

Limburgllrnburgs dagblad

in hetnieuws

in de theater

streeksgewijs
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Kunst en Antiek
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne vindt u bij
INTERART antiek Simpel-
veld, Irmstraat 64. 045-
-443161 eigen restauratie en
logerij. Ma. gesl./do. koopav.

Muziek

■Ml Music house y-*y l
UU Daan smit bv "üïï"

■—m—i-wm■—iamrn_____i Rijksweg Z. 124
JL 1200 meter2 muziekplezler!!! 046 754665

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

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

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

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

zolang de voorraad strekt.
VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN ZIJN WIJ

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

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

Muziekliefhebbers opgelet!!!
Bij aankoopvan elk Yamaha-keyboard,

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

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

Ma. t/m za. open, do. koopavond.
Te koop JUKE-BOX, zeer ■mooi, 60-er jaren. Pr. ,
’2.000,-. Tel. 044-921108. |
Gebruikte SAXOFOONS en }
andere blaasinstrumenten. |
Goede merken met garantie. \
Oss, tel. 04120-25265. I

Te koop TROMPET Man-,
chester Brass Class A. Tel.
045-314959.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Diversen
■-_■■___■■■l—l II II I II ———-—— "' ■ I ■■.MM-——■-■__■_■_.

Te koop KERSTBOMEN div.
soorten en afmetingen. Be-
stel nu. Tel. 046-529004.
Te huur geheel compl.
KERSTMANKOSTUUM.
Mgr. Schrijnenstr. 31, Hrl.
Tel. 045-717608.
Mensen GEVRAAGD vanaf
24 jr. Voor verdere info stuur
naam en tel.nr. op naar
Postbus 654, 6400 AR
Heerlen.

Te k. defecte Fiat 127 Super,
bwj.'B2, vr.pr. ’ 200,-;
MOUNTAINBIKE, vr.prijs
’40,-. Tel. 045-325895 of
322385.
Autoservice GOOIKER,
wenst U stemmige feestda-
gen. APK, alle reparaties,
garage, carwash, cleaneren,
banden en uitlaten. Appollo-
laan 154, Heerlen. Tel. 045-
-740041.

06-Hjnen

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)

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

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

continu 24 uur p.d.
De Live Versier

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

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

wachten op je!
06-320.320.84 100 cpm.

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

man drukt haar prille
naakte lijf
tegen zich aan.

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

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

Rijpe vrouwen willen met jou
een live sexgesprek! Laat je

doorverbinden! 100 cpm
06*96*09

De heetste
Nymfo's

nemen jou direct live apart
voor opwindende sex-

gesprekken. 06-320.330.73
75 cpm

(Geheime) Privé telef.
nummers! Meer dan 350

vrouwtjes geven hun
(geheime) telefoonnummer!

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

aan de lijn!
06-96.59

100 cpm. continu 24 uur p.d.
Nee meneer, ik heb nog

nooit een
Beurt gehad

zei de jongevrouw heel be-
deesd 06-96.70 (50 cphm)
Wij willen live met jevrijen!
Maak je keuze met wie je

lekker wil vrijen en doe alles
wat thuis niet kan!

06-340.340.25
100 cpm. continu 24 uur p.d.
Nu nog meer Meisjes live!

Vanaf nu heb je de kans om
met meerdere lekkere meis-

jes in Haarlem te worden
doorgeschakeld!

Probeer het maar! 100 cpm

06-340.340.10
Red Ear Productions.

Frans! Grieks! Russisch!
Lekker ordi! 75 cpm

06-320*320*59
Zapp Sex!

Je kunt met je draaischijf of
druktoets heen en terug-

spoelen. Op je hoogtepunt
kun je het lekkerste blijven

herhalen. 100 cpm.
069560

Lesbische meisjes. Petra en
Ciska in hun kamertje.

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

06*96*08
06-320.320.06

Lesbische Meisjes, 50 cphm.

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

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

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

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

S&M. 75 cpm.
06-320.332.32.

Vernieuwd!
Sex adressenbestand.

Honderden nieuwe adres-
sen en telefoonnummers

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

75 cpm continu 24 uur p.d.

Vrouwen
geven hun adres! En (privé)

telefoonnummer!
06-320.320.87

100 cpm (boven de 18 jaar).
Lieve jonge loverboys
Homo Live

06-320.330.12 75 c/m
De voorbijgangers konden

ons zien
Pornofoon

06-320.320.54 75 C/m

Welke man
wil gratis naar bed met

eenzaam meisje 25 jaar.
06-320.324.94 (100 cpm).

06 Gay Café
Oost Nederland 75 ct.p.m.

06-320.327.55.
Langzaam zakt de

naakte vrouw
door haar knieën, ze zit

bovenop hem "Is dit nu een
standje"? vraagt ze verlegen
06-340.340.30 - 50 cphm.

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)

Intiem live
ongestoord op de aparte lijn

24 u. p/d. echte live-sex.
0,75 pm. 06-

-320.370.07

Direkt snel sexkontakt
sex-kontakt

06-32032032(50cphm)

Hete meisjes
willen echt snel sexkontakt.

Nu met telnr.
06-320'33(r66 (37,5cphm)
240 vrije meiden zoeken

Info: 06-97.80 (37,5cphm)

Nu direkt
een afspraak met een leuk

meisje. (50cphm)
OS-320'322'33

Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320.330.90
Onderdanige jongens bellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5cphm)
Ella op zwart zaad.

" Met 2 mannen
een hele nacht zonder rust.
06-320.340.45 (50ct.phm)

Chantage,
2 knullen 18jr., naaktfoto's.

De dame knielt.
06-320.329.23 (50ct.phm)

De 30+ box
Wie volop meeswingt, vindt

hier het contact of de
vriendschap met fijne

leeftijdsgenoten.
06-320.321.31 (75c.pm)

**06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. (75c/m)
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)
Moet mijn slipje ook uit

mijnheer?
"Ja, vlug wat."

06-320.326.91 (50 cphm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-32033018 (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)

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

06-320 en dan
SM voor 2.. 325.10

Gaysex Limburg .. 325.73
Jack off privé .. 321.16

Darkroom .. 324.16
Gay Pervers.. 329.16

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

Transsexueel.. 321.36
Jurken & Pumps .. 325.94
Lady Bizar! Meesteres! De

kat met 9 staarten en
HANDBOEIEN 75 cpm

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

lekkerste op. Spaans
standje. We liggen zijwaarts.
Jij tegen m'n rug. 75 cpm.
06-320*320*38

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm.)

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

Strikt privé!
06-320.330.36/ 75 cpm.

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

met veel verschillende
vrouwen. Niets is heter!!

Ook voor relaties. 100 cpm.
06-9768

Sexvrouwtjes

06-9768
Gratis direct apart. 100 cpm
Adressen privé. Ze willen je
verwennen, en ontvangen je
privé of komen bij je langs,

ze gevenzelf hun eigen
adres en tel.nr. 100'cpm.

06-96.80
Bel me privë

Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en tel.nr. 100 cpm.

069-789

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden, 'en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (37,5cphm)
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I Jf Limburgs grootste collectie £jL Gratis bezorgd door
■ È tapijt, tapijttegels, karpetten Tr_f heel Limburg

en vinyl
I '" ojk |P» Dick's unieke 5 Gulden
I JF Gratis opmeten en leggen flj| garantie: zie jehetzelfde

ilïii 1 (m.u.v. trappen, tapijttegels vf tapijt ergens anders /V^ llSè^\■ en coupons) goedkoper, dan gaat f/^K tón\
Bnj^MÉPfjg^JjMA «rK kamerbreed op derol onder die prijs door! \P \j| *$)/^u

I NEPAL KLEDEN PUMA BONAPARTE TROFEO DESSOARRAS
I Uitgebreide collectie handgeknoopte Modern kortpolig lustapijt voor elk 100% Polyamide tapijt. Te verkrijgen 100%Zuiver scheerwollen 4 sterren

Nepal kleden. Diverse afmetingen gebruik(woonkamer, trap, gang, slaap- in 5 hedendaagsekleuren. Een sterk berbertapijt; in 4eigentijdse
bijvoorbeeld 150 x 200 cm, kamers). In 5 eigentijdse kleuren. tapijt geschiktvoor zwaarwoonkamer- natuurtinten. 5 Jaargarantie.
170 x 240 cm en 200x 300 cm 100% Meraklon. Te verkrijgen in uit- gebruik, trappen en licht project- 400 cm Breed. Normaal 234,-

-voering met wafelprintrug of gebruik. Normaal 155,- F^v"—|
.- - action back. Normaal 95,- _. W& _.Al vanaf Nu voor /S\ Nu voor

690_ ~79.-1297-197.-
Ookverkrijgbaar in 500 cm breed.

DICK VAN DEN BERG_______________ Altijdprijs in tapijt! ■________■*
_^

Lolita's
eerste keer...de droom komt

uit, 3 mannen en 1 nacht.
06-320.323.85 (50ct.phm)

De baron en het nieuwe
meisje..Naakt krijgt ze

haar orders.
06-320.329.25 (50ct.phm)

Direkt een leuke meisje aan
\ de lijn. Vraag haar telnr voor

' een avondje uit. (37,5 cphm)
**06-9510**

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. 06-9502 (37,5 cphm)
Hete meisjes willen snel

een sexafspraak!
Direkt

06-320.326.66 (50cphrn)
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.

Bi-Sex voor 2
direkt apart met een heet

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

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid,
vraag haar telnr (37,5 cphm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 (37,5cphm)

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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)
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs
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.

Sex-O-Theek Liberta
Veel jonge sexy meisjes voor al Uw erotische wensen,
naakt-dansen, vrijen en knuffelen. Open sex of privé. Voor
1 all-in prijs kunt U 3 keer onbeperkt relaxen, mcl. alles.
Privé-parking. Credit-cards accepted. Ma. di. en do. van
12.00-02.00 uur en wo. en vr. van 12.00-18.00 uur.

Maaseikerweg 24, Susteren. Tel. 04499-4346.

akt"
De mooiste kadootjes pa*

bij ons uit !ü

Nieuw Privé JOpen onder nieuwe leid' *
Meerdere dames aanwe*'

Ma. t/m vr.ll-22 uur.
g 046-7581g^
Privé Candy^.

met nwe. meisjes, mfss .
trio 045-213616^2T1j5^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 40



ËERLEN - Het straathoekwerk in Heerlen start in januari
et een zogeheten justitieproject. Doel is om zo veel mogelijk

, voorkomen dat de begeleiding van (probleemjongeren
°orkruist wordt door een gevangenisstraf.

Brunssum gokstad?

hehh aat om J°ngeren dievergrijpen
dan nn gePleeëd die verder gaan
Prn.__r T

van de doelgroep van het
»U o

Halt Het straathoekwerk
tUssp-Centraal mcldPunt instellen
serin

n ",Ustltie. Politie en de reclas-
W£g' kmderbescherming, straat-_ K" en jongerenwerk.

„Tot op heden zijn onze contacten
met justitienog niet goed geregeld,"
zegt Louis Lena namens het straat-
hoekwerk. „Vaak zijn w^ aleen hele
tijd bezig met de begeleiding yan
een jongere. Als deze in aanraking
komt met justitiebetekent datsoms
datzijn opleiding ofwerk in het ge-
dingkomt. We willen dat de officier
van justitiemeegeven."

Achtergronden
Lena benadrukt dat hrj niet op de
stoel van het openbaar ministerie
wil gaan zitten. „Wij vertellen de
achtergronden en de officier kan
zelf bepalen of hrj daar rekening
mee houdt. Je zou een onvoorwaar-
delijke straf bijvoorbeeld in een
voorwaardelijke kunnen omzetten.
Dit met als voorwaarde dat de ver-
dachtezijn opleiding afmaakt."

HEERLEN - Een 21-jarige Heerle-
naar is woensdagmorgen rond vijf
uur zwaargewond geraakt bij een
steekpartij. De jongen sliep in de
woning van zijn vriendin aan de Ita-
liëlaan in Heerlen, toen hij werd
belaagd door vermoedelijk de ex-
vriend van de vrouw. Het slachtof-
fer is met ernstige verwondingen
aan het bovenlichaam opgenomen
in het De Weverziekenhuis. De ver-
dachte is nog voortvluchtig. Uit de
woning van de Heerlense werden
verder diverse spullen gestolen.

Gewonde bij
steekpartij

Heerlenaren
gepakt voor
juwelenroof

Oranje

" Gezien in de gemeente Voe-
rendaal; een kerstboom ver-
sierd met louter engeltjes. De
vrouw des huizes verzamelt ze
namelijk. In allerlei afmetin-
gen, kleuren en materialen
bungelen ze zo vlak voor de
Kerst in de boom. De oudste
zijn klein en simpel, de moder-
nere engeltjes zijn wat groter
en voorzien van flitsende kleu-
ren. Een aardig alternatief
voor die afgezaagde ballen,
zon engeltjes-boom.

Wapens
" Wapens bewaar je niet onder
het kussen of in de kleerkast.
Misschien kijken we wat veel
naar films. Daarin gebeurt
zoiets regelmatig. Maar mensen
die een wapenvergunning heb-
ben weten wel anders. In Ne-
derland wordt met wapentuig
gelukkig heel zorgvuldig omge-
sprongen. Vanzelfsprekend,
anders zou je geen wapenver-
gunnig mogen krijgen. Van-
daar dat deKoninklijke Neder-
landse Schutters Associatie op
zijn minst ongerust was over
ons berichtje uit Onderbanken.
Natuurlijk hebben de jagers en
sportschutters daar hun wa-
pens ook netjes achter slot en
grendel, zoals dat volgens de re-
gels hoort. Waar de sleutel ligt
is natuurlijk de vraag. Vast en
zeker niet onder het kussen.

Engeltjes

HEERLEN - Twee Heerlenaren
van 24 en 25 jaar zijn maandag en
dinsdag door depolitie van deze-ge-
meente gearresteerd, omdat ze er-
van verdacht worden' afgelopen
zondag te hebben ingebroken bij
een juwelier in Übach-Palenberg.
De buit bedroeg 50.000 DM.
De politie kon de mannen aanhou-
den, omdat een getuige het kente-i
ken van de - Nederlandse -
vluchtauto had genoteerd. De man-
nen zijn in verzekering gesteld.

Foto's over
laatste mijn

DOOR WIM DRAGSTRA

D66

DOOR BENTIBANACH geraadpleegd bij het onderbren-
gen van asielzoekers.

Twee gewonden
op kruispunt

SCHINVELD - Bij een voorrang-
songeval op het Schinveldse kruis-
punt aan de weg Brunssum-
Koningsbosch zijn gisteravond
twee personen gewond geraakt.
Beiden zijn naar het ziekenhuisver-
voerd. De twee auto's raakten total
loss.

Het ongeluk gebeurde tegen half
negen toen een vrouw uit Schinveld
verzuimde voorrang te verlenen aan
een auto uit de richting Brunssum.

De vrijwillige brandweer van On-
derbanken heeft met tien mensen
de slachtoffers uit de beschadigde
auto's moeten bevrijden. Het kruis-
punt staat als zeer gevaarlijk be-
kend. Een halfjaar geledenheeft de
overheid er een bord geplaatst met
de tekst 'U krijgt spijt als u door-
rijdt.

" „Goedemiddag met Van
Zwam." „Klopt het dat studen-
ten vroeger tijdens uw college
badmutsen en duikbrillen heb-
ben opgezet?" „Wat een onzin.
Laat u me bovendien met rust,
want ik ben net voor de negen-
dekeer aan het genieten van de
prachtige doelpunt van Van
Vossen. Wat? Ja, ik heb hem op
video. Daag."

" „Nee," zei de prof, „in mijn
tijd, toen haalden we pas echt
leuke grappen uit." Zoals?
„Nou, een keer hadden we alle-
maal een duikbrilopgezet en de
keer erna een badmuts. O ja,en
'toen die keer dat onze prof bin-
nenkwam en wij ons allemaal
verstopt hadden onder de colle-
gebanken. Door een spleetje in
de bank kon ik zien dat die
vent razend was. Wat een 10l
was dat. Wat zegt u? Ja, dat
weet ik nog, dat was Van
Zwam."

Oranje 5

" Amusementshal Fair Play verhuistvan hetLindeplein naar het terrein achter het oude
gemeentehuisvan Brunssum. Foto: driesLINSSEN.

Om een mooi gebouw...

De politie kan de welzijnswerkers
er bijvoorbeeld ook op attenderen
wanneer een groep jongeren in een
bepaalde wijk voor overlast zorgt.
„Wij kunnen dan door contact met
die groep proberen iets aan hun si-
tuatie te verbeteren. Dat is beter
dan wanneer de politie meteen
moet optreden."

Ook de samenwerking met de poli-
tie wordt geïntensiveerd. „Als de
jeugd- of zedenpolitie iemand op-
pakt, dan kan deze dat doorgeven
by een centraal meldpunt van de
begeleidende instellingen. Dan
zoekt een welzijnswerker de aange-
houdene op."

Beckers weg bijwoningvereniging
Sjir Beckers

- De onlangs geko-
ÜL, landgraafse wethouder Sjir
vïn dFS is afëetreden —s voorzitter
ha öe Woningvereniging Nieuwen-
_e\vn" Beckers is dertig jaar lid
ivaa5est van de woningvereniging,van e —a*ste twee decennia
ra-j °°rzitter. Vanuit de gemeente-
ho^^as bij zijn verkiezing tot wet-
Vert*61 aan_edrongen op Beckers'
tyo__.e*- Hij wordt als voorzitter van
0]wJn£vereniging Nieuwenhagen

door Hein Steinen.

De gemeente Heerlen staat ervoor
garant dat het straathoekwerk de
komende twee jaarwekelijks twin-
tig uur aan het justitieprojéct kan;
besteden. Daarnaast zijn nog meer
sociale-vernieuwingsprojecten ge-
start. Daarbij worden de randgroep-
jongeren onder meer geholpen brj
het studeren en het vinden van
werk en woonruimte.

KERKRADE - Anna, de laatste
mijn in het Akense kolenbekken, is
onderwerp van een foto-tentoon-
stelling in het Mijnmuseum in
Kerkrade. Fotograaf Algirdas Mille-
ris geeft met zijnzwart-witfoto's een
eigen impressie van het dagelijks
werk in een mijn.

Oranje 2

"Het was modderig in Istan-
boel. Met veel pijn en moeite
hielden de Oranje-voetballers
zich daar gistermiddag staan-
de. Slechts één speler leek licht-
voetig als vanouds. Twee keer
wilden Turkse verdedigers de
bal wegwerken, maar nee, Pe-
ter van Vossen tikte hen het le-
der voor devoeten weg en rond-
de koel af. Een speler geheel
naar ons hart. Snel, beweeglijk,
altijd hard werken. En inmid-
dels de onbetwiste topschutter
van 's lands nationale elf anno
1992. Kortom: in alle opzichten
de tegenpool van Europees
Voetballer van het Jaar Marco
van Basten. Vraag de doorsnee
Nederlander aan welke van de
twee hij de voorkeur geeft. Wed-
den dat Van Vossen hoog
scoort?

De tentoonstelling is van 15 decem-
ber tot 15 januari te bezichtigen in
het mijnmuseum. Openingstijden
van dinsdag tot en met vrijdag van
9 tot 17 uur, zondags van 13 tot 17
uur. Tijdens de feestdagen is de ten-
toonstelling gesloten. Het Mijnmu-
seum bevindt zich op Rolduc.

merkelijke uitspraak op deprop-
pen. De hele verhuizing mocht
niet meer dan de genoemde
530.000 gulden kosten. „En geen
cent meer, want voor ons is de
grens bereikt," zei Jacqueline
van der Zwaar ferm. De tegen-
standers van de gokhalverhui-
zing roken bloed. Ze putten zich
uit in argumenten om aan te to-
nen dat het altijd meer gaat kos-
ten. En dat gaat het ook; maar
niet op rekening van de gemeen-
te want wethouder De Boer be-
loofde plechtig dat er geen cent
bij hoeft. Waarschijnlijk moet
Janshen-Hahnraths nu bloeden.

voorstel af. PAK, Servië L'Es-
poir en Jo Palmen hebben min-
der moeite met gokken, maar ze
vinden het onverteerbaar dat het
mooiste plekje in het centrum'
van Brunssum 'verkwanseld'
wordt aan een gokhal-gigant en
dat de gemeente daar nog een
half miljoen op toelegt. „Laat
Fair Play toch gewoon die ge-
bouwen aan de Kerkstraat ko-
pen en die aan het Lindeplein
verkopen, dan is er niets aan de
hand. Waarom moet de gemeen-
te daar tussen gaan zitten?" Al-
dus L'Espoir.

Huurders Kerkrade worden steeds sterker

De Koepel wil
verder groeien

BRUNSSUM - Het gemeente-
bestuur van Brunssum wil het
centrum aantrekkelijker maken.
Mooie gebouwen van de hand
van gerenommeerde architecten
horen daarbij. En het eerste van
een reeks van mooie gebouwen
zal neergezet worden door de
draagkrachtige firma Janshen-
Hahnraths. Er komt namelijk
een nieuwe Fair Play-vestiging,
een gokpaleis met één keer zo-
veel gokkasten als thans te vin-
den zijn in de gokhalvan dezelf-
de firma aan het Lindeplein.
Janshen-Hahnraths heeft geld;
wie de gokpaleizen van deze fir-
ma kent weet dat er inderdaad
prachtige gebouwen neergezet
kunnen worden. Maar wat er
binnen gebeurt, vindt niet ieder-
een even prachtig.

HEERLEN - Het Consultatiebu-
reau voor Alcohol en andere Drugs
in Heerlen (CAD) start op 7 januari
met een cursus voor ouders van ver-
slaafde jongeren.

Bijeenkomsten
voor ouders
verslaafden

Van het college kwam geen dui-
delijk antwoord. Uit een aantal
opmerkingen was op te maken,
dat het collegeeen bepaalde ont-
wikkeling in het centrumgebied
wil stimuleren. Het college heeft
daar blijkbaar een half miljoen
voor over. „Zo moet je het niet
zien,'' zei wethouder Toon Pie-
rik. „Al met al geven we voor de
ontwikkeling in dat gebied zon
acht ton uit. Die half miljoen die

Al met al gaat het het centrum-
plan van Brunssum onder een
ongelukkig gesternte van start.
Als alle voorstellen zo moeizaam
door de raad gesleept moeten
worden, dan wacht het college
een slopende taak. Hoewel de
gokhal natuurlijk een uitzonder-
lijk geval is, want tegenstanders
van de transactie sloten een
monsterverbond met de tegen-
standers van het gokken in het
algemeen en kwamen zo tot een
negen man sterke oppositie.
Toch is het een teken aan de

- De Koepel heeft, e tijd mee. De Kerkraadse
uurdersorganisatie kent een
«se ledenaanwas en wordt als
nderhandelingspartner steeds
erieuzer genomen. Voor vol-end jaar z jjn er weer nieuwe
keerpunten opgesteld: verder

Roeien door het invullen van de
witte vlekken in Kerkrade, in-

°ed krijgen op de huursombe-nadering en het mutatiebeleiden
«zicht krijgen in de woningtoe-w _zing.

„Onze intentie is aan de Raad-
huisstraat een vier verdiepingen
hoge wand te krijgen. De moei-
lijke hoek (Raadhuisstraat-Ker-
krstraat) achter het oude raad-
huis kan in één keer ingevuld
worden. We krijgen een afge-
werkte wand en dat willen we.
Het is een stedebouwkundigver-antwoorde operatie," aldus wet-houder Henny de Boer op één
van de schaarse momenten tij-
dens de raadsvergadering van
afgelopen dinsdag, dat ze zake-
lijk haar standpunt in de raad
verdedigde. Verder had ze meeraandacht voor vermeende per-soonlijke aanvallen dan voor dewerkelijke vragen die op haar af-
gevuurd werden.

Met ingang van 1 juh komend
jaar moeten de woningcorpora-
ties zelf de jaarlijksehuursverho-
ging vaststellen en bepalen wel-
ke woningen een hogere huur
krijgen en welke niet, in plaats
Van het landelijke percentage
dat jaarlijks voor alle woningen
wordt opgelegd. De Koepels ver-
antwoordelijkheid wordt groter
als zij daarover mee mag praten
met de corporaties. Paffen: „Het
wordt er niet makkelijker op.
Wijken die nul procent huurver-
hoging krijgen zullen tevreden
zijn, maar wijken met zes pro-
cent gaan op ons schieten." De
eindverantwoording blijft in
handen van de corporaties zelf.

Oranje 4

"In een halfgevulde college-
zaal ging hij met vijf anderen
helemaal links in een rij zitten,
terwijl de rest van de rij leeg
was. Terwijl de prof zich om-
draaide naar het bord, schoof
de groep één stoel op. Draaide
de goede man weer zijn rug,
dan schoof het gezelschap weer
één stoel om uiteindelijk hele-
maal rechts in de rij te eindi-
gen. 'Je had het gezicht van die
man moeten zien', zei onze re-
dacteur. Nou, we hebben de
prof in kwestie gisteren nog
even gebeld. Hij vertelde ons
dat hij dat grapje destijds wel
gezien had, maar dat hij het
toch wel ergflauw vond.

# Er is ons trouwens nog iets
opgevallen gisteren. Het was zo
rond de 24-ste minuut in de eer-
ste helft, toen de camera naar
de overkant van het veld draai-
de. Het was eigenlijk helemaal
niet te zien, zeker niet als je ge-
woon de wedstrijd volgde.
Maar een van ons, duidelijk
geen voetballiefhebber, zag dat
er vier mensen naast elkaar op
de tribune in hun neus stonden
te peuteren. Het deed hem
enigszins denken aan een grap
uit zijn studententijd, die hij
ons meteen na afloop van de
wedstrijd vertelde.

Oranje 3

De bijeenkomsten starten op 7 ja-
nuari in het gebouw van het CAD,
Valkenburgerweg 17 in Heerlen.

„Door gesprekken binnen de groep
weten ouders dat zij er niet alleen
voor staan. De bijeenkomsten ge-
ven de ouders een gevoel van steun
en veiligheid. Ze gaan geleidelijk
van een 'ik alleen'- naar een 'wij sa-
men-gevoel," zegt M. Hendrikx,
preventie-medewerkster van het
CAD. Samen met G. Huvenaars,
ook van het CAD, begeleidt zij de
bijeenkomsten.

Het doel van de tien bijeenkomsten
is dat ouders beter leren omgaan
met het verslavingsprobleem van
hun kind. Tijdens de ' avonden
wordt informatie verstrekt over {le
verschillende middelen en ouders
kunnen ervaringen uitwisselen over
de moeilijkheden die ze tegenko-
men.

wand dat Brunssum een mooi
gebouw wil hebben op de meest
centrale plaats in hartje van de
gemeente, maar minder oog
heeft voor hetgeen er in dat ge-
bouw gebeurt. Hoewel burge-
meester Riem nog uitlegde dat
hij het aantal gokkasten in ande-
re gelegenheden drastisch zal
terugbrengen, zal dat in het oog-
springende gokpaleis gaan domi-
neren in het centrum. Brunssum
heeft hiervoor gekozen,, al
scheelde het maar één stem.
Maar zo gaat dat nu eenmaal in
een democratie.

nu genoemd wordt, maar ook
nog andere bedragen voor ver-
werving van panden etc. Dat al-
les kost ongeveer acht ton. Maar
als Fair Play weg is aan het Lin-
depleinkunnen wevoor dieplek
vermoedelijk ook weer een half
miljoen beuren, zodat er in totaal
maar drieton bij hoeft." Logisch
rekenwerk, maar in het raads-
voorstel werd nu eenmaal een
bedrag van 530.000 gulden als
toegift bij de verhuizingvan Fair
Play genoemden niet de drie ton
die Pierik uit de hoed toverde.
En toen kwam D66 met een op-

Het mag duidelijkzijn, het colle-
ge wil een mooi gebouw en
neemt op de koop toe dat er ge-
gokt wordt. Dat gaat een aantal
raadsleden te ver. CDA en BCD
wijzen op morele gronden het

j^n-it Hagtingius, adviseur vane Koepel, zegt dat het goed
saat met de huurdersorganisatie.
J~e druk op de woningmarkteemt toe, de woningen worden
uurder, en tegelijkertijd voerte overheid een beleid van de-

rin* » isatie en democratise-
"§■" En dus nemen de werk-

zaamheden van De Koepel toe
t" torjgt de club een steeds gro-
vrüt yin Ser in de pap van de

lKshuisvesting in Kerkrade.
,} et als gevolg dat de positie van
2= **erkraadse huurders ten op-

cfite van de gemeente en de, onmgverenigingen steeds ster-Ker wordt.

De Koepel wil na een lange pe-
riode eindelijk inzichtkrijgen op
het toewijzingsbeleid van de ge-
meente Kerkrade. De huurders
verwijten de gemeente een sche-
merig beleid te voeren. „Voor
gewone mensen is niet duidelijk
waarom bepaalde mensen een
woning krijgen toegewezen en
anderen niet. Soms worden drie
verschillende personen aange-
klampt om een huis te krijgen.
Dat geeft al aan dat er geen dui-
delijk beleid is." Kerkrade zou
evenmin een puntensysteem
hanteren.

Buurtzelfbeheer is een ander
project dat De Koepel wil gaan
opstarten. „Ouderen moeten zo
lang mogelijk in de eigen wijken
woning blijven wonen. Maar ze
hebben vaak moeite met hun cv-
ketel of de automatische afzui-
gingsinstallatie. We gaan kijken
hoe we dit moeten invullen. En
het werkt ook in het voordeel
van de woningvereniging als
ouderen hierdoor langer in hun
huis kunnen blijven," zegt Hag-
tingius.

uimtwintig huurdersbelangen-
a^emgingen (HBV) zijn reeds
„^"Besloten bij De Koepel. Vol-
St> u-Jaar moet de witte vlek
vi,i.o Verheide worden inge-
vet. Ook daar ziet De Koepel

een HBV verrijzen. „We
H_3vn niet zo veel mogelijk
hn Vs' wel zo veel mogelijk
"uurders binnen De Koepel. Hoe
stoter de achterban, hoe sterker5^ positie," zegt voorzitter**ans Paffen.

Ap, Koepel is trots op haar grotej>nterban van ruim 3200 leden.
S j*-.ls een ruime verdubbeling'nas vier jaar. Ook de activitei-n van de huurdersclub worden
Tvfrom talrijker en belangrijker.«jaar sloot De Koepel een de-

ocratiseringsverdrag met wo-
w r̂eni Sing Pietersrade enwerd bereikt dat drie Kerkraad-'
ft^^ngverenigingen een geza-
tf>rTM]Vluurcontract ëaan han-Qqk wordt De Koepel

De plannen van De Koepel hou-
den niet op. „We willen in de
toekomst pok bij nieuwbouw-
projecten worden betrokken.
Maar volgende week gaan we
bijvoorbeeld ook met dewoning-'
verenging Pietersrade een con-
tract afsluiten over het glazen
wassen," zegt Hagtingius. Ja, De
Koepel heeft de tijd mee. " Hulpverleners bij een van

de twee beschadigde auto's.
Foto: DRIEPOOT

Huize Tieder zoekt
vrijwilligers voor

opvang ontheemden
BRUNSSUM - Hui-
ze Tieder zoekt vrij-
willigers die willen
helpen bij de ont-
vangst van de vluch-
telingen uit het voor-
malige Joegoslavië,
waarvan de eersten
maandag in Bruns-
sum arriveren. Ook
mensen die de ont-
heemden willen be-
geleiden zijn van.

harte welkom.

Om de Joegoslaven
een prettige ont-
vangst te . bieden,
moet het tijdelijke
opvangcentrum in
Huize Tieder in
kerstsfeer gebracht
worden. Kerstversie-
ringen kunnen be-
zorgd worden bij
HuizeTieder.

Ook zijnvrijwilligers
welkom voor allerlei
activiteiten in het
opvangcentrum. Er
bestaan plannen
voor een leeszaaltje,
fietsenwerkplaats,
schoenmakerrj, kap-
salon, winkeltje,
sport en andere re-
creatieve activitei-
ten.
Vrijwilligers kunnen
zich opgeven bij De-
siré Horbach
(©04493-9494). Vanaf
maandag is zij te be-
reiken in Huize Tie-
der. Het telefoon-
nummer daarvan is
nog niet bekend.
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Bij strafzaak begeleiding van (probleem)jongere

Straathoekwerk start
project met justitie

Van onze verslaggever

nieuws analyse
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DOOR EVELIEN BAKS

Een bezoek aan de islamitische
mannenmaatschappij verloopt voor
vrouwelijke toeristen uit het 'mon-
daine westen' opzn zachtst gezegd
niet altijd zonder problemen. Een
reis zonder conflicten is zelfs niet
eens mogelijk, als we de schrijfster
Christine Pollok moeten geloven.
De culturen zijn daarvoor tè ver-
schillend.

Illustratie Karel Gerrits

„Schotland in deherfst? Kun
jeeven goed thuis een

weekje onder de douche
doorbrengen!"

De proef op de som. Een fly
and drive-arrangement. Met
het vliegtuig van Schiphol

naar startpunt Edinburgh. En
van daaruit met een

huurautootje een zeven
dagen durende rondrit door

reine onverzuurde goudgele
bossen en langs kusten en

kastelen.
En deruitenwissers?

Die hebben gelukkig maar
één dag hun werk hoeven

doen: rijdend langs het meer
van Ness, waar dat

overigens niet misstond. " Op een tochtige punt
aan de baai van Saint

Andrews liggen deresten
van de enorme,

gelijknamige kathedraal
uitde twaalfde eeuw.

Wie als vrouw een trip maakt door
landen als Tunesië, Algerije, Egypte
en Marokko, moet volgens Pollok
goed weten waar ze aan begint.
Pollok zelf (36), doctorandus in de
pedagogiek, maakte achttien jaar
geleden voor een examenopdracht
haar eerste reis naar Marokko.
Daarna volgden onder andere
Egypte, Turkije en Tunesië. Al die
ervaringen heeft ze gebundeld in
het boek 'Reizen door islamitische
landen' met reis- en gedragsadvie-
zen voor vrouwen. Een leidraad, die
enig houvast moet bieden in de
schijnbare vreemdsoortigheid van
het leven in die landen.

Het feit dat je vrouw bent vormt de
hele reis een bron voor conflicten.
Volgens de schrijfster worden vrou-
wen continu aangesproken en ver-
sierd. „Want jij als Europese lokt dit
regelrecht uit en vandaar dat je het
als welkome uitlaatklep voor onder-
drukte seksuele wensen moet ont-
gelden."

DOOR JOS VAN DEN CAMP plaatsjes als Stonehaven en Montrose
bieden in de herfst een trieste aanblik.
Inverurie ligt nabij de Castte Trail, de
zeer goed bewegwijzerde route die ne-
gen kastelen met elkaar verbindt. Wie
alle kastelen van binnen wil bekijken,
kan beter niet in de herfst naar Schot-
land gaan. Dan wordt de boel namelijk
opgeknapt. Maar aangezien de poorten
per abuis open stonden bezochten we
toch onder andere Tolquhon (zeg: toe-
hoen) Castle. Haddo House zagen we
alleen van buiten. Maar de weg ernaar-
toe biedt gelukkig een paradijselijke
aanblik. Met dank aan honderden fa-
zanten, het prachtige riviertje en het
bos in herfstkleuren.

Edinburgh, zon twintig minuten rijden
van de luchthaven, bleek een goede
keus om de een week durenderondreis
in de laatste week van oktober te begin-
nen. Niet op de laatste plaats om aan
het verkeer te wennen. De Schotse
hoofdstad, 630.000 inwoners groot,
heeft een Old Town bestaande uit een
hoger en een lager gelegen stadsdeel.
Princes Street, de zij- en parallelstraten
daarvan in het lager gelegen deel be-
staan vooral uit winkels. Aan Princes
Street ligt verder het ook op zaterdag
geopende VW-kantoor, waar buiten
het hoogseizoen 'speciale prijzen' be-
kend zijn van overnachtingen in hotels,
op loopafstandvan het stadscentrum.

Het dragen van een korte broek of
zonder bh rondlopen wordt als on-
zedelijk gezien. Het blote been is
vanaf de knie naar boven taboe.
Topless zwemmen is helemaal on-
mogelijk en voor zonnebaden is ook
weinig begrip. Pollok: „Wees je be-
wust van de betekenisvan je uiterlij-
ke voorkomen, voordat je voor het
eerst de stad in trekt. Lange haren
moeten bij elkaar gebonden zijn.
Draag een bh, shirts met halve of
lange mouwen evenals tenminste
knielange rokken of wijde broeken."

Alcohol
Ook wat eten en drinkenbetreft, gel-
den er regels. In sommige restau-
rants kunnen toeristen alcoholische
dranken krijgen, maar een vrouw
die alcohol drinkt, is onvoorstelbaar.
Verder is het niet netjes zó te zitten
dat de persoon tegenover je jevoet-
zolen ziet. En roken en eten tijdens
de vastenmaand kun je maar beter
niet doen in de aanwezigheid van
moslims.

" Een van de vele
onbewoonde kastelen op
een eilandje in het veertig

kilometer lange Loch
Ness.

" De omgeving van The
Cuillin Hills op het zeer
dunbebouwde eiland

Skye. Overal waar jekijkt
een roestkleurig

landschap.

In haar boek somt Pollok een groot
aantal dingen op, die je beter kunt
laten om conflictsituaties uit de weg
te gaan. Daarnaast geeft ze ook een
aantal richtlijnen om in contact te
kunnen komen met de plaatselijke
bevolking. Want dat is wel degelijk
mogelijk: „Op een afgelegen station
in Alexandrië boden twee studenten
mij overnachting bij hun familie aan.
Ik ging met hen naar de moslimse
woonwijk van het oude stadsgedeel-
te, maar ik moest wel een hemd met
lange mouwen aantrekken en een
doek om mijn hoofd binden. De fa-
milie begroette mij hartelijk en liet
mij op de sofa slapen, terwijl zij
zoals gewoonlijk tussen de kippen
en huishoudelijke voorwerpen op de
grond sliepen."

Langs de weg naar Inverness - aan de
noordzijde van het wereldberoemde
Loch Ness - liggen tal van whiskydistil-
leerderijen. Een van de bekendste, die
van de moutwhisky Glenfiddich, be-
zochten we. De diaklankbeelden, geuri-
ge rondleidingen en het afsluitende
proeven zullen in alle acht de stokerijen
die deelnemen aan de Malt Whisky
Trail ongeveer dezelfde zijn. De moeite
van een twee uur durend oponthoud
zeker waard.

Al moet je in de herfst in Schotland ver-
standig omspringen met de tijd. Tegen
vieren begint het er te schemeren en
snel daarna is het donker, hetgeen je
nog wel eens in de verleiding brengt
een - aanzienlijk duurder - hotel te
nemen in plaats van uitgebreid op zoek
te gaan naar een fatsoenlijke bed-and-
breakfast-accommodatie waar je vaak
niet meer dan vijftien pond per persoon
betaalt.

In reisgidsen wordt geadviseerd om
vooraf een keuze te maken uit de in
Edinburgh aanwezige musea en palei-
zen. Zeer afwisselend en uitgebreid is
Edinburgh Castle waaraan menig ko-
ning en koningin sinds de zevende
eeuw nogal wat heeft vertimmerd. Wie
3,40 pond betaalt, kan daar uitgebreid
kennis van nemen. De hoofdweg door
het kastelencomplex leidt uiteindelijk
naar het in de steigers staande Konink-
lijk Paleis, waar zich in de wat saaie
Crown Room de Schotse replica's van
de kroon, scepter en het rijkszwaard
bevinden. Indrukwekkender is de er
schuin tegenover gelegen grote hal, het
Scottish National War Memorial met het
grafmonument ter herdenking van de
150.000 gevallenen van de Eerste We-
reldoorlog. Wie er behoefte aan heeft
kan de namen lezen in tentoongestelde
leren boekwerken. In het kleurrijke en
met vlaggen en wimpels versierde mo-
nument mag niet gefotografeerd wor-
den. „Heeft u geen respect voor de
doden?"

Een écht koninklijk paleis is Palace of
Holyroodhouse, het buitenverblijf van
de Britse vorstin voor het geval ze in
Schotland verblijft. Het in 1501 gebouw-
de Holyroodhouse hield zijn hout- en
tegelwerk van de Nederlandse schilder
Jacob de Wit tijdens ons bezoek op za-
terdag 24 oktober goed verborgen, net
als de 84 door De Wit gemaakte schil-
derijen van Schotse koningen.
Holyroodhouse was gesloten. Alle spul-
len werden rond die tijd opgepoetst en
opgeborgen aangezien zon anderhalve
maand later, begin december, de Euro-
top er door gastheer Groot-Brittannië
zou worden gehouden.

Invemess met zijn 37.000 inwoners is
de hoofdstad van de Hooglanden en
wordt door menigeen gebruikt als het
vertrekpunt voor tochten in alle mogelij-
ke richtingen. De tocht langs het veertig
kilometer lange Loch Ness wordt op
den duur eentonig en vemoeiend, zeker
voor degene die de waterspiegel per-
manent aftuurt naar het monster. Maar
wie dan toch de verkeerde beslissing
heeft genomen om op een regenachtige
herfstdag langs Loch Ness te rijden,
doet er wel verstandig aan het halver-
wege gelegen museum in Drumnadro-
chit te bezoeken waar alle (on)zin over
het monster en de kostbare expedities
ernaar uitvoerig én voorzien van Neder-
landse tekst worden belicht. Bovendien
is Drumnadrochit goed voor de inkoop
van Schotse 'molentjes- en klompen-
souvenirs.

Alles draait volgens Pollok om ken-
nis van en begrip voor de islamiti-
sche maatschappij. Een algemeen
recept voor een probleemlozereis is
er echter niet, ook al zou je alle tips
van de schrijfster ter harte nemen.
Met haar eigen ervaringen schetst
ze een goed beeld van wat je als
vrouw te wachten kan staan.

Reizen door islamitische landen,
voor vrouwen, van Christine Pollok.
Uitgeverij Elmar in Rijswijk.

’ 24,50.

Twee dagen Edinburgh in de herfst is
genoeg. Op naar de natuurl Met een
tussenstop op zondagmiddag in Saint
Andrews, zelfs op zondag een zichtbare
universiteitsstad. Studenten-in-cape pa-
raderen er samen met ouders en fami-
lie. Saint Andrews: ook het golf-heilig-
dom van de wereld. 'No Dogs or
Women allowed' staat op een bordje
aan de entree van de club. Maar meer
oog hadden we voor de op de tochtige
landpunt van Saint Andrews gelegen
ruïnes van de reusachtige kathedraal
uit 1160, die na de Reformatie zodanig
werd beschadigd dat zij in verval raak-
te. Delen van wat dwarsbeuken en de
indrukwekkende toegangspoort staan
nog overeind. Wat ooit een stenen vloer
is geweest is nu gras, waar de zitban-
ken hebben gestaan, staan nu prachtig
versierde grafstenen. Wie 'binnen' zijn
hoofd ten hemel heft, ziet geen gewel-
ven, maar snel voorbij trekkende grijze
regenwolken.

Skye
We verlaten de goudgeel-gekleurde oe-
vers van het meer van Ness en rijden
verder via de muisstille AB7 naar de
havenplaatsKyle of Lochalsh, waar een
grote veerboot depassagiers binnen vijf
minuten voor 3,85 pond overzet naar
Isle of Skye. The Cuillin Hills, heuvels
tussen de vijf- en zevenhonderd meter
hoog, die volgens ansichtkaarten in de
zomer groen zijn, dragen in de herfst
een betoverende bruine kleur. Een een-
tonige, uitgestrekte en van God verlaten
streek waar om de zo veel kilometer
geplaatste praatpalen langs de weg je
een geruststellend gevoel geven niet al-
leen te zijn op deze wereld.
Plaats van bestemming is het'lsoo in-
woners tellende Portree - waar het nog
vroeger donker wordt. De plaats zelf
biedt weinig tot niets of het moeten de
drie in bonte kleuren geschilderde huis-
jes langs dekade zijn die om onduidelij-
ke redenen in reisgidsen als attractie
worden vermeld.Kastelenroute

De kustweg via Dundee naar het in de
Grampian Highlands gelegen Inverurie,
even voorbij Aberdeen, is voortdurend
glooiend, nergens echt heuvelachtig.
Het landschap wordt bepaald door het
nog in de velden liggende hooi. Kust-

De binnenstad van Dunfermline,*ooit de
hoofdstad van Schotland, lag tijdens
ons bezoek helemaal open. De stad
probeert er alles aan te doen het op een
steenworp afstand gelegen Edinburgh
de loef af te steken. Lukken zal dat na-
tuurlijk nooit, ondanks de grote abdij en
de prachtige nalatenschappen zoals
een bibliotheek, een concertzaal en een
badhuis, van de wereldberoemd gewor-
den weldoener Andrew Carnegie die in
1835 in Dunfermline werd geboren.

Watervalletjes
Om de cirkel richting Edinburgh weer
sluitend te maken ligt een bezoek aan
Dunfermline voor de hand. Maar voor
het zo ver is, is het aan te bevelen op
de terugreis de AB5 richting Crierf bij
Killin te verlaten om de even verderop
gelegenFalls ofDochart, dewatervalle-
tjes, te bezoeken.

heid in de herfst geslotenzijndezelfde als de heenweg. Vervolgens is
een bezoek aan de wintersportplaats
Fort William - waar Ben Nevis, de
hoogste berg (1468 meter) van het Ver-
enigd Koninkrijk ligt - de moeite waard.
Het is er nogal toeristisch, net als in de
drukke havenplaats Oban waar men het
Schotse toerisme schijnt te hebben uit-
gevonden. De hoofdplaatsvan de wes-
telijke Hooglandenbiedt dan ook tal van
monumenten, enkele kastelen en be-
zoekerscentra die trouwens in meerder-

Vanaf Skye is een bezoek aan de ver-
der noordwestelijk gelegen Hebriden
mogelijk, maar een rondje Schotland
van een week wordt dan wel krap. Om
de havenplaats Oban te bereiken is de
terugreis vanaf Skye tot aan Loch Ness

Donderdag 17 december 199224

Kastelen en paleizen gesloten, maar goudgele natuur maakt veel goed

In de herfst wordt
Schotland opgeknapt

Westerse
vrouwen in
islamitische
landen

Limburgs dagblad £\ reisbiljet
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Land is prachtig, onbedorven en spotgoedkoop

Algerije voorlopig alleen
voor ervaren toeristen

DOOR SANTÉ BRUN

" Opschriften op muren en deuren in woestijndorpen wijzen op
onderhuidsepolitieke onrust.Geregeld doetAlgerije pogingen de toe-ristenstroom naar dat Noordafrikaanseland op gang te brengen. Maar ondanks

dat het land een van de mooiste van de
regio is wil het maar niet lukken. Erkomt steeds van alles tussen, vooral
politieke onrust. De Algerijnen weten
dat, maar doen er korzelig over: 'naar
Turkije gaan jullie wel.' Toeristen die
een hekel hebben aan grote drukte kun-
nen echter gerust zijn: Algerije blijft
voorlopig een land voor de gevorderde
reiziger.

groep touroperators uit West-Europa
een bezoek bracht aan Ghardaia - een
eerste klas toeristenattractie op 600 km
ten zuiden van Algiers - lag hotel El
Djanoub, waar men logeerde, er ver-
waarloosd bij; het zwembad bevatte
bijna geen water en er dreef een vettig
vlies 0p...

der dan de helft van dat bedrag. Een
maaltijd in een restaurant in Algiers kost
een tientje (inclusief wijn) en een taxirit
van het centrum van de stad naar Sidi
Fredj (30 km, de rit kan op het spitsuur
meer dan twee uur duren) kost tussen
de vijftien en twintig gulden. De retour-
vlucht Algiers-Ghardaia kost ongeveer
zestig gulden, benzine is vrijwel gratis.

Het personeel is dan ook weinig ade-
quaat: als men al weet dat een toerist
service verwacht (soms zelfs service
nodig heeft) weet men niet hoe die te
verlenen. Men spreekt niets anders dan
Frans of Arabisch.

Er is ook een lichtpunt: voor de ervaren
toerist, de fijnproever, is Algerije voorlo-
pig nog onbedorven en alleen al daar-
door zeer aantrekkelijk, zeker als je het
vergelijkt met andere Noordafrikaanse
vakantielanden.

Ook de formaliteiten schrikken toeristen
af: je moet nog altijd een deviezenver-
klaring invullen en bijhouden.

In Noord-Afrika liggen vijfArabisch/isla-
mitische landen, maar slechts een daar-
van kent een toeristen-industrie die
voor een belangrijk deel leunt op 'zonen zee-toeristen: Tunesië. Sinds dat
'and ruim twintig jaar geleden een uit-
stekende start maakte en van het toe-
risme een van zijn belangrijkste inko-
"lenstenbronnen heeft gemaakt, is het
°ok bergafwaarts gegaan; het hele'and, op het zuiden na misschien, is to-
taal 'vertoerist', met alle gevolgen van
dien. Westeuropese toeristen hebben
'ak aan de in het land heersende more-
'e normen en paraderen half bloot in de
dorpen en nog bloter op het strand; debevolking laat zich niet onbetuigd enhindert de toerist mateloos door op elke
minuut van de dag en op letterlijk elke
Plaats te proberen handel te drijven.

Maar Algerije is en blijft een van de
mooiste landen van de wereld; met
1200 km strand, schitterende bergen
(tot ruim 2000 meter), prachtige heuvel-
achtige landbouwgebieden met schil-
derachtige dorpen, veel interessante
Romeinse en nog oudere overblijfselen,
sprookjesachtige oases, geheimzinnige
woestijnsteden, woestijnen in alle denk-
bare vormen, in het zuiden gebieden
met prehistorische rotstekeningen; dat
alles in een klimaat dat hartje zomer
weliswaar veel te heet is, maar voor de
rest het hele jaar door uitstekend.
Eten en drinken is er goed, met veel
zoete koek en gebak bij het ontbijt,
smakelijke vis en vlees, uiteraard cous-
cous, veel verse groente (ook midden in
de woestijn) heel behoorlijke wijnen,
maar ook handgeperste espresso en
muntthee.

Voorlopig bieden alleen kleine,
gespecialiseerde bureaus va-
kanties naar Algerije aan, en
dan gaat het voornamelijk om
reizen naar het zuiden: de Hog-
gar en Tassili. Die bureaus zijn:
SNP Natuurreizen, Vemu Rei-
zen, Nouvelles Frontières,
Afriesj Expeditions, Data Tours.
Grote organisaties als Holland
International en Oad hebben be-
langstelling getoond voor reizen
naar Algerije, maar organiseren
diepas in een verdere toekomst.

De grootste verrassing van de laatste
tijd vormen de prijzen. Door de waarde-
vermindering van de dinar is Algerije nu
een spotgoedkoop land. Officieel kost
de dinar acht cent, zwart gewisseld een
cent of vijf. Tegen het officiële tarief
kost een kamer in het vijfsterrenhotel El
Riad in Sidi Fredj (aan zee, vlak bij Al-
giers) 32 gulden (twee personen, met
ontbijt), in het al genoemde El Djanoub- veel eenvoudiger overigens - min-

den mensen naar komen kijken.
Misschien ligt het ook wel een beetje
aan het beeld dat de westerse pers van
Algerije ophangt, dat er weinig toeristen
komen; maar het land is ook slecht
voorbereid op toerisme, dat geeft de
persattaché overigens toe. De weinige
toeristische massa-accommodaties lig-
gen grotendeels zeer ver van de ste-
den, om te zorgen dat de toeristen niet
bloot in de puriteinse dorpen gaan lo-
pen; wat er aan hotels en andere centra
voorhanden is wordt slecht onderhou-
den. Voorbeeld: toen onlangs een

In een groot aantal departementen van
Algerije heerst momenteel de uitzonde-
ringstoestand. Buiten Algiers en de
andere grote steden in het noorden is
het volkomen rustig. Weliswaar staat op

„Bij ons wordt niemand beroofd of ver-
moord. En de politieke onrust, daar
merkt een toerist niks van," zegt de at-

'ets dergelijks is er aan de hand met het
vijfde land: Algerije. Enkele tienduizen-
den toeristen komen er, de zon- en
*6etoerist is ver in de minderheid; voor-
namelijk Fransen en wat Duitsers. De
heeste toeristen komen voor de Saha-
fa, die voor een groot deel Algerijns
grondgebied is.

taché. En er valt ook weinig in te bren-
gen tegen zijn volgende opmerking: „In
Turkije woedt een oorlog, politieke aan-
slagen zijn aan de orde van de dag, en
toch brengen jullie hele vliegtuigen vol
toeristen daarheen." En die toeristen
merken inderdaad weinig of niets van
de politieke toestand.

alle muren de afkorting 'FIS' (front van
de islamitische redding), heel vaak
staat daar ook bij 'FIS is honger, FIS is
dood. De kranten staan vol artikelen
over 'het terrorisme'; elke 'terrorist'
heeft een baard, is dus een islamitisch
fundamentalist, en brengt dus het FIS
nog verder in diskrediet. En elke dag
worden er wel een paar gearresteerd.
Ook buiten Algiers zijn wel wat meer
agenten op de been dan een paar jaar
geleden, maar men durft het niettemin
ook aan grootscheepse folkloristische
festivals op touw te zetten waar duizen-

„Jullie roepen altijd meteen dat de toe-
risten niet naar Algerije moeten gaan,
omdat het daar niet pluis is," zei de
persattaché op de Algerijnse ambassa-
de in Den Haag onlangs. En gelijk had
hij: als je als toerist in Algiers wandelt
word je om de haverklap gefouilleerd.
Voor een journalist is dat wel lekker
spannend, maar de meeste toeristen
hebben daar geen trek in.

" Kraampje met typisch woestijnfruit: pinda's en verschillende variëteiten dadels

Marokko en Egypte zijn ook landen die
enig toerisme kennen; het gaat daarbij
overwegend om een ander soort toeris-
ten: ze zoeken bezienswaardigheden,
willen kennis nemen van land en volk.Egypte heeft de pyramiden, Marokko
Marrakesj. Libië heeft een zeer aparte
regering die toerisme niet aanmoedigt;buiten nogal wat Romeinse overblijfse-len is er ook niet zoveel te zien, al zouhet lange zandstrand een potentiële in-
komstenbron kunnen zijn. Maar Gadaffi
2iet dat niet zitten.

Tunesië is meer dan zon, zee en strand

Land van eeuwig bouwen
rommelig, maar charmant

DOOR MONIQUE PARREN

" De Tunesische mannen brengen vrijwel de hele dag in de oude
ommuurde stad door, waar ze waterpijproken ofkaarten.

Blinkend wit met blauw torent Sidi Bou
Saïd uit boven de nog blauwere zee ten
noorden van Tunis. Het is het enige Tu-
nesische plaatsje dat nog voldoet aan
het droombeeld van de Arabische we-
reld. Schoon en ongeschonden. De bij-naam van Tunesië is realistischer: 'het'and van het eeuwige bouwen.

Toch is Tunesië van alle islamitische
Arabische landen het meest geëmanci-
peerd. De al jaren geleden verdwenen
president Habib Bourguiba - zijn foto
siert nog honderden gevels en winkel-
tjes - zorgde voor een 'vrouwvriende-
lijke' wetgeving. Echtscheiding kan niet
meer uitsluitend door de man worden
geëist, polygamie is verboden, evenals
kinderhuwelijken. Vrouwen hebben ook
stemrecht en zijn leerplichtig.

Mooiste plekjes
Carthago: resten van de legendari-
sche uitvalsbasis van Hannibal.
Chebika, Tamerza en Midès: prach-
tige bergoases aan de Algerijnse
grens
Chott el Djerid: zoutmeer.
El Djem: na Rome het grootste amfi-
theater ter wereld
Kairouan: vierde heilige stad van de
Arabische wereld en Tunesië's cen-
trum van de tapijtindustrie.
Matmata: ondergronds woestijn-
dorp.
Sidi Bou Said: schilderachtig Ara-
bisch stadje.
Bardo-museum Tunis: collectie mo-
zaïeken uit de Punische, Romeinse
en Byzantijnse tijd.

Venters

Meer informatie is verkrijgbaar
bij het Tunesisch Nationaal Ver-
keersbureau, Muntplein 2, drie
hoog, 1012 WR in Amsterdam,
©020-6250286. Over Tunesië
zijn ook voldoende reisbrochu-
res verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij
de ANWB.

Tunesië ligt aan de noordkust van Afri-
ka, ingebed tussen Algerije in het wes-
~P- Libië in het zuiden en oosten en de
M'ddellandse Zee. Met een oppervlaktevan circa 164.000 vierkante kilometer
net kleinste Noordafrikaanse land, maarjoch nog vijf keer zo groot als Neder-
land. De bevolking telt ruim 8 miljoen
zielen.

" Bedoeïnenkaravanen bepalen het beeld in het zuiden van Tunesië, dat zeer droog en dor is.

"et toerisme is een belangrijke pootvan de Tunesische economie. Volgensnet Tunesisch Nationaal Verkeersbu-reau in Amsterdam moeten één miljoen
9ezinnen rondkomen van de inkomsten
U|t het toerisme. De Golfoorlog veroor-
zaakte in 1991 een kleine crisis in het
and doordat de belangstelling plotse-"ng flink terugliep.

Jaarhjks trekt het land 3,2 miljoen be-zoekers uit heel de wereld. Volgendjaar verwacht het Tunesisch Nationaal

"Het midden van Tunesië is een steppe-
gebied. In het oostelijk kustgebied van
de Sahel lijkt de tijd te hebben stilge-
staan. In elk stadje is nog een echte
medina (ommuurde oude stad) met

mensen te leren kennen - bijvoor-
beeld via een van de safari's die de
Nederlandse touroperators aanbieden,
of door gewoon een auto te huren -
komt heel wat wijzer thuis.

Tunesië is droog en dor in het zuiden,
waar het landschap gedomineerd wordt
door zand- en zoutwoestijnen; uitbundig
groen is het noordwestelijk kustgebied.

Verkeersbureau ongeveer zeventigdui-
zend Nederlandse toeristen. In hoogtij-
dagen - vóór de Golfoorlog - wa-
ren dat er ruim 25.000 meer.
Nog steeds worden de hotels in rap
tempo uit de grond gestampt. In 1997
moet het land beschikken over 200.000
hotelbedden tegen ongeveer 139.000
nu. De Tunesische bouwvakkers moe-
ten stevig aanpoten met de beperkte
middelen die ze tot hun beschikking
hebben. Dag en nacht wordt er ge-
werkt, óók in het hoogseizoen als alles
is volgepakt met toeristen. Veelgehoor-
de klachten: uitzicht op een bouwplaats
en geluidsoverlast.

Bastions
De oostkust geldt als een toeristisch
gebied. Sousse, Monastir, Port el Kan-
taoui, Tunis, Hammamet en Nabeul zijn
bekende toeristenbastions. De bezoe-
ker die niet geïnteresseerd is in het
achterland, merkt niet eens dat hij in
Tunesië zit. De meeste grote hotels
- vanaf 1200 gasten - bieden een
totaalpakket: sportfaciliteiten, bars, dis-
co's, nachtclubs, winkeltjes en banken.
Toch is het zonde om je in Tunesië te
beperken tot alleen zon, zee en strand.

Wie de moeite neemt om het land en de

soeks (Arabische handelswijk) en de
kashba, het altijd aanwezige oude fort.

Het leven van de - mannelijke -
dorpsbewoners speelt zich voorname-
lijk af op straat. Elk gehucht heeft een
terras, waar de Tunesiërs samen de
waterpijp roken of kaarten. De wit of
zwart gesluierde vrouwen schieten
schichtig door de straten en blijven niet
langer buiten dan strikt noodzakelijk.

Zelfs in de eenzaamste woestijnen in
het diepe zuiden wordt de toerist conti-
nu belaagd door venters. Woestijnro-
zen, hagedissen, sigaretten en jasmijn-
tuiltjes- of guirlandes vormen het
aanbod. Net zoals talloze schoenpoet-
sers en kioskhouders proberen deze
verkopers hun dagelijks maal bijeen te
scharrelen.

Al het beleefde nee-geschud is tegen
dovemansoren. Helaas moet je steeds
krachtiger taal gebruiken om rustig te
kunnen lopen. In de soeks zijn de ver-
kopers minder opdringerig. Een enke-
ling die waarschijnlijk een blauwe
maandag in Nederland is geweest,
weet waarom we niet meteen bij hem
een souvenir kopen: .Zeker goedkoper
bij Blokker."

°e dorpjes en stadjes buiten de .oeris-
tencentra zijn een verademing na alle
kusthoogbouw omringd door palmbo-men en bougainvilles. Even wennen,
dat wel. De bouw van een huis is

naar s' lands bijnaam - een lan-
-9e termijn project. Het is voor een Tu-
nesiër volstrekt normaal om alvast in
het huis-in-aanbouw te gaan wonen.Rommelig naar Europese begrippen,maar zo is de cultuur.

Limburgs dagblad £\ reisbiljet



Donderdag 17 december 1992 "26Limburgs Dagblad

w.iu*.\w.e.\ iviLVJtikt 111 it
VOL MET UITSTEKEND VERZORGDE BUSVAKANTIES NAAR ALLE BEKENDE BESTEMMINGEN IN EUROPA!!

Bel Maaskant Reizen 04128-2115 itóiiS-ïr

KUPERSI
l_m_____!ir

ÉÉN ADRES
VOOR UW

ADVERTENTIE IN
46

nederlandse
Regionale

Dagbladen.

-\I\KANTIE&
Recreatie
Voor Informatie en

reserveringen:
RDP, postbus 2,

1800 AA Alkmaar.
tel.: 072-196314/ 206/
292, fax:o72-113295

DONAU-FIETSROUTE PASSAU-WENEN
Fietsen zonder bagage.

1 week Individuele etappetour
Hotels met alle comfort do/bad/wc.
Huurtoerfiets+bagagetas+bagageservice
Fietsseizoen april tot oktober.
Arrangementsprijs ca. ’ 928,- p.p.
Ned. info: DONAURADFREUNDE
p/a Bungalowpark Sallandshoeve, Holterweg 85,
8112 AE Nieuw Heeten. Tel. 05725-1731
(9.00-15.00 uur).

ZOMER
DROMEN?

_^__- ____*___.

IU
'H

—■"*— jS —«_-_«__.

MOSA!
Wie er komende zomer een paradijselijke

vakantie van wil maken, kan er niet vroeg genoeg
bij zijn. Want nu hebt u het nog voor het kiezen,
nu wordt u nog niet geconfronteerd met volge-
boekte bestemmingen. Dus stap nü naar Reisburo
Mosa. Daar vindt u de kennis, ervaring en infor-
matie (de Toeristiek!) om uw zomerdroom werke-
lijkheid te maken.

<^^reisburo^
Gruizenstraat 36, 6131 EH Slltard. Telefoon: 046-527555.
Stationstraat 21, 6411 NH Heerlen. Telefoon: 045-717050.
Stokstraat 1, 6211 GB Maastricht. Telefoon: 043-254761.

I' '

te*"

Inderdaad! ledere bezorger
van deze krant mag rekenen
op mooie kado's, naast een

ruime vergoeding.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

Limburgs Dagblad
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Inruil oude tapijt mogelijk.
Betaling in termijnen of reserveren.

I IIUUIfcUIIUMU 20 decembervan 12-17 uur |
EHERAN TAPIJTEN B.V.

Promenade 145-147, Heerlen omi

f-} " Ter gelegenheid van onze geheelverbouwde zaak, hebben wij in
V * ’ . de maand decemberenorme kortingen op alle gouden en

C)tAV\AAAIA/ briljanten sieraden. I
I<a /». r*. " Wij tonen een uniek mooie collectie briljantringen, gouden

armbanden, gouden horloges, colliers, kettingen enz. enz.
lidArmterdamse Diamant Beun # Laat u verrassen en loop vrijblijVend binnen en overtuig u zelf

1tm* Zm m*ÉW van ons uitgebreid assortiment, NU MOOIER EN GROTER DAN
I VOORHEEN.
I Limbrich terstraat 32 " Ook kunt u bij ons terecht voor beleggingsdiamanten.| 046-521965 |

Redden?'
Voormaar **
50 gulden kunt p* Ö

Geefomlepr^ 50500
Leprastichting Amsterdam

ÜB_____H____________^____H__________M____l

100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS - 100 SLAAPKAMERS -100 SLAAPKAM^ -
w l ! I 1 j 1 ; i ]

NIEUW!
c/_

t Nu exclusief bij Oase tijdens de Kerstshow

I DE MASSAGE MATRAS
<
J, Met dit handige apparaat loodst u een
< persoonlijke masseur uw slaapkamer binnen.
_>

<£. :^BHn___fi_i * ___ JaY /' : ■■ % wB f ' '\— ■':■■ 'jT/i I i '^*i>'■'■'■ ■ ■^88.1 : "

- WÊ -fl I11 Wilt ude massage matras eens uitproberen? I Wat is DE MASSAGE
ï S „ _«■■ L ■ MATRAS^ ' 'NFORMATION

1 Kom eens proef liggen! c . u / :W~~r^ 4§ * -w** Een wetenschappelijk ontworpen elektro- r:
_: U bent Van harte welkom in onze filialen. mechanisch systeem met pulserende
g transductoren die strategisch verspreid zijn
§ OaSe heeft SteedS het nieUWSte! omeengojbeweginaoverhetgehele§ lichaam te bewerkstelligen. Frequentie en
J, : intensiteit naar eigen inzicht te bepalen.
| Regelbare massage ontspanning, aange-
s toond therapeutisch heilzaam effect bij
g verknoopte spieren en spanning door een
0 gestresseerd leven.oc .
LU

*_ l/COTI/^lMr*. mmmmW^mmmmmmmm-^* VESTIGING: P_P«Qt_

| Woonboulevard T^^^^
| |f_SC«^ EXTRA OPENINGSTIJDEN:
| Koopavond: donderdag ..W*] /"""""""N r~~ ~ ~~
h Te1 .045-754100 f*^ VT^ . J|_ \ ZONDAG2O december
< /^/^~n/______i_An en extra koopavond
w ______IBiW *r / | \yl jffjy i \ WOENSDAG 23 december.

1 afslag heerlen noord Slaapkamer Speciaalzaken
■=__ Maak van uw slaapkamer een „Oase"
w Vestigingen in: Arnhem, Bleiswijk, Capelle a/d IJssel, ben Bosch, Oiemen, Son/Eindhoven, Enschede, Groningen, Heerlen, lieidschendam, Sliedrecht, Utrecht en Zoeterwoude/Rijndijk

De
nieuwe

kalender
1993

is uit !
____. \ HKRANTI

__—■ , 1 __. J ""VMI 1— Da^^l^^A

\ __... \ _on*>» , ■ V;' \1

De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij allekantoren van het Limburgs Dagblad en de

.y meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.

___- Depriis ftlSO
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" Ontspannen fietsen langs de Donau, tussen boomgaarden vol perziken en abrikozen.

'Donau-Radfreunde' noemt ze zich, de
kleine Oostenrijkse onderneming die
haar activiteiten richt op vakantiegan-
gers diezich graag per fiets voortbewe-
gen. Voor die mensen - het worden er
kennelijk steeds meer - heeft dit jonge,
in Engelhartszell gevestigd bedrijf een
prachtige route uitgestippeld in het
noordelijk gedeelte van Oostenrijk: tus-
sen Passau en Wenen langs de Donau,
ongeveer 300 kilometer lang: de Do-
nau-Radweg. Over fiets, hotel, routebe-
schrijving en bagage hoeft u zich geen
zorgen te maken, de Radfreunde zor-
gen voor alles. U hoeft alleen maar te
fietsen. En genieten van de afwisselen-
de omgeving, de zuivere lucht en de
rustige tocht die u via duidelijk aange-
geven fietspaden voert langs wijngaar-
den en romantische dorpjes.

" Het wereldberoemde stift Melk, imposant gelegen aan de oevers van de Donau

Het is prachtig daar in Ober- en Nieder-
österreich. En vlak. Tenminste als u de
paden volgt die de Radfreunde voor u
hebben uitgestippeld. Voor de nog
sportievere pedaalridders zijn er echter
volop mogelijkheden de kuiten eens
echt op de proef te stellen. Diverse on-
schuldig uitziende bulten met op hun
toppen machtige kastelen en burchten
blijken verraderlijke klimmetjes die zelfs
de meest ervaren coureurs behoorlijk in
de benen gaan zitten. Zij kunnen zich
op die alternatieve route in elke geval
behoorlijk uitleven, maar zien dan niet
het schilderachtige Donaudal in al zijn
schoonheid, met de aardige dorpjes en
oude stadjes, de uitgestrekte wijn- en
abrikozenvelden, de bossen met daar-
tussen verscholen grafmonumenten uit
de renaissance en romaanse, gotische
en barokke kerken. En - niet te verge-
ten - de wereldberoemde stiften van
Melk en Klosterneuburg, de speciale at-
tracties van deze fietstocht.

probleemloos op eigen houtje want de
routebeschrijving en -informatie zijn niet
alleen in het Nederlands, maar ook zeer
nauwkeurig en uitgebreid. Bovendien
geven speciale bordjes langs de route
aan welke richting u moet volgen.
Mocht u toch wat meer willen weten
over deze streek, dan kunt u ookkiezen
voor een gids. Een Radfreund fietst dan
met u mee, wijst u deweg en attendeert
u op de vele bezienswaardigheden die
langs de oevers van de veelbezongen
'blauwe rivier' opduiken.

Behalve het basisarrangement is er een
speciaal HKV-arrangement - wat zo-
veel betekent als 'Halve Kracht Vooruit'- dat zoals de naam doet vermoeden
voor de zich meer bedachtzaam voort-
bewegende pedalleurs is bedoeld. De
afstand kan dan in tien dagen worden
afgelegd. In beide gevallen staan elke
avond na afloop van de fietstocht de

koffers al op uw nieuwe hotelkamer en
de badkuipen vol heet water.

Melk
Persoonlijk vind ik het gebied vanaf het
bedevaartsplaatsje Maria Taferl het
mooiste van de hele route. Het is het
stukje dal dat Strudengau heet - ge-
noemd naar de burcht Struden, nu een
ruïne - dat overgaat in de Nibelungen-
gau, genoemd naar het mythologische
dwergengeslacht van koning Nibelung,
en dat zich daarna voortzet in de Wa-
chau. Er liggen daar pittoreske dorpjes
als Klein Pöchlarn, Leiben en Melk.
Melk is wereldberoemd om zijn stift, het
Benedictijnerklooster, indrukwekkend
gelegen op een steil naar de Donau af-
hellendë rotspartij. Het is de oude resi-
dentie van de Babenbergse markgra-
ven en biedt een schitterend uitzicht
over de Donau en het Voralpenland.

het stift Klosterneuburg op dertien kilo-
meter van Wenen, dat u - als u nor-
maal doorpeddelt tenminste - op de
zesde dag bereikt. Wat mij van dit impo-
sante barokke augustijnerklooster is bij-
gebleven naast de sfeervolle stifskelder
waar je voortreffelijk kunt eten en drin-
ken (Klosterneuburg is een echt wijn-
stadje), zijn het enorme Tausendeimer-
Fass' uit 1704, de gobelinzaal en het
wereldberoemde Altaar van Verdun,
een uit 1181 stammend kunstwerk dat
bestaat uit 51 geëmailleerde en in ko-
per ingelegde, beschilderde tegels. Een
meesterwerk, het best bewaarde uit de
middeleeuwen, dat diepe indruk maakt.

voormalige Romeinse nederzetting:
schilderachtige straatjes en pleintjes,
het vroegere dominicanerklooster, ooit
in gebruik als bioscoop en brandweer-
kazerne (I), nu weer in ere hersteld en
in gebruik als museum, het statige Stei-
ner Tor uit 1480 en de laatgotische
piaristenkerk met schilderingen van
Kremser Schmidt, een achttiende-
eeuwse lokale grootheid, van wie in de
hele omgeving schilderingen zijn te be-
wonderen. Krems is ook een 'muzikaal'
plaatsje. Er zijn woonhuizen te vinden
van de broer van Beethoven, de moe-
der van Liszt en de rubricator van Mo-
zart, Ludwig Ritter von Köchel.

Hoewel het stift slechts gedeeltelijk voor
het publiek toegankelijk is, kunt u hier
uw verzuurde benen probleemloos en-
kele uren hun welverdiende rust gun-
nen. Het barokke gebouw zelf is werke-
lijk indrukwekkend, de kapittelkerk te
overdadig maar groots, de plafondfres-
co's van Paul Trager wat kitcherig, de
beroemde bibliotheek voornaam en on-
metelijk groot en de kunstschatten en
exposities over de geschiedenisvan het
stift zeer interessant. Maar het meest in
het oog springt toch het Jörg Breu-Altar,
acht aan twee kanten beschilderde pa-
nelen van de rond 1475 in Augsburg
geboren kunstenaar Breu. De Bijbelse
taferelen - met veel passiescenes -
zijn, excusez le mot, kostelijk door de
karikaturale, Jeroen-Boschachtige wij-
ze, waarop Breu sommige figuren heeft
afgebeeld.

Voordat u dit stift bereikt, bent u ook al
langs de tweelingstad Krems-Stein ge-
fietst. En als u verstandig bent geweest,
dan heeft u te voet een bezoek ge-
bracht aan dit vroeg-middeleeuws han-
delsstadje. Er is daar veel te zien in die

Wie aan deze muzikale kennismaking
niet voldoende heeft, moet meteen
weer in het zadel. Richting Wenen. Er
zijn daar - zoals bekend - meer ge-
bouwen waar muziek in zit. En 4000 ki-
lometer aan fietspaden.

'Halve Kracht'
De Donau-Radfreunde bieden een ar-
rangement van zes overnachtingen op
basis van halfpension. Zeven dagen
lang kunt u fietsend op echte Neder-
landse merkfietsen met versnellingen
(maar u mag oo- uw eigen fiets meene-
men) de streek verkennen. Dat kan Een ander indrukwekkend bouwwerk is

Georganiseerde fietstocht van Passau naar Wenen

Op de trappers
door het Donaudal

Oostafrikaans land nog steeds topattractie

Kenia: olifanten
en bange toeristen

Het baart deKeniase overheid zorgen dattoeristen uit rijke
westerse landen als Duitsland en Groot-Brittanië afgelopen
jaarmassaal thuis bleven. Percentages van meer dan 25

procent minder toeristen uit met name die landen zijn
genoemd. Niet de geringere economische groei in Europa is

hoofdoorzaak van de terugval. Negatieve publiciteit over
Kenia noemen de autoriteiten als hoofdoorzaak.

Kenia is, ondanks dat het tot de meer
welvarende landen in Afrika hoort, in al-
le opzichten een Derde-Wereldland.
Slechte medische voorzieningen, moei-
lijk begaanbare wegen, gebrekkig open-
baar vervoer, lage inkomens.

Vooral het toenemend aantal zwerfkin-
deren in de grotere plaatsen confron-
teert de toerist op niet mis te verstane
wijze met de kloof tussen arm en rijk.

Topattractie is het wild dat in overvloed
aanwezig is in nationale parken als Ma-
sai Mara,7.mboseli en Tsavo. Nijlpaar-
den, olifanten, leeuwen, jachtluipaar-
den, neushoornvogels, antilopes, fla-
mingo's, noem maar op. Bij het zien van
de zoveelste zebra kan menige bezoe-
ker slechts met moeite een geeuw on-
derdrukken. Algemeen geldt het.beeld:
naar Oost-Afrika, (vooral Kenia) ga je
voor de natuur, West-Afrika bezoek je
voor de mensen en de cultuur. Een erg
zwart-witte benadering, maar voor veel
toeristen geldt nou eenmaal dat ze
vooral in het vliegtuig richting Nairobi of
Mombasa stappen om in levende lijve
leeuwen en olifanten te zien. De mees-
te Kenianen kunnen overigens het en-
treegeld voor een nationaal park niet
betalen en van sommige dieren die er
rondsluipen hebben ze nog nooit ge-
hoord. De strijd om het dagelijks brood
is zo hard dat de gemiddelde Keniaan
zich met dergelijke frivoliteiten niet be-
zig kan houden.

Ook een rondreis door het minder be-
zochte westen van het land is zeer de
moeite waard. Een bezoek aan een
busstation en marktplaats in zomaar
een stadje is eigenlijk interessanter dan
de monumenten en andere 'officiële'
bezienswaardigheden. De tientallen
hawkers of straatventers, de op onvoor-
stelbare wijze volgestouwde bussen die
urenlang stationair draaien alvorens te
vertrekken, de bedelaars en moeders
met kangas om hun lijf en waren op
hun hoofd. Ondanks de chaos en druk-
te gaat er iets rustgevends van uit. De
mensen hebben blijkbaar geen haast.De luxueuze lodges in de parken zijn

het land geldt als de meest spectaculai-
re ter wereld en de witte stranden zijn
nog niet overvol. Bovendien is het land
op de meeste plaatsen ingesteld op

toeristen. Dat is lang niet overal in Afri-
ka het geval. En ondanks enige span-
ningen en schermutselingen over de
invoering van een meerpartijenstelsel

Kenia, is echter nog steeds een attrac-
tie van de bovenste plank. De natuur in

De moord op de dochtervan een Engel-se zakenman en de overval met dodelij-
ke afloop op acht Duitse toeristen

" Een Masai-dorp in zuid-west Kenia.

Uit gesprekkenmet Kenianen bleek me
dat het over het algemeen veilig is om
de parken te bezoeken. Ook in de ste-
den zijn de risico's beslist niet groter
dan in vergelijkbare plaatsen elders in
de wereld. In de praktijk moet de toerist
vooral beducht zijn voor de wilde dieren
die door de tentenkampen sluipen op
zoek naar voedsel. Het achterlaten van
eten in de tent staat dan ook gelijk aan
het vragen om moeilijkheden. Olifanten
en bavianen weten het voedsel moeite-
loos te vinden.

Keniase kranten stonden afgelopen zo-
mer vol met artikelen over het verschijn-
sel van de wegblijvende Europese toe-
risten. De teneur van die artikelen was
dat dat vooral de schuld was van de
westerse media. Enkele incidenten in
het Oostafrikaanse land waren opgebla-
zen in de Europese media, daaromwaren de Duitsers en Engelsen bang
geworden. Voor Nederlandse toeristen
zou angst in veel mindere mate een rol
spelen. Die vrees was niet terecht, von-
den de Keniase kranten. Toch bleek de
negatieve publiciteit voor de regering
van Daniel arap Moi aanleiding enkele
maatregelen te nemen om de terugval
in de toeristenindustrie een halt toe teroepen. Een publiciteitscampagne en
extra aandacht van politie in toeristen-
centra als Mombasa moeten het imagoweer oppoetsen.

Twee Engelse toeristen in de haven-
plaats Mombasa verklaarden me voor
gek toen ik vertelde dat ik per trein en
bus dwars door Kenia wilde trekken.
Veel te gevaarlijk, was hun oordeel. Zij
bleven liever in hun hotel aan de In-
dische Oceaan in Mombasa. Maar per
openbaar vervoer zie je wel meer van
het land en kom je gemakkelijk in con-
tact met Kenianen.

DOOR JAN HENSELS deden nogal wat stof opwaaien in Euro-:
pa. Het bericht dat een Finse toeriste
werd beschoten door de politie, toen ze
even buiten Nairobi langs de kant van
de weg haar behoefte deed, was even-
min bevorderlijk voor het imago. Vooral
de kwestie met de gedode Engelse
werd breed uitgemeten in de Britse
pers. De autoriteiten in Kenia ontken-
den aanvankelijk dat het om moord zou
gaan. Een heel scala van smoesjes
werd uit de kast gehaald om de buiten-
wacht daarvan te overtuigen. Het meis-
jezou wel door wilde dieren zijn opge-
geten, of door de bliksem zijn gedood.
De kapitaalkrachtige Brit nam een
privé-detective in de arm en uit diens
onderzoek kwam naar voren dat het
meisje waarschijnlijk was gedood door
stropers die nog altijd in een aantal na-
tuurreservaten actief zijn.

geldt het nog steeds als een van de po-
litiek meest stabiele landen op het Afri-
kaanse continent. In het noorden grenst
Kenia bijvoorbeeld aan Somalië en
Soedan, landen met veel grotere pro-
blemen.

zelfs voor Europeanen vaak te duur. Er
bestaat echter ook de mogelijkheid om
een safari te boeken waarbij in tenten
wordt overnacht. Dat kan voor onge-
veer honderd gulden per persoon per
dag.

" Een familie olifanten in het nationale park Tsavo. Het kleine olifantje is een week oud.

Donderdag 17 december 199227

DOOR JOS FRUSCH

Limburgs dagblad reisbiljet

Ulu-t'atie Karel _e- nu
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Uitgestrekte zandstranden,
■kilometers blonde duinen en
volop woelige baren. Wat wil
een toeristisch gebied nog

meer dan zon, zee en
strand? Laten zien dathet
méér in huis heeft. Natuur,

musea, scheepvaart en
historische plekjes

bijvoorbeeld. Dingen die een
bezoek ook de moeite waard

maken als het geen
strandweer is. Een kijkje

achter de duinen van
Walcheren.

" Aan de kade van Vlissingen liggen twee watertaxi's klaar om loodsen naar zeeschepen te bren-
gen.

DOORMARIËTTESTUIJTS

Hollands huis verruilen
voor Zwitserse berghut

Een voordelige manier van vakantievieren

Sinds de aanleg van de Veersegatdam
ligt het pittoreske stadje niet meer aan
open zee maar aan het Veerse Meer.
Inmiddels is het een zeer geliefde be-
stemmingvan watersporters.
Naast familiebadplaatsen als Vrouwen-
polder, Domburg, Oost- en Westkapelle
zijn er in het binnenland nog allerlei aar-
dige plaatsjes als Serooskerke en Aag-
tekerke te vinden.

En als de kapitein in kleurrijke bewoor-
dingen vertelt over de zee die geen dag
hetzelfde is, die lieflijk kan zijn en le-
vensgevaarlijk, over nachten waarin je,
opgetild door een golf, in het maanlicht
beseft dat de aarde rond is, zou je bijna
met hem van baan willen ruilen.

- toen nog - zuivere zeewater en
massages zouden een heilzame wer-
king hebben. Rond de eeuwwisseling
maakte Domburg ook naam als trek-
pleister voor kunstschilders, onder wie
Toorop en Mondriaan.

Domburg is de grootste familiebad-
plaats op Walcheren. Ook de oudste; er
zijn sporen gevonden van een Romein-
se vestiging. Tegenwoordig profileert,
het stadje zich als kuuroord. Daarmee
haakt het in op zijn historie. In het mid-
den van de vorige eeuw maakte de
plaats furore als internationaal centrum
van gezondheidstoerisme. Baden in het

Kuuroord

Sinds kort is de oude kuurtraditie in
Domburg weer opgepakt. In het moder-
ne kuurcentrum De Parel, dat grenst
aan een bungalowpark, kun je medisch
en recreatief kuren. Wie even genoeg
heeft van zand en zee, kan een mod-
derpakking nemen en een bezoekbren-
gen aan het luxueuze saunalandschap,
met sauna's, Turks stoombad, whirl-
pools en binnen- en buitenbaden.

Maar weinig 'binnenlanders' zullen de
'°cht naar Zeeland maken als de zonnet schijnt. En juist dan kan de kust
""et zijn verlaten stranden, straffe wind
en beukende branding zo fascinerend
j-ljn- Pas dan kun je je iets voorstellen
"i het volk van zeevaarders, dat wijNederlanders toch heten te zijn.
jj?kunt je inleven in een geschiedenis
dle bepaald is door de zee en waarvan
overblijfselen overal op Walcheren op-
duiken. Waar je ook bent op het schier-
®'and, overal is de verbondenheid metde zee merkbaar. Scheepvaart, een le-
vendige handel over zee maar ookoverstromingen hebben hun sporen na-
Selaten. Sporen die Walcheren ook
achter de duinen interessant maken.

Laverend tussen tankers zo hoog als
een flatgebouw vertelt de kapitein van
een van de scheepjes over de haat-lief-
de verhouding met zijn werk. Zijn liefde
geldt de zee en de elementen, zijn haat
de 'drijvende bommen' op de Wester-
schelde. „Panamezen, Filippijnen, alle-
maal varen ze met tankers vol gif vlak
langs elkaar. Je moet er niet aan den-
ken dat er iets mis gaat."

Tussen de grote tankers en de wal pen-
delen nietig lijkendebootjes op en neer.
Ze brengen en halen de loodsen die de
zeeschepen door de vaargeul moeten
leiden. Af en toe knijpen de stuurlui van
deze watertaxi's een oogje dicht en ne-
men belangstellende toeristen mee.

er smal, maar op een steenworp af-
stand varen grote zeeschepen voorbij.
Tankers die via de Westerschelde het
zeegat kiezen, passagiersschepen van
de Olau die vanuit Vlissingen de over-
steek naar Engeland maken.

Toren
Veere is het meest popperige plaatsje
van Walcheren. Het piepkleine stadje
(in de bloeitijd telde Veere wel 10.000
inwoners, nu nog geen 1000) was vroe-
ger een handelsplaats, met name de
handel in wol was belangrijk. Net als
Middelburg bezit Veere veel monumen-
ten. In het oog springtde Grote Kerk die
dateert uit 1348. De basiliek had de
grootste en mooiste kerk van heel Zee-
land moeten worden maar is als gevolg
van de verslechterde economische si-
tuatie nooit voltooid. Tegenwoordig wor-
den er concerten, tentoonstellingen en
in deze tijd van het jaar een kerstmarkt
gehouden. Bij de kolos hoort een kerk-
toren die beklommen kan worden en
van waar men bij helder weer vrijwel
heel Walcheren kan overzien.

Jk besef ook wel dat Walcheren te klein
is om bezoekers wekenlang te boeien.
Maar voor een week hebben we meer
dan genoeg in huis," vertelt Maria
Grims van de Streek-VVV Walcheren
enthousiast. „Er is zoveel meer dan het
strand. Natuur, cultuur, interessante
steden, mooie dorpjes." Om de bezoe-
kers van het eiland daarmee kennis te
laten maken heeft ze drie fietsroutes
uitgezet: Walcheren Cultureel (37 kilo-
meter, van Middelburg naar Veere en
Vrouwenpolder), Walcheren Natuur (25
of 42 kilometer, van Oostkapelle naar
Domburg en Aagtekerke) en Walcheren
Sportief (35 kilometer, van Vlissingen
naar Koudekerke en Zoutelande).

In Middelburg met zijn musea, histori-
sche gebouwen en winkels kan de toe-
rist alleen al een dag zoekbrengen.

prinsen van Oranje, geuzen en gouve-
neurs een rol speelden. Tegenwoordig
zijn het Zeeuws Museum en het Histo-
rama erin gevestigd.

Wie geen trek heeft in behandelingen
met modder en zeewier, kan natuurlijk
gewoon uit gaan waaien op het strand.
Gecombineerd met een etentje in één
van de vele (vis)restaurants, kan ook
dat een heel heilzaam effect hebben.

Hoewel de drukbevaren Schelde fasci-
nerend is, verdient ook de wal in Vlis-
singen aandacht. In vergelijking met
andere plaatsen op Walcheren is er
weinig uit de historie bewaard geble-
ven. Sinds enkele jaren heeft het stads-
bestuur oog voor het verleden dat in het
teken stond van kaapvaart en slaven-
handel. Uit deze rijke tijd stamt het
Lampsinshuis aan de Nieuwendijk 11.
Aan de tijd van Napoleon herinneren de
vestingwerken in zee, die enkele jaren
geleden gerestaureerd zijn. Na een pe-
riode van verval zorgde scheepswerf
De Schelde vanaf 1875 voor meer
werkgelegenheid en welvaart. Sinds-
dien vormen de Boulevards, genoemd
naar de zeehelden De Ruyter, Bankert
en Evertsen, het gezicht van de stad. In
1983 werden ze op Deltahoogte ge-
bracht. Op een van de Boulevards prijkt

In tegenstelling tot het meer industriële
Vlissingen heeft Middelburg een rijk
verleden. In de Gouden Eeuw was het
een belangrijke handelsstad, waaraan
de grote herenhuizen en pakhuizen her-
inneren. Het meest indrukwekkende
monument ligt precies in het middelpunt
van de in ringen gebouwde stad. Wie
er niet bekend is zou de toegangspoort-
en van de verscholen abdij zo voorbij
gaan. Zonde, de grote binnenplaats met
bomen van het complex is een idyllisch
rustpunt in de stad. Het klooster is om-
streeks 1250 gesticht door de Norbertij-
nen. Sindsdien is het een religieus en
bestuurlijk centrum met een rijke ge-
schiedenis waarin monniken, ridders,

In Middelburg daarentegen zijn de his-
torische bezienswaardigheden beslist
niet op een hand te tellen. De stad
roemt zich op zon 1100 monumenten.
Smalle steegjes, grachten, statige he-
renhuizen en oude pakhuizen zorgen
voor veel sfeervolle plaatjes.

een standbeeld van Michiel de Ruyter.
Hij werd in 1607 in Vlissingen geboren.

Abdij

Tankers
een wandeling over de boulevards in
"fesingen is voor echte landrorten bij
alle weersomstandigheden een beleve-
nis. Er zijn geen duinen, het strand is

Voor de passagier is het een geruststel-
lende gedachte dat in een modern ra-
darcentrum aan wal alle scheepsbewe-
gingen in de gaten gehouden worden.

" Een greep uit het Hollandse aanbod van de LOVW.

DOORUMBERTORUSSEL

en villa met zwembad in Zuid-Frankrijk
?* een pent-house in New Vork. Een
bungalow aan het strand op Hawaii of

berghuisje in Zwitserland met uit-
licht over de Alpen. Een klein flatje in
hartje Parijs of een eengezinswoning in
Groningen. Aardige vakantie-optrekjes,
te huur voor een prijs van nul gulden.
H°e dat kan? Door woningruil.

ftoim tienduizend Nederlanders ruilen
jaarlijks in de vakantie met elkaar enmet buitenlanders van woning.De LOVW (Landelijke Organiatie Va-

kantie-Woningruil) en Intervac zijn de
wee organisaties die in Nederland be-
middelen bij woningruil tijdens de va-
kantie. De LOVW is de Nederlandse takvan het internationaal overkoepelendor9aan Home-Link. De organisatie
*erkt op non-profit basis. De leden krij-
9en zes maal per jaar een gids met
advertenties van mensen uit zestig lan-
Qen die hun huis een bepaalde periode
Wien ruilen.Het aanbod in de dikke gids varieertvan rijtjeshuizen tot villa's met zwem-
°ad, van flatjes tot luxueuze penthou-ses.

Is het wel vertrouwd om vreemde men-
sen in je huis te laten? Komt het wel
eens voor dat mensen na hun vakantie
hun huis leeg hebben aangetroffen?
Vragen waarmee Renger deRuiter van
de LOVW vaak wordt geconfronteerd.
„We hebben daar alle begrip voor. De
mensen zijn toch bezorgd. Maar uit er-
varing weet ik echter dat leden erg
voorzichtig omgaan met de eigendom-
.men van een ander. Men gebruikt el-
kaars spullen en dat houdt de weder-
zijdse zorg in evenwicht. Ik heb nog
nooit meegemaakt dat we iemand heb-
ben moeten schorsen wegens diefstal
uit een huis."

Bezorgd

Voor de familie Kusters uit Ulestraten
was het ook even wennen. „We waren
al gewend aan het huren van particulie-
re huisjes in het buitenland, maar dat is
toch anders. Vreemden in je huis laten
doe je niet gauw. De gedachte dat wij
tegelijkertijd in hun huis zouden zitten,
deed ons overstag gaan."

„Je bent van alle gemakken voorzien.
Je hebt bijvoorbeeld een wasmachine
tot je beschikking en hoeft niet te
knoeien metwasjes in de wasbak of het
bidet. Ook doet het huis waarin jekomt
veel gezelliger aan dan een vakantie-
huisje in een bungalowpark."

wel lang over moeten nadenken voor-
dat we uiteindelijk besloten om een
advertentie te plaatsen. Je moet even
wennen aan het idee dat anderen in
jouwhuis wonen. Nu hebben we al zon
achttien maal geruild en het bevalt ons
nog steeds," aldus M. de Bruijn.

Volgens De Ruiter vinden veel mensen
het tegenwoordig juist een veilig idee
dat er bij langere afwezigheid iemand in
hun huis woont. „Ze lopen niet het risico
dat bij thuiskomst hun huis is leegge-
roofd."

het gewoon via jewa-verzekering. Spul-
len die privé zijn zoals bankpapieren,
berg jeop," aldus M. de Bruijn.

fb biedt een Japanse leraar zijn vrij-
staand huis in Tokio voor een periode
vanaf twee weken aan in ruil voor eennuis in Nederland of Engeland, met vol-
aoende slaapruimte. Een Franse jour-
nalist wil zijn appartement in Parijs rui-
ten voor een huis in Florida. Behalve
voorkeur voor landen, tijd en ligging is
J9de advertenties ook het beroep vanac eigenaar vermeld. Het aantal Ameri-

kanen dat een groot huis in de aanbie-
.n9 heeft voor een optrekje in Europa
is enorm.

De De Bruijns hebben inmiddels in al-
lerlei soorten woningen gezeten. Maar
één blijft hen het beste bij. „We hebben
een keer geruild met mensen uit Hoorn.
Ze woonden in een huis van driehon-
derd jaaroud, het stond op de lijst van
monumenten. Het huis had van buiten
een mooie gevel, waarin een bord was
.gemetseld met een spreuk. Binnen was
er een lange smalle gang met hele ou-
deplavuizen. De keuken had een echte
granieten aanrecht."

Dit is voornamelijk aantrekkelijk voor
gepensioneerde mensen," aldus Ren-
ger de Ruiter.

Trekpleisters
Limburg doet het goed in de vakantie-
woningruil. Vooral de mensen uit het
noorden en deRandstad zijn geïnteres-
seerd. Trekpleisters zijn Valkenburg
met zijn grotten, Maastricht en het Drie-

het boek schrijven. Zo kunnen wij lezen
wat ze allemaal gedaan hebben en wat
ze het meeste aantrok in de buurt. Dit
kunnen wij dan weer doorgever) aan
andere gasten. Leuk is dat je door zon
gastenboek ook je eigen omgeving be-
ter leert kennen."

landenpunt. Daar komt de gunstige lig-
ging van Limburg nog bij. Veel gasten
maken uitstapjes naar Aken, Luik of
Brussel.
Meest favoriete ruillanden van Neder-
landers zijn Frankrijk, Spanje en Italië.
Maar ook de Scandinavische landen,
Zwitserland en Oostenrijk zijn in trek.
„Het voormalige oostblok is ook in op-
mars. Het aanbod van huizen moet nog
van de grond komen, maar in Polen,
Hongarije en Tsjechoslowakije zijn al
vele huizen te ruil. Dit belooft veel
goeds voor de toekomst," gelooft De
Ruiter.

Ook de familie De Bruijn heeft in de
achttien keer dat ze geruild heeft geen
van deze gevallen meegemaakt. „Er
breekt wel eens wat, maar dat vergoed
je dan. Je bent natuurlijk voorzichtig
maar het is niet zo dat jede hele vakan-
tie doet als of je op eieren loopt. Ge-
beurt er toch iets, er breekt bijvoorbeeld
een ruit, dan neem je contact met el-
kaar op om te kijken hoe je dat het
beste kunt oplossen. Misschien dekt de
glasverzekering het, anders vergoed je

De familie Kusters heeft voor al de
mensen waarmee ze ruilt een gasten-
boek samengesteld. „We vinden het
leuk als de mensen hun ervaringen in

Familie De Bruijn in Spaubeek heeft al
Jarenlang ervaring met het ruilen van"vn woning. „Vroeger zijn we altijd metonze boot opvakantie geweest maar dit
ls eigenlijk veel leuker. We hebben er.

Wasmachine
Gepensioneerden
Een groot voordeel van woningruil in de
vakantie, is dat het nauwelijks ietskost.
De ruilers betalen alleen de advertentie-
kosten. Die liggen tussen de ’ 45 en

’ 120 gulden per jaar, afhankelijk van
het aantal keren dat men per jaar in de
gids opgenomen wil worden. „Het is
mogelijkom hethele jaardoor te ruilen.
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Geschiedenis verweven met zeehelden

Achter de duinen
van Walcheren

" Eén van de
vele mooie

steegjes
in Middelburg.
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__Vïed.e dank zij
v/i was 1992 een
suksesvol jstSLtrl

Da arvoor willen wij u bedanken.

Oc ik het afgelopen jaar hebben wij u laten zien
da _ effektieve en persoonlijke bemiddeling het
be ste resultaat oplevert met gemotiveerde uit-
zendkrachten.

Dunk zij uw inzet als uitzendkracht kijken wij
te rug op een produktief 1992. Wij zullen er alles
aé in doen om 1993 ook tot een sukses te maken!

Bi 3l in het nieuwe jaareens voor een afspraak"of
st ap binnen bij Dactylo Uitzendburo in

El eek,
Si tationsstraat 9, 046-374404

Heerlen,
Tempsplein 33, 045-712336. Cerkrade,
F 'ancratiusstraat 22, 045-353592

f -oermond,
\ tenlosepoort 2A, 04750-19949

.Sittard, "f .ijksweg Zuid 63, 046-514190

Weert,
Stationsplein 5, 04950-36353

UITZENDBURO

tempo-team
uitzendbureau
GEZONDHEIDSZORG
Radiodiagnostisch laborant(e) m/v
voor een instelling in de omgeving van Heerlen.
U bent gediplomeerd en in het bezit van een bewijs r
van bevoegdheid. Deze full-time baan is in dagdienst.
Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op.
Informatie: 045 -71 26 31, Claudiavan der Burgt i
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat
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DE NIEUWE MICRA: HET NIEUWE DENKEN. C^_SÖ
/" "\ Nog geen maand oud en nu al de meest be-
—Cr jubeldeauto van Europa. En niet zonder reden!

Zonder de buitenmaten toe te laten nemen zijn we erin

Hr" HOE JE IN 'N PAAR WEKEN ENORM
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NISSAN DE NIEUWE NISSAN MICRA.
— 1 ■ — >—— ;rJ <''rijs mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. "ECE verbruik (1.0 vijfbak) stad 1:16,7 km; 120km/h 1:14,9km. Nissan is ook de maker van de Sunny, 100 NX, Prairie, Serena,Primera, Maxima, 200 SX, 300ZX, Q-bic, Terrano, King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar e"

4.
Beek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Breukerweg 200, tel. 045-231111. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg /

tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen P'

Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard 8.V., Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
—-^
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Vakantie
voor velen
primaire
behoefte
Vakantie neemt bij Nederlanders op
de ranglijst van primaire levensbe-
hoeften de vierde plaats in. Alleen
voedsel, kleding en schoeisel wor-
den als nog belangrijker be-
schouwd. Dat heeft een onderzoek
van het Nipo uitgewezen. Zaken als
auto's, meubels, boeken, buitens-
huis eten en film- en fotoapparatuur
zijn volgens de Nederlandse bevol-
king van minder belang." De Westerdam

en de
Rotterdam
in de nevel

voor de
haven van Sitka.

Dat de vakantie bijna niet meer valt
weg te denken uit het bestedingspa-
troon van de meeste Nederlanders
blijkt tevens uit het feit dat in het sei-
zoen 1991/1992 ruim 68 procent
met vakantie is geweest. Tien jaar
geleden, in 1982/1983 was dat nog
maar 55 procent. Ook het aantalva-
kanties stijgt. Ging de Nederlandse
toerist in 1983 gemiddeld 1,35 keer
per jaar op stap: voor 1992 zal dat
getal uitkomen op 1,56.

De gemiddelde vakantieduur is -
na een 'dip' in de jaren 1988 tot en
met 1990 - weer aan het stijgen.
Duurde een vakantie in 1983 nog
ruim twee weken (14,3 dagen), in
het afgelopen jaarwas dat cijfer ge-
daald tot 13,4 dagen nadat het in
1990 zelfs op 13 had gestaan.DOOR JOREIJNDERS

Het woord cruise doet
denken aan zonnig weer,

een love-boat-sfeertje,
heerlijke stranden met een
zoom van palmbomen en
Caribische muziek. Wat

zoekt de Holland America
Line dan in godsnaam in de
wateren voor de westkust
van Alaska? Een land van
ijsschotsen, beremutsen,

iglo's en pelsjassen.
Tenminste, in dewinter. In
de 'warme maanden' is er ,
heel wat meer te zien. Van
mei tot september varen

luxueuze cruiseschepen op
de Alaska-route. Over

belangstelling valt niet te
klagen. Praktisch elke cruise
van de Holland America Line

is uitverkocht. " In GlacierBay
komen in

totaal zestien
gletsjers in het
zeewater uit.

De oorzaakvan die terugloop is te-
rug te vinden bij de sterke stijging
van het aantal korte vakanties. Ste-
dentrips van drie, vier dagen wor-
den bijvoorbeeld steeds populairder
en ook het 'weekje wintersport' re-
duceerde de gemiddelde vakantie-
duur enigszins.

Frankrijk blijft op de ranglijst van be-
langrijkste bestemmingen de onbe-
twiste leider. Bijna een op de vier
Nederlanders (21 procent) die naar
het buitenland met vakantie gaan,
kiest voor dit land (was 19 procent
in 1984). Duitsland volgt met 13 pro-
cent (was 15 procent) op de tweede
plaats en Oostenrijk is derde. Op-
vallend is de opmars van Oost-
Europa: in 1984 nog maar 1 procent
en in het afgelopen jaar 4 procent.
Al net zoveel als Amerika en Grie-
kenland.

Een nog grotere terugval dan Oos-
tenrijk maakte Spanje door: van 15
procent in 1984 naar 8 procent in
het afgelopen jaar. Het land staat
daarmee nog altijd op de vierde
plaats, maar wordt nu op de voet
gevolgd door België dat van 5 pro-
cent opklom naar 7 procent en in
zijn opmars landen als Italië (5 pro-
cent), Groot-Brittannië (4 procent)
en Zwitserland (eveneens 4 pro-
cent) passeerde.

Voor die wintersporters is Oostenrijk
de belangrijkste bestemming. Niet-
temin moest het land in vergelijking
met tien jaargeleden een flinke veer
laten. Ging in 1984 nog 14 procent
van alle Nederlandse toeristen naar
Tirol en wijde omgeving - in het af-
gelopen jaar was dat percentage
gedaald tot 10 na in 1991 zelfs op 9
te hebben gestaan. Die terugval is
vooral te wijten aan de verminderde
interesse in Oostenrijk als zomerva-
kantiebestemming.

" De ligstoelen
zijn leeg.

Zonaanbidders
zijn schaars

op de
Westerdam.

De auto ten slotte is nog altijd het
belangrijkste vakantievervoermiddel
(55 procent van de Nederlandse
toeristen maakt er gebruik van). Het
vliegtuig staat met 24 procent op de
tweede plaats en de bus met 10
procent op de derde. De interesse
voor dat laatste transport loopt ove-
rigens enigszins terug. De trein
handhaaft zich al jarenlang op 5 a 6
procent.

Auto
'Het aantal buitenlandse vakanties
van Nederlanders boven de 18 jaar
bedroeg in 1992 5.678.000; ruim 3
miljoen (3.283.000) werd in eigen
land doorgebracht en 3.812.000
mensen gingen helemaal niet met
vakantie. De meeste vakanties wor-
den nog altijd zelf geregeld (53 pro-
cent), maar de rest (47 procent) laat
zijn reis samenstellen en uitvoeren
door een touroperator. In 1983 be-
droeg dat percentage nog slechts
34 procent.

om de natuur te bekijken. En op het
schip hebben we een speciale natuur-
gids, die dagelijks lezingen houdt of met
groepjes mensen de horizon aftuurt op
zoek naar zeewild," aldus Henk Udens.
„En ook het menu is op dit soort reizen
aangepast. Veel vis, lichtverteerbare
kost, gezond eten."

Liefst vier cruiseschepen van de Hol-
'and America Line (HAL) varen in de
Warme maanden wekelijks vanuit het
Canadese Vancouver naar het noor-
den. Via de Inside Passage volgen de
schepen een aangename route, die tus-
sen langgerekte eilanden en langs his-
torische stadjes naar de natuurgebie-
den in het uiterste zuiden van Alaska
voert.

Een vrij smalle strook van nummer 49
van de 50 Verenigde Staten, die als het
ware tegen de Canadese provincie Bri-
tjsh Columbia is aangeplakt. Weliswaar
het kleinste stukje Alaska, maar ook dat

de rijkste historie. Waar deRussen
°oit nederzettingen stichtten zoals Sit-
Ka, een liefelijk stadje met een over-
vloed aan Russische cultuur. Waar de
geesten van de Indianen nog onmis-
kenbaar in talloze kleurrijke totempalen
zijn blijven hangen. En waar ook de
hoofdstad Juneau te vinden is, hoewel
tegenwoordig toch het grootste deel
van de bevolking in het hoge noorden
woont, in steden als Anchorage en Fair-
banks.

De zusterschepen Noordam en Nieuw
Amsterdam, de Rotterdam en het vlag-
geschip Westerdam hebben elk hun
eigen route. Elk schip cruist achttien
maal per seizoen richting Alaska. De
Westerdam, met 1600 passagiers en
600 bemanningsleden momenteel het
grootste schip van de HAL, vaart weke-
lijks vanuit Vancouver via Ketchikan en
Juneau naar Glacier Bay, het noorde-
lijkste puntje van de tocht. Zestien
gletsjers monden daar uit in het zeewa-
tervan de baai. Voor de 243 meter lan-
ge Westerdam een hele klus, om in de
bochtige inhammen te manoeuvreren.
Desondanks wordt de passagier tot op
enkele meters van de huizenhoge muur
van wit en blauw ijs gebracht. Wach-
tend op de oorverdovende klap, wan-
neer weer vele kubieke meters ijs afbre-
ken en in zee storten.

Een zomerse temperatuur betekent in
dit deel van Alaska zon graad of 17.
Maar het kan ook killer. Een storm op
de open oceaan jaagt de cruiseganger
al vlug in een gevoerd jack. De zwem-
baden op de schepen zijn niet bepaald
een trekpleister voor de passagiers, of
net zou al het riante binnenbad moeten
zijn.

Hollands
De tijd dat de HAL nog Holland Amerika
Lijn heette en passagiersdiensten tus-,
sen Nederland en de Amerikaanse
oostkust uitvoerde, is allang voorbij. De
overname door Carnival Cruises heeft
het typisch 'Hollandse' sfeertje aan
boord van de HAL-schepen echter niet
doen verdwijnen. Evenmin het rood-wit-
blauw. De meeste schepenvaren onder
Antilliaanse vlag, behalve de Wester-
dam, die in Nassau op de Bahamas is
geregistreerd.
Er is nog een heleboel Hollands glorie
aan boord. En dat blijkt voor de hoofd-
zakelijk Amerikaanse en Canadese
passagiers vaak doorslaggevend bij het
boeken van een cruise. De Amerikanen
zijn gecharmeerd van het Nederlandse
personeel, dat de staffuncties vervult..
Alle officieren zijn Nederlanders. Met
voor de Amerikanen vaak onuitspreke-
lijke namen. Kapitein Eelco Ypma van
deWesterdam moet vóór het traditione-
le 'captains-dinner' aan het begin van
de reis met praktisch iedere passagier
op de foto. En hetzelfde geldt voor ho-
tel-manager Henk Udens. Hij, de Hol-
landse gastvrijheid in eigen persoon, is
bijna overal en voor iedereen aan-
spreekbaar en heeft een werkschema,
dat geen vaste begin- of eindtijd kent.

Van de 639 personeelsleden zijn er 38
afkomstig uit Nederland. Verder werken
er bijna 300 Indonesiërs en ruim 160
Philippino's op het schip. „Mensen die
van nature al gewend zijn om service te
verlenen," aldus Udens. „En met een
welhaast automatische glimlach. We
leiden ze op in hun vaderland, in sa-
menwerking bijvoorbeeld met de hotel-
scholen in Djakarta en op Bali."

°e Alaska-cruise is geen tocht voor
zonaanbidders. Maar voor wie dan wel?
De HAL, tegenwoordig eigendom van
de Amerikaanse maatschappij CarnivalCruises, mikt op een publiek dat wat
anders wil dan zonnebaden en door-
zakken. Avontuur, natuur en - voor wie
dat wil - een flinke portie actie zijn de
'hgrediënten, waarmee het cruise-menu
wordt afgewisseld. Met de verrekijker
de horizon afturen naar killerwhales,
dolfijnen, bultrugwalvissen en adelaars.Een gletsjer beklimmen, met de kajaker op uit of op zalmvangst gaan. En na-
tuurlijk wordt het menu gecompleteerdmet de geneugten des levens die men
°P een cruise-schip vanzelf krijgt bijge-leverd. Een overvloed aan maaltijden,
entertainment en andereverwennerijen.
Allemaal bestemd voor passagiers van
alle leeftijden en met een dikke -meestal Amerikaanse - portemonnee.
°e prijs van een weekje 'Westerdam'
varieert van 1700 dollar voor een een-
voudige hut in het laagseizoen tot bijna
4000 dollar voor een suite in het hoog-
seizoen.
«De Inside Passage is uitstekend ge-
schikt voor dit soort reizen. Je vaartmidden in de natuur en bent beschermd
tegen ruige weersinvloeden omdat je jealtijd wel ergens in een nauwe door-gang tussen eilanden bevindt," zegt
Henk Udens. Hij is de hotelmanagervan de Westerdam en daarmee hoofdvan het personeel en de eerste man nade kapitein.

zen. Met een doek en een flesje koper-
poets steevast bezig mettrapleuningen,
pilaartjes en ander koperwerk. Alsof
hun leven ervan af hangt. Phillipino's
met een Nederlandse poetswoede.

j^ (ADVERTENTIE)

,JSLAND TOURS is specialist in reizen USMNP
naar IJSLAND en GROENLAND. Voor v

jtowel groeps- als individuele rondreizen. *Sm
Bel tel. 020-6646179 en vraag naar ]PUR$
rnze zomerbrochure 1993. iceiand^iijndienst

"De Alaskareizen zijn echte doe-vakan-«es, gericht op een speciaal publiek.
Aan land zijn er allerlei mogelijkheden

Nederland heeft bij de Amerikanen de
faam, een proper land te zijn. En ook
daar wordt op de Westerdam op inge-
speeld. Alsof ze zo uit een ouderwetse
Phillip Morris-reclame zijn weggelopen,
zie je in geel of rood uniform geklede
piccolo's in de gangen en trappenhui-

ders bestaat, eten ze bijna de bodem
uit de borden.

Zaterdag 22 mei 1993 vaart de
Westerdam weer uit. Vanuit Vancouver
om kwart voor zes 's avonds. Voor wie
er zin in heeft.

Ook bij de inrichting van de schepen is
terdege met de Nederlandse identiteit
rekening gehouden. Schilderijen van
Nederlandse zeehelden, oude land-
kaarten en andere erfgoederen van
onze zeehistorie sieren wanden en gan-
gen. Een slordige twee miljoen dollar
werd uitgegeven aan kunst en antiek uit
dezeventiende en achttiende eeuw. Tij-
den waarin het woord cruise nog over
niemands lippen kwam.

Rica Line is het paradepaardje van moe-
dermaatschappij Carnival Cruises. Dat
betekent dat we een uitstekend produkt
moeten leveren. Het handhavenvan de
kwaliteit is van zeer groot belang," stelt
Udens.

Ook de lunch en het diner op de woens-
dag zijn aangepast. Maatjesharing,
bruine bonensoep, hutspot met klap-
stuk, Nederlandse kaas, bitterkoekjes
en boerenjongens zijn slechts een
greep uit het 'Dutch dinner'. Of al die
produkten ook echt uit Nederland ko-
men? De originele kaas natuurlijk wel.
En - hoe grappig - ook het dessertijs
is opgesmukt met een Nederlands,
zelfs Limburgs koekje. „Inderdaad, een
driehoekige Jos Poel-wafel uit Weert.
Zoiets is nergens anders ter wereld te
krijgen. De maatjes komen ook wel
eens uit Nederland, net als debloemen.
Maar normaliter worden we vanuit de
VS bevoorraad en gaat het er om een
zo vers en zo goed mogelijk produkt
aan boord te hebben. De Holland Ame-

Snert
Natuurlijk moet ook de keuken iets Ne-
derlands uitstralen. Elke woensdag, als
de Westerdam zich in het nationaal
park Glacier Bay bevindt, bereidt de
Duitse chefkok en zijn personeel ty-
pisch Nederlandse gerechten. Rond elf
uur wordt op de verschillende dekken
Hollandse snert geserveerd. Voor de
meeste Amerikanen is dit voor het eerst
van hun leven dat ze met dit Nederland-
se culinaire fenomeen kennismaken.
De lepel kan er spreekwoordelijk in
rechtop staan. En alsof er niets lekker-
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Cruisen tussen gletsjers niets voor zonaanbidders

Hollands glorie in
Alaska's wateren
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qpq JAC mer. lo 700/088/207._■_._./tu 337 71. De baten zijn bestemd 618 __
1.779.584 __n_T7_______ voor de sticntins A|@e- KTTïMH
9 i qq QpR _■£___■ mene Loterij Nederland te _____________l^^

J 651 's-Gravenhage ten behoeve 6522.243.505 van maatschappelijk werk,
o C.AA fAA volksgezondheid, cultuur B*«i.O'ft. / f*f en natuurDehoud. Prijzen _ . _
3.321.341 ________________________ boven f 100°.- worden 345 _^

A ook (rqi FSTHH belast met 25% kans- _BK77H4.000.0.3 1 _-____________________■ spelbelasting. _________________J________f___________^
6.085.073 174 L I 314

Uw eigen rekeningnummer is uw lotnummer. Het inleggeld, één tientje, wordt circa 2 weken voor de trekking automatisch afgeschreven-
Op uw rekeningafschrift staat de datum van de TV-bekendmaking. Een gewonnen prijs wordt binnen 1 week automatisch bijgeschreven-

Ga maandelijks meespelen.
Wilt u ook uw geluk beproeven? Vul dan onderstaande coupon in. Ook bestaande deelnemers die op dit moment om de maand meespelenkunne
door het invullenvan onderstaandecouponvoortaan maandelijks gaan meespelen. U ontvangt een deelname-bevestiging met de eerste speeldatum-

Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, MACHTIGING aan TV-bekendmakingenI SUFA, Zomerhofstraat 64-68, Rotterdam om van onderstaande rekenlnglenl I .
■ ten hoogste f 10,- per trekking af te schrijven. GlroLoterlJ GlroLoterlj/ BankU>ter!l

■ GlroLoterij BankLoterij ■ 6>„„„ "_^
(om-de-maand- (maandelijkse (om-de-maa

deelnemers) deelnemers) deelnemer5-_ naam

16 december~~~~~* 3 dres

' .'postcode/plaats

S^k \ — handtekening Iwiar_rl ' 'JmWmJ VIADE ,___*_,_.POSTBANK dat \wm T 9 'ebruarl
si I

f"-v—v—v'-v—v—v—n ? 9 maart
!____»». I» A A„_.A,_,A y%—""_..- I l__l I I I I I I I | | I

L Stuur de coupon In een ongefrankeerde envelop aan: i
SUFA, Antwoordnummer 2020, 3000 VB Rotterdam. 23 R\>X\\
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Madeira, de hele wereld
in een notedop

DOOR LAURENS HARTMAN

Madeira is onbeschrijflijk. Het lijkt wel
of van alle werelddelen iets is 'geleend.
De hele wereld in één notedop. De
groene natuur en de agricultuurdoet In-
donesisch, bijnaBalinees aan. Maar het
kan even goed een Caribisch eiland
zijn. De stadjes en de bevolking zijn ty-
pisch mediterraan. Een Portugese
bouwstijl, die je ook terugziet in
Zuidamerikaanse landen als
Venezuela. Midden op het eiland, tus-
sen de hoge toppen, waan je je in de
Himalaya. De steilekliffen die tot duize-
lingwekkende hoogte stijgen doen de
Moorse fjorden ineenkrimpen.

" Een panoramisch
uitzicht vanuit

de bergen
naar het
noorden

van Madeira.

Het klimaat is al even bijzonder en di-
vers, op het eiland heersen meerdere
microklimaten. In het noorden van het
eiland kan het regenachtig, vochtig en
benauwd zijn. Met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid schijnt dan in
het zuiden, met name rond de baai van
de hoofdstad Funchal, de zon. Eddy
Christiani zong reeds 'zonnig Madeira',
en dat klopt, het hele jaar door is het
klimaat gematigd maar zonnig, zonder
dat de temperaturen er tropisch wor-
den. De winter is er vrij regenachtig,
maar echt koud wordt het, op zeeni-
veau, nooit. In de bergen valt echter
geregeld een flink pak sneeuw. Dit kli-
maat trekt al eeuwen lang rijke Euro-
peanen aan diekampen met een kwak-
kelende gezondheid.Keizerin Elisabeth
(Sissi) van Oostenrijk woonde enige tijd
in Funchal wegens haar zwakke ge-
zondheid, Christoffel Columbus genoot
bier zijn gammele oude dag.

" De grillige maar indrukwekkende kust van het vulkaaneiland.

zoutwater-zwembaden bij hotels; Func-
hal heeft een gemeentebad direct in de
oceaan, maar zandstranden zijn er niet.
Daarvoor moet de verstokte strandlig-
ger naar het naburige eilandje Porto
Santo, vijftig kilometer ten noorden van
Madeira.

Engelsen vaste bezoekers van het ei-
land - vandaar de sproetjes.

en fruitsoorten van de wereld op Madei-
ra te kweken. Op zeeniveau groeien de
bananen, wat hogerop de druiven en
nog hoger appels, peren en aardbeien.
Alleen op en rond de bergtoppen in het
binnenland is nog flink wat te vinden
van het oorspronkelijke laurierenbos dat
ooit het hele eiland bedekte; alle overi-
ge flora is geïmporteerd.

functie: je kon er op sleeën. Tegen-
woordig is het op het eiland razend druk
met personenauto's, vrachtauto's en
bussen. Maar toeristen kunnen er ook
nog altijd sleetje rijden. Een hele erva-
ring, alleen voor mensen met sterke
zenuwen. Het verhaal gaat dat de over-
moedige mannetjesputter Ernest He-
mingway, die als vrijwilliger in de
Spaanse burgeroorlog had meegevoch-
ten, en diebovendien een verwoed stie-
revechter was, de sledetocht op Madei-
ra een van de meeste spannende in zijn
leven vond.

Rijke historie
Zowel de status van bunkerplaats als
de produkten van Madeira zelf - vooral
suiker en wijn - brachten Italiaanse,
Britse, Vlaamse en Portugese handela-
ren naar het eiland. Tegen het eind van
de vorige eeuw was Funchal een van
de drukste havens ter wereld. Maar dat
Is al lang verleden tijd; momenteel
brengt vooral het toerisme veel geld in
het laatje van Madeira, dat tegenwoor-
dig een autonome provincie van Portu-
gal is.

De samenstelling van de bevolking is
op zijn minst curieus. Het aantal rood-
blonde meisjes met sproetjes is aan-
zienlijk. Donkere afro-gezichten, beeld-
schone Portugese vrouwen, trotse en
verweerde mediterrane visserskoppen.
Maar ook wonderlijke combinaties van
alle drie.

Het vervoer op de steile hellingen is al-
tijd een probleem geweest: behalve
langs de levada's gaan alle wegen op
Madeira of omhoog, of omlaag, en steil
ook. Bezoekers zullen al gauw merken
dat delen van de wegen ook nog eens
bestraat zijn met gladde ronde keitjes.
Levensgevaarlijk, maar zij hebben een

Vakantie
Door de veelzijdigheid van het eiland,
dat ongeveer zo groot is als de provin-
cie Utrecht en waar 260.000 mensen
wonen, is het geschikt voor alle soorten
vakantiegangers. Zonaanbidders moe-
ten het doen met een van de vele grote

De sportieve wandelaars kunnen hun
hart ophalen, zowel beginners als ge-
vorderden. Langs de levada's, door de
dorpjes, langs de kliffen en door de ber-
gen. Beslist ook geschikt voor de door-
gewinterde stapper. Een belangrijk
probleem is wel, dat er op Madeira
geen campings zijn, en ander onderko-
men buiten Funchal en enkele plaatsen
aan de zuidkust (Machico) vrijwel niet
voorhanden is. Geen plaats voor rug-
zaktoeristen dus. Gelukkig is er een
zeer goed net van busverbindingen, die
de wandelaar altijd weer terug kunnen
brengen bij zijn hotel in Funchal.

Vulkaan
Madeira is eigenlijk de top van een vul-
kaan, die loodrecht uit de omringende
oceaan opstijgt. Toen het ruim vijfhon-
derd jaargeledenwerd ontdekt was het
onbewoond. Het was bovendien dicht
bebost (het Portugese woord 'madeira'
betekent gewoon 'hout') en het eiland
gold als een handige bunkerplaats on-
derweg naar Zuid-Amerika. De huidige
bewoners stammen af van de zeevaar-
ders die het eiland aandeden. Nadat
net land grotendeels was ontbost, ging
men er land- en tuinbouw bedrijven,
hetgeen op de steile hellingen nog een
hele kunst was. In de bergwanden wer-
den terrassen uitgehakt, waarop koffie,
aardappelen, bananen, vele andere
soorten fruit, druiven en suikerriet wer-
den verbouwd. Om al die terrassen te
irrigeren bouwden de bewoners een in-
genieus bevloeiingssysteem, de leva-
da's, waarmee de regen die in het
noorden en oosten het overvloedigst
valt, naar de terrassen op het zuiden
wordt gevoerd. Het ideale klimaat
maakt het mogelijk vrijwel alle bloemen-

Dit is het resultaat van de strategische
ligging van het eiland in de Atlantische
Oceaan. Behalve Spanjaarden en Por-
tugezen waren ook Nederlanders en

Volksdansen
Dit culturele mengsel krijgt gestalte in
de Madeirenzische volksdansen. Van
deze dansen maakt er één de meeste
indruk. Het is een erfenis van de slaven
die in de 18deen 19de eeuw de bana-
nen- en suikerrietplantages bewerkten.
De huidige jeugd van Madeira danst
nog op dezelfde wijze. Met gebogen
noofd en rug en met slepende zware
voeten. De handen bungelen vermoeid
langs het lichaam, zo nu en dan onder-
danig op de rug gehouden. De onder-
danigheid was ten opzichte van de
Europese 'heer', de armen vermoeid
van de zware landarbeid en de slepen-
de voeten vanwege de kettingen.

'Wat? Speelt u geen golf?'
Lè Touquet, 'Engelse' badplaats aan de Cöte d'Opale

DOOR CINDY JASPERS neerd met 'onderwatermuziek' waan je
je even een diepzeeduiker.

„Speelt u ook golf?" Terwijl de man de
vraag stelt gaat hij er eigenlijk al vanuit
dat het antwoord, bevestigend zal zijn.
De vraag is eigenlijk bedoeld als intro-
ductie voor een geanimeerd gesprek
over de edele golfsport. Groot is dan
ook zijn verbazing als het antwoord
'nee' is. „Wat, u golft niet?," vraagt hij
op een toon waaruit zowel grote verba-
zing als ook een beetje medelijden
klinkt. .

Uren kan deze man vullen met verhalen
over paardrijden in de bossen van Le
Touquet en over de mooie wandelingen
langs het strand en door de duinen,
langs de scherpe kliffen, die de kust
een 'Engels' tintje geven; over zijn be-
zoek aan het casino; over de visrestau-
rantjes die de meest verrukkelijke ge-
rechten op tafel toveren; over zijn
bezoek aag de Eurotunnel-in-aanbouw,
een paar kilometer ten noorden van
Boulogne.

Illustratie Karel Gerrits " Dekust tussen Boulogne en Le Touquet.

Je ziet het hem bijna denken. Wat heb
jenu te zoeken in een hotel bij één van
de mooiste en beroemdste golfbanen
van Frankrijk, zo niet van Europa, wan-
neer je leven niet wordt bepaald door
'holes', 'swings' en 'handicaps. Voor
hem is het 'parcours de la mer - de
golfbaan direct aan zee in de duinen,
een 'zware' baan volgens kenners om-
dat weer en wind hier vrij spel hebben- en het 'parcours de la föret' - de wat
eenvoudiger baan in het bos - de eni-
ge reden om naar de badplaats Le
Touquet te komen. Beide banen liggen
op steenworp afstand van het hotel. Dat
hier voor niet-golfers ook nog wat te
beleven valt, kan hij zich nauwelijks
voorstellen.

Zijn verhalen zal hij aan iemand anders
moeten zien te slijten. De golfer is in elk
geval niet geïnteresseerd. Die is alweer
druk in gesprek met een 'geloofsge-
noot', bij wie hij meer succes heeft met
zijn golfverhalèn. Hij voelt zich weer he-
lemaal in zijn element nu hij kan pochen
over de 'waanzinnige putts die hij
maakte op de green na de zes' en 'je
gelooft het niet, kerel, maar ik zat van-
daag vier slagen onder mijn handicap.
Aan de gezichtsuitdrukking van de man
te zien is dat een zeer uitzonderlijke
prestatie. Het gesprek gaat verder over
een paar anderebanen in de omgeving.
Ook in Hardelot en Wimereux, twee
plaatsjes enkele kilometers ten noorden
van Le Touquet, liggen golfbanen die
de golfer beslist eens moet proberen,
raadt hij de nieuwe gesprekspartner
aan.

Dit weekeinde heeft hij zich zo op gol-
fen verheugd, dat hij over niets anders
wil en kan praten. Hij moet dan ook
ineens dringend naar het toilet wanneer
zijn buurman enthousiast begint over
strandzeilen en de historische wande-
ling door de stad Boulogne, waar hij ook
een bezoek heeft gebracht aan het
mooiste aquarium dat hij ooit heeft ge-
zien. Daar kun je meer dan alleen visjes
kijken. Door de ongebruikelijke opstel-
ling van de aquaria en zeer moderne
tentoonstellingsmethoden, gecombi-

Frankrijk is niet direct het eerste land
dat je te binnen schiet wanneer je aan
golf denkt. Dan komen Engeland of
Schotland eerder in je hoofd op. Niet
terecht, zo blijkt uit gesprekken met een
paar fanatieke, doorgewinterde golfers,
die het kunnen weten. De banen van Le
Touquet trekken zelfs veel Engelse gol-
fers.

Maar echt bekend als vakantiegebied is
dit gedeelte van de Franse kust (nog)
niet. Behalve de Engelse golfers zijn
het vooral de Fransen uit de grote ste-

De voor deze laatste sport benodigde
'planken' op wieltjes kun je op verschil-
lende plaatsen huren. Bij harde wind
kun je spectaculaire snelheden ontwik-
kelen tot meer dan honderd kilometer
per uur. Maar ook met een licht briesje
is het voor de beginnende strandzeiler
al spannend genoeg.

den van Noord-Frankrijk, zoals Parijs
en Lille, die hier hun weckend-optrekjes
hebben. De Parijzenaren zien Le Tou-
quet zelfs als hun privé-strand en gaven
het de bijnaam Le Touquet Paris Plage.
Voor Nederlanders lijkt het een beetje
een vergeten hoek. Uit een Nipo-
enquête bleekzelfs dat de Nord Pas de
Calais van alle Franse regio's het laagst
scoorde in aantal buitenlandse over-
nachtingen. Als de Fransen hier graag
vertoeven, waarom blijven de Nederlan-
ders en Belgen dan weg?

aan wilt doen.
Een klein golfparadijs, zo zou jeLe Tou-
quet kunnen noemen. En niet in de laat-
ste plaats vanwege de gunstige prijzen
in het voor- en naseizoen. Maar ook
voor de niet-golfer valt er in en rond Le
Touquet genoeg te beleven. Wie bij-
voorbeeld van zeilen houdt komt aan
deze kust zeker aan zijn trekken. En
niet alleen op het water. De stranden
van Le Touquet - en ook die ten noor-
den van het sjieke plaatsje - lenen zich
uitstekend voor strandzeilen en -surfen.

De badplaats doet overigens niet echt
Frans aan. Maar dat is ook niet verwon-
derlijk. Le Touquet is gebouwd door
Engelsen en voor Engelsen. De trend
om 'even over te vliegen' naar Frankrijk
voor een partijtje golf werd aan het be-
gin van deze eeuw gezet door de En-
gelse koninklijke familie. De achttien
hole golfcourse in het bos dateert uit
1904. De zeebaan - eveneens 18 hole- werd in 1929 aangelegd. Verder is er
nog een negen hole 'pitch & putt' baan,
voor wanneer je het een beetje rustig
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SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in
ontwikkelingslanden. Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal.

SIMAVI werkt zonder overheidssteun. Uw hulp is dus écht noodzakelijk;
het is ter plekke vaak "uw geld voor hun leven".
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'EEN KRAAN IN ONS DORP DOET WONDEREN'

rf&^jjto §iro 300100
>*. 10||\y| A\/| VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN

jij§ Iwl Am W I Spruiicnbossiraai 6,2012 LX Haarlem
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Luxe meubel, 150 cm. breed. Uitgevoerd in HOOG- Functioneel wit meubel, 120 cm. breed. Uitgevoerd Stijlvolle, uiterst complete badkamer, afm. 225 x 285 cm.
GUXNS WIT met greeploze deuren. Compleet met metroyale schuifspiegelkast Compleet met 2was- . Leverbaar in diverse glanskleuren. Uitgevoerd met wand-
witte wastafel en luxe Grohe kraan. tafels en luxe witte Grohe kranen. closet + inbouwreservoir, hoekligbad en luxe Brugman

badkamermeubel met 2 wastafels. Compleet met acces-
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i 1llw kerstdiner begint dit jaaralvast goed.
i 1| Tenminste, als u met I
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# Peter van
Vossen en Ruud
Gullit vieren hun
doelpunten en de
overwinning op
Turkije. Foto: ANP

GENT - Eric Viscaal speelt za-
terdag tegen Club Brugge zeer
waarschijnlijk zijn laatste wed-
strijd voor AA Gent. Tijdens
zijn verblijf in Turkije met het
Nederlands elftal werd een ak-
koord bereikt tussen Gent en
manager Kevin Keegan van
Newcastle United.De transfer-
som zou drieëneenhalf miljoen
gulden bedragen.

Viscaal liet zich negatief uit
over de sfeer in de ploeg en
over trainer René Vandereyc-
ken. Voor straf kreeg hij de
laatsteweken geen plaats in de
basis.

- Peter van Vossen is een fenomeen. De Zeeuw
ist de stilistische kwaliteiten van Marco van Basten, hij heeft

lm de gepolijste techniek van Dennis Bergkamp of de uitstra-
yn§ van Ruud Gullit. Peter van Vossen is gewoon Peter van
,°ssen. Een orthodoxe spits naar het hart van iedere coach.
°ordevol wilskracht en strijdlust, onvermoeibaar en met eeneUs voor doelpunten. De Goey houdt

Menzo uit doel

'Ik heb mijn kans met beide handen aangepakt'

Van onze sportredactie

Turkije-Nederland 1-3(0-0).57.Van
"ossen 0-1, 59. Gullit 0-2, 60. Feyyaz
J^. 87. Van Vossen 1-3. Scheids-

Röthlisberger (Zwi). Toe-"Chouwers: 22.000.J,u»kjj_. Hayrettin, Recep, Bülent,
Ogün; Unal (81. Hami),

iISUz, Tugay, Orhan, Saffet (46.ï.eyyaz), Hakan.
"^aerland: De Goey, Silooy, Koe-
ï?^. Rijkaard, Wouters, Jonk (66.

"* Boer), Winter (78. Numan), Wit-c"ge, Gullit, Van Vossen,Viscaal.

Domper
„Het is een enorme domper", ver-
woordde Advocaat zijn gevoelens
van de ochtenduren, „als jè de twee
beste spitsen ter wereld moet mis-
sen". De absentie van Bergkamp en
de tot Europees voetballer van het
jaar uitgeroepen Van Basten was
Oranje zichtbaar aan te zien. Maar
ook de barre omstandigheden wa-
ren sterk in het nadeel van het Ne-
derlands elftal. Advocaat: „Een
snelle balcirculatie was op dit veld
onmogelijk. Voor rust deden we het
niet goed verbruikten we te veel
kracht. Dat liep in de tweede helft
een stuk beter doordat de aanslui-
ting beter was en we de bal beter in
de ploeg hielden".
Dank zij Van Vossen en Gullit
kreeg Oranje al. snel loon naar wer-
ken, maar de verdediging genoot
net iets te lang na van de twee su-
blieme goals. En bood invaller
Feyyaz de kans op aangeven van de
aartsgevaarlijke Orhan de achter-
stand tot 1-2 terug te brengen.

bewees de blonde aanvaller vo-
K*e maand in Rotterdam met zn
W treffers tegen Polen (2-2). Gis-
n,e °nd tegen Turkije deed hij het
Öoeieens dunnetjes over. Met twee
tarih Unten in net natte en gure Is-
hjk ad an Vossen een vorste-
ais aan<*eel in de even belangrijke
&. Soede overwinning (1-3) op de

Ker niet slechte Turken.

IJver
scl ral zn tweede treffer was een
d 0 °°'v°orbeeld waartoe ijver en
r}e rze ttingsvermogen kunnen lei-
ty_i' t een verdwaalde trap vanL^rs in het niemandsland troktb,? bossen de sprint aan, was hij
l^e verdedigers, Bülent en Gok-. ■ te snel af en schoof hij vervol-
muSuS de bal langs keeper Hayrettin*h<* Turkse doel.

goed. De Unies lagen te ver uit el-
kaar en voorin leden wij te veel bal-
verlies". Dat gold in mindere mate
voor Van Vossen, maar vooral voor
Viscaal, die in het eerste bedrijf to-
taal niet uit de verf kwam, maar na
rust met steeds meer zelfvertrou-
wen speelde. "

Maar*_r. r.°'t zn °Peningsgoal mocht er
ste 'Pp aangeven van Witschge flit-
Büle spits van Anderlecht langs
heg,. 1!1 en gaf hij Hayrettin heel be-
_oa]

S **et nakijken. „Met die eerste
af> gleden we deTurken de adem
«ch't tte het na aflooP- Het was
trio vooral een persoonlijke
rjr; »,Ik werd door die nummer
Sc
,e keer op keer onderuit ge-'

_J?°Pt. maar de scheidsrechter zag
is k ft*e* °f wilde het niet zien. Dan
0j et;toch een heerlijk gevoel als je

2o'n manierje gram kunt halen".

Fout
Twee minuten later maakte De
Goey z'a enige fout. De Feyenoord-
goalie kwam onnodig ver uit zn
doel, maar voor een lege goal mikte
Orhan de bal op het lichaam van
Koeman. De zichtbaar aangeslagen
Turken bezaten niet meer het elan
en de veerkracht om het leven van
bondscoach Sepp Piontek nog wat
te rekken. Dit ondanks het povere
spel van Jonk en Winter, in feite de
enige dissonanten in een gretig en
hard werkend Oranje. Zij haalden
het einde van de wedstrijd niet en
misten daardoor het moment waar-
op Van Vossen de Turken drie mi-
nuten voor tijd de genadeklap toe-
diende.

bat
rje

l gold gisteravond in feite voor
er_ e Pl°eg- Het was voor Oranje
s-,P of eronder. Uit louter blijd-
t^ap sprintte Ruud Gullit meteen
.jjj. auoop naar de zijlijn en be-
da|0ilS hij Advocaat zo enthousiast
«int ilbondscoach languit tegen de

'celbaan smakte.

ISTANBUL - 'Say-Oe-A-Ed de
Goey, Say-Oe-A-Ed de Goey'. De
yell van de Oranje-fans klonk'de
doelman als muziek in de oren. Ed
de Goey, bijna twee meter lang,
straalde als een fonkelende ster aan
de hemel. Sinds gisteren is hij niet
meer alleen keeper van Feyenoord,
maar ook van het Nederlands elftal.
En datwilde de geboren en getogen
Gouwenaar weten ook. Uitbundig
zwaaide hij naar de tot op het bot
verkleumde supporters die zijn
naam scandeerden. „Ik ben ontzet-
tend blij," stamelde De Goey, ook
al klappertandend van de kou. „Ad-
vocaat heeft me de kans gegevenen
die heb ik met beide handen aange-
pakt."

Zwaar lot
Volgens Menzo wordt de carrière
van een keeper vaak bepaald door
geluk en pech. „Wij hebben een
zwaar lot, want er kan er maar één
spelen." Dan, een tikje filosofisch:
„Je hebt goede tijden en je hebt
slechte tijden. En voor mij wordt
het tijd dat de goede tijden weer
eens aanbreken." Over het debuut
van Ed de Goey wilde Menzo zich
niet uitlaten. „Ik heb niet speciaal
op Ed gelet, ik heb naar de wed-
strijd gekeken."

gaf. „Maar omdat Stanley erbij zat,
kon ik dat natuurlijk niet maken. Al
kostte het me moeite, want inwen-
dig juichte ik. Of ik erop gerekend
had? Moeilijk. Je hoopt het natuur-
lijk en je houdt er ook rekening
mee, maar je kunt alleen maar af-
wachten wat de bondscoach beslist.
Weet je wat het met keepers is? Er
kan er maar één spelen, dus watrot
is voor de één, is mooi voor de an-
der. Voor Stanley is dit natuurlijk
een enorme domper, maar hij heeft
zich collegiaal opgesteld."

Een kleine honderd meter verderop
verdween Stanley Menzo met gebo-
gen hoofd in de catacomben van het
Inuna-stadion van Besiktas. Zijn in-
terlandcarrière, besefte de Ajacied
maar al te goed, zit er al weer op
voordat hij goed en wel begonnen
is. „Advocaat vond dat Ed moest
keepen," klonk het beteuterd. „Ik
ben het er niet mee eens, maar wat
kan ik er verder aan doen..."

Maandagavond had de bondscoach
de om de erfenis van Hans van
Breukelen strijdende doellieden bij
zich geroepen op zijn hotelkamer.
„Ik heb ze toen mijn beslissing me-
degedeeld."Dick Advocaat liet we-
ten de knoop al snel na de interland
tegen Polen (14 oktober, Rotter-
dam, 2-2) te hebben doorgehakt.
„Maar ik heb mijn besluit bewust
niet naar buiten gebracht. Stanley
stond met Ajax voor belangrijke
wedstrijden tegen Kaiserslautern
en FC Twente. Ik wilde niet voor
onrust zorgen."

Advocaat sprak van 'een gevoelsbe-
slissing', die hij moeilijk nader kon
preciseren. „Voor Menzo is dit na-
tuurlijkeen deuk. Maar ik heb hem
voorgehouden dat hij een voorbeeld
moet nemen aan Van Breukelen.
Die heeft in zijn interlandloopbaan
ook een aantal tikken opgelopen,
maar is steeds sterker teruggeko-
men. Of Stanley Menzo een herkan-
sing krijgt, zal de toekomst moeten
uitwijzen, De Goey krijgt nu het
vertrouwen."

Ed de Goey (20-12-1966) sprong
maandagavond van vreugde bijna
een gat in de lucht, toen hij hoorde
dat Advocaat aan.hem de voorkeur

Derentree van Ruud Gullit in Oran-
je liep eveneens goed af. De 'Mila-
nees', die voor de laatste twee inter-
lands van het Nederlands elftal had
bedankt, smaakte het genoegen een
prachtig doelpunt te maken en was
daarmee bijzonder in zijn nopjes.
Gullit: „Dit was een van de moei-
lijkste wedstrijden in mijn carrière,
want er werd flink aan mij getwij-
feld. Door mij weer beschikbaar te
stellen heb ik een risico genomen
en door mij te selecteren heeft Ad-
vocaat ook een risico genomen.
Maar ik heb bewezen nog waarde-
vol te zijn en daarom geeft deze
overwinning mij enorm veel vol-
doening. Ik heb het gevoel dat ik
met Oranje een nieuw tijdperk ben
ingegaan."

Gullit

Advocaat zei 'tevreden' te zijn over
het optreden van De Goey, die na
zeven seizoenen bij Sparta in 1990
naar Feyenoord verkaste. „Ed heef-
goed gekeept." De nieuwe nummer
1 van Oranje vertelde rustig naar de
wedstrijd te hebben toegeleefd, en
zich tijdens de wedstrijd voortdu-
rend 'lekker' te hebben gevoeld. „Ik
heb alleen een fout gemaakt bij het
uitlopen op een 'diepe' bal in de
buurt van de zijlijn. Door de harde
wind bleef die bal hangen, waar-
door ik er niet op tijd kon bijko-
men. Maar gelukkig liep het goed
af."

„Zo diepin de spits als ik vanavond
moest spelen," zei Van Vossen, „dat
is heel ondankbaar. Je loopt enorm
veel meters en je mag de moed
nooit laten zakken. Je moetkeihard
door blijven knokken".

Gullit
ijjQ X"aanvoerder vielbij zijnentree
de TanJe niet echt uit de toon, maar
gjn r̂eiging die ooit van hem uit-
leef' behoort definitief tot het ver-
,',. **■ Toch bewees hij gisteravond
tai Waarde voor het Nederlands elf-
ihjn..11.6* een sublieme goal. Drie
V*an ,7

en na de openingstreffer van
v-Hippossen nam hij de bal uit een
,e k-P vanKoeman ineensvol op

°innenkant van de schoen.

Üj^je had in de eerste helft duide-
U_tst ?* betere spel, kreeg een paar
doei nde kansen, maar trof in
_Uta an Ed de Goey een solide de-

beter ' "ZÜ lieten de bal toen veel
A.(jv r°ndgaan dan wij", bekende

°Caat. „Ons positiespel was niet

Hij kreeg er de verdiende beloning
voor. En met hem het Nederlands
elftal. „Met twee thuiswedstrijden
voor de boeg hebben we alles weer
in eigen hand". Dick Advocaat
glom van trots. En doorzag tegelijk
hoe betrekkelijk het is als je de ve-
detten van de ploeg moet missen.
„Van Vossen is een zwoeger als
geen ander en heel waardevol voor
dit elftal". Het was het understate-
ment van de avond als je in twee
interlands vier keer scoort. Zijn
doelpunten tegen Polen en gister-
avond in Istanbul hielden Oranje in
derace voor hetWK '94 in Amerika.

(ADVERTENTIE)
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Van Basten
Europees
voetballer

van het jaarDOOR HANS STRAUS
j^kiJe-Nederland 1-3
ïv°rwegen 4 3 1 0 7 15- 2

2 110 3 5-1
Cen, 2 110 3 3-2
Tud,erland 3 1113 6-5S^»ie 4 10 3 2 5-9at» Marino 3 0 0 3 0 1-16

Er_eg .nde wedstrijden: 17 februari
Ti.s.e..and-San Marino, Nederland-

dat er nergens anders plaats was,
maar de sfeer was heel losjes.
Gullit zei nog dat het hem was
opgevallen dat MVV het zo goed
doet op dit moment. Ik dacht
eerst nog 'die jongens zien Erik
Meijer niet staan', maar dat viel
heel erg mee."

DEN HAAG - Marco van Bas-
ten is uitgeroepen tot Europees
voetballervan het jaar. De speler
van het Nederlands elftal en
Oranje eindigde in de traditione-
le verkiezing van het blad
France Football net voor Risto
Stoichkov, spits van Barcelona.

Jongensdroom in vervulling
Erik Meijer aan één tafel met Van Basten, Gullit en Rijkaard

GROEP 3

prachtige ervaring. Mijn naam .is
nu toch bekend in Zeist en mis-
schien word ik nog eens opge-
roepen en kan ik dan mijn de-
buut maken," aldus Meijer.

" Erik Meijer

Volgens AC Milan-voorzitter
Berlusconi, op de hoogte ge-
bracht door de jury, had het op-
treden van Van Basten in de
wedstrijd tegen IFK Götenburg
voor de Champions League de
doorslag gegeven. De aanvaller
scoorde in dat duel vier keer
waarvan één keer met een spec-
taculaire omhaal.

Wat Meijer ook opviel, was de
professionele begeleiding rond
Oranje. De Meerssenaar vloog
dinsdag om 19.00 uur met Jo van
Marie, de scheidend voorzitter
van de KNVB, naar Istanboel,
werd daarom 01.00 uur 's nachts
opgevangen door perschef Stolk
en haastte zich naar zijn hotelka-
mer om daar nog wat broodnodi-
ge uurtjes slaap mee te pikken.

HEERLEN/ISTANBOEL - Erik
Meijer is een kersverse voetbal-
vedette, maar zonder kapsones.
De verrassend voor Oranje opge-
roepen MVV'er stond zelfs ach-
ter de bar van een casino in Is-
tanboel nog telefonisch de pers
te woord. Aan spelen in het WK-
kwalificatieduel Turkije-Neder-
land kwam de Meerssense spits
niet toe, maar hij waagde na af-
loop van het treffen nog wel een
gokje aan de roulettetafel. „Ik
heb niet gespeeld, maar we heb-
ben wel gewonnen en dat moe-
ten we vieren. De stemming zit
er goed in," aldus een gelukkige
Meijer. Het feit datzhn debuut in
Oranje de mist in ging - hij liep
vlak na rust even warm, maar
moest na de 0-1 van Van Vossen
weer gaan zitten - kon geen af-
breuk doen aan zijn uitgelaten-
heid.

Panje-Letland 5-0
Stand
Öe, 5 2 3 0 7 8-0O* a d 4 2 2 0 6 6-0
T jt„marken 4 13 0 5 1-0gouwen 5 13 15 5-5£Oom-lerland 4 12 14 5-3.«'and 7 0 4 3 4 3-13Danië 5 113 3 2-9

r0PanJe-Letland 5-0 (0-0). 48. Bake-
So ,' 50- Guardiola 2-0, 79. Alfon-
Be„ °'. 81- Beguiristain 4-0, 82.
c ëumstain 5-0. Scheidsrechter:
19 nr.f n̂escu (R°e). Toeschouwers:

U"U. Gele kaart: Linards (Let).
olgende wedstrijden: 17 februariSr,"anie-N°ord-lerland; 24 februari

De MVV'er genootmet volle teu-
gen van de vreugde van de spe-
lers die wél speelden en hun
overwinning wilden vieren. „Ik
hoop dat het feest nog echt gaat
beginnen, want dat wil ik wel
meemaken. Morgen (vandaag,
red.) is het echter weer vroeg
dag. We moeten om kwart voor
zeven op om de terugvlucht te
halen, dus al te laat zal het wel
niet worden. Nog even een gokje
wagen hier en vanavond nog
even kaarten. Daarna naar bed,
want zondag moeten we weer
spelen met MW tegen Gronin-
gen." Volgende week dinsdag zal Van

Basten in hetLido in Parijs wor-
den gehuldigd. Hij is de derde
speler die voor de derde keer
wordt gekozen.

Met doelman Ed de Goey, die
wél verrassend zijn debuut
maakte in Oranje, had Meijer
nog het meeste contact. Mis-
schien omdat die bij Feyenoord
speelt, de ploeg die zo geïnteres-
seerd in Meijer is? „Nee, het is
gewoon een leuke vent, die bo-
vendien een geweldigewedstrijd
heeft gekeept hier. Hij vroeg wel
nog even hoe lang mijn contract
bij MW nog doorliep."

waar Turkije-Nederland werd
gespeeld, had Meijer al wat mee-
gekregen van de voetbalbeleying
in Turkije. „Ondanks het feit dat
het stadion niet helemaal was
uitverkocht, maakten de twintig-
duizend herrie voor honderddui-
zend man. Het was prachtig."
De omgang met deverwende ve-
detten van Orarye viel Meijer
honderd procent mee. Geen ar-
rogantie of stilzwijgen, maar ge-
zellige gesprekken aan de ont-
bijttafel. „Ik ben aan tafel gaan
zitten bij Wouters, Van Basten,
Rijkaard en Gullit. Gewoon om-

Johan Cruijff en Michel Platini
gingen hem voor. Eerder was
Van Basten Europees voetballer
in 1988 en 1989. De jury bestaat
uit Europese sportjournalisten.

„Als de 0-0 vijf minuten lartger
op het scorebord had gestaan,
dan was ik ingevallen. Dat is dan
pech, maar ik ben er toch maar
mooi bij geweest en het was een

Meijer trok na de interland en
het daaraan gekoppelde geza-
menlijke diner van het Neder-
lands elftal met doelman Ed de
Goey, Erik Viscaal en Gerald Va-
nenburg het casino in. Toch
even het plaatselijke nachtleven
verkennen en de sfeer opsnui-
ven. In het stadion van Besiktas,

Donderdag 17 december 1992 "35

Newcastle wil
Eric Viscaal

Dat is heel wat meer dan de
som die AA Gent voor Viscaal
kan claimen aan het eindevan
het seizoen, als zijn contract af-
loopt.

Bondscoach Advocaat haalt opgelucht adem na 1-3 winst op Turkije

Peter van Vossen goud
waard voor Oranje

Van onze sportredactie De enige die de boot nog kan
afhouden is Viscaal zelf, maar
de aanvaller heeft de laatste
weken niet onder banken of
stoelen gestoken dat hij het
niet meer naar zijn zin heeft bij
Gent.

Limburas Daabladsport

Wkkwalificatie
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL -
Sparta's legendarische stopper Ri-
nus Terlouw is gisternacht op 70-ja-
rige leeftijd in een verpleegtehuis in
Capelle aan den IJssel overleden.
De robuuste stopper, die 34 keer
uitkwam voor het Nederlands elftal,
speelde nadat hij van het Krimpen-
se DCV was gekomen, van 1949 tot
1958 bij Sparta. Rien Terlouw, die
de laatste jaren ernstig dementeer-
de, wordt in stilte begraven.

GELEEN - De Geleense ijs-
hockeyvereniging Meetpoint/
Eaters heeft zich voor dereste-
rende twaalf weken van de
competitie flink versterkt.
Vanmiddag arriveert de nieuw-
ste Geleense aanwinst, de Ca-
nadese ex-international Joe
Charbonneau, op Luchthaven
Maastricht.

Canadese
international

bij Eaters

'Kleine' NK
wielrennen
naar Vijlen

GELEEN - De KNWU heeft de
kleine Nederlandse kampioen-
schappenwielrennen op de weg aan
de nieuwe Limburgse wielerclub
TWC Maaslandster toegewezen. Op
zondag 20 juni zulklen rond Vaals-
broek op een selectief parcours de
juniors, dames, nieuwelingen en
junioren strijden voor de roodwit-
blauwe tricots. Voor de jaren 1994
en 1995 heeft de club van de wieler-
bond een optie gekregen om dit
kampioenshap ook te organiseren.
De kampioenschappen voor de ca-
tegorieën veteranen, amateurs B en
C die op zaterdag 17 juni worden
gehouden, kreeg TWC Maasland
Ster met toegewezen.

Bobby Fischer kan VS
in verlegenheid brengen

FBI vaardigt arrestatiebevel uit tegen schaakgrootmeester
De Canadees - die misschien
zondag al met de Eaters in Gla-
nerbrook tegen de nationale
juniorenploeg speelt - werd
door de Eaters gecontracteerd
als vervanger voor vertrekken-
de Eddy Ljubicic. De Geleners
legden daarnaast Rob Friesen
voor langere tijd vast.

Charbonneau speelde het
laatst voor het Zwitserse Jona
Rapperwil en kwam daarvoor
uit voor gereputeerde Canade-
se clubs als de Montreal Cana-
dians en de Vancouver Kan-
nucks. De 26-jarige Charbon-
neau speelde drie seizoenen
lang in de NHL (Amerikaanse
competitie), is aanvaller en
scoorde 25 treffers in 59 duels
voor het Canadese nationale
team.

PORTO ALEGRE - Brazilië
heeft wereldkampioen Duits-
land bij vlagen weggespeeld.
Het oefenduel in Porto Alegre
tussen de grootheden van het
voetbal, beide landen pakten
drie wereldtitels, eindigde in
3-1. „Verliezen mag, maar de
manier waarop, had met voet-
bal weinig te maken", was
bondscoach Berti Vogts na af-
loop boos. Voor Duitsland was
het de vierde nederlaag in
1992.

Schaaknacht in
Maastricht
JSJASTRICHT - De Maas-
Vsiu schaakvereniging
Vn h°udt morgenavond
"or de tiende maal de Maas-JChtse Schaaknacht. In het

/«astrichtse Denksportcen-
21nÜ. be Sint 'de Nacht' om■UO uur en eindigt zatérdag-
achtgen rond de klok van
ie h 'In de tussentiJd zitten
acht elnemers negenmaal
tiip de borden voor par-
ten j*ie maximaal 50 minu-
kle' ren- Behoudens een
ru11.0 pauze halverwege
dtou1^ net Clrcus zonder on-

door.

Vooral in het laatste kwartier voor
rust was Brazilië, dat tijdens de laat-
ste WK's het mooiste voetbal speel-
de maar nooit werd beloond, supe-
rieur. Luis Henrique scoorde met
een afstandschot 1-0. Het tweede
doelpunt was curieus. Doelman
Illgner kwam zijn doel uit na een
pass van uitblinker Henrique en
schopte de bal na een sliding tegen
het been van Bebeto. De bal dwar-
relde in het lege doel.

Roeiclub steekt
Noordzee over
JPJTERDAM - De Rotter-
(jy^e roeivereniging Tiog
wfkken Is Ons Genoegen) is
fQ . Plan de Noordzee over te
ger.In' De vereniging wil vol-
J"d jaarrond Pinksteren de
vw!.uSteek maken van Har-
6jJCh naar Hoek van Holland
l via sponsors geld bij el-
tiek roe*en voor een vakan-
L*?mP voor kinderen met't^Ker. Met dereddingssloep
«e fof the Titanic' zal Tiog
v afstand afleggen. De roei-
i,rren_ging denkt de afstand
l minder dan 24 uur af te

leggen.

" JurgenKlinsmann (midden) deinst terug voor de Braziliaanse overmacht. Links Celio Silva, rechts Mauro Silva.
Foto: EPA

Romario was woedend na de tij-
ding, dreigde het trainingskamp te
verlaten en nam uiteindelijk mok-
kend plaats op de bank. Na vrijwel
elke gemiste kans scandeerde het
publiek zijn naam. De fans zijn niet
vergeten dat Romario Brazilië de
laatste grote internationale succes-
sen bezorgde, door zijn zeven doel-
punten tijdens de Spelen van Seoul
en de winnende treffer in de finale
van de Copa America in 1989.

Bijrol
Romario speelde voor 50.000 toe-
schouwers een bijrol. Tot woede
van de PSV-spits gaf bondscoach
Carlos Alberto Perreira de voorkeur
aan Careca en Bebeto in de spits.
Bebeto, deaanvalsleider van La Co-
runa. Careca, de 32-jarige spits van
de voormalige topclub Napoli, waar
hij dit seizoen pas drie keer scoor-
de.

Na rust werd de wedstrijd steeds
rommeliger door de wissels. Beide
coaches vervingen vier spelers. Car-
los Alberto had geen beroep gedaan
op de voetballers van Sao Paulo,
dat zondag in Tokyo de wereldbe-
ker had gewonnen. Beide Duitse

Na 67 minuten mocht hij invallen
voor Careca, met nummer 21. Hij
raakte het gras aan, maakte het
kruisteken, maar werd nauwelijks
gevaarlijk. Een keer kwam hij goed
voor verdediger Wörns, waarna hij
voorlangs kopte.

Sammer, bij Inter vaak tribune-
klant en juist ingevallen voor Has-
sler, scoorde zes minuten voor tijd
voor Duitsland. Aanvoerder Jorgin-
ho, speler van Bayern München,
sierde zijn vijftigste interland op
met een treffer in de slotseconde.
Zijn voorzet zeilde rechtstreeks het
doel in, tot grote verrassing van Illg-
ner.

debutanten in de basis, Wolter en
Wagner, vielen geblesseerd uit.
Ook invaller Zore speelde zijn eer-
ste interland. Vogts, aangetreden na
hetWK, heeft in ruim twee jaarvijf-
tien voetballers laten debuteren.
Zijn lust tot experimenteren is niet
onomstreden. Vogts had vooral kri-
tiek op het middenveld, waar de
speelse Brazilianen meestal hun
gang konden gaan.

sport kort

" VOETBAL - In La Valletta op
Malta heeft de Italiaanse ploeg
onder 21 jaar met 0-1 van Malta
gewonnen. Het ging om een duel
om kwalificatie voor het EK on-
der 21 jaar in groep 1. Galea
scoorde het enige, (eigen) doel-
punt. Stand: 1. Italië 3-6, 2. Zwit-
serland 3-4, 3. Schotland 3-1, 4.
Portugal 1-1, 5. Malta 2-0.

" BILJARTEN - In-Rotterdam
zijn de kwartfinales van de
Grand Prix driebanden ver-
speeld. Arnouts won met 50-39
van Habraken en Jaspers met
50-20 van Dekker.

patste partij
judoka Pocorni

*EUWEGEIN - Guno Po-Mni heeft zijn sportloop-<an beëindigd met een partij
(Jp T

n de tuchtcommissie van
h .JUdobond Nederland. De
jarigejudoka moest zich in
W °penbare zitting verant-
gj orden voor de beschuldi-
jbi|> dat het beleid van de
&w" racistisch zou zijn. De

verweet de
eoa en met name mannen-

ch Wim Visser dat hij van-
Ij *>e zijn huidskleur minder
j^Sen kreeg dan anderen.

v * commissie, die Pocorni
0°r het eerst hoorde, doeter twee weken uitspraak.

IJshockeyersaan de slag
- De vijfde

jttie van het ijshockey-vier-
de r^toernooi kent een ster-|L Naast het gast-
h d Nederland nemen
j,snemarken, Slovenië en de
tic»?6 olympische selectie
Of . e tegenstanders van
ö anje komen in hun sterkste

uit. Het program-
l6r> vr"dag 18 december:
l 9'"0: Finland-Slovenië;: Nederland-Denemar-
l6n zaterdag 19 december:
19'^: Finland-Denemarken;
toh Nederland-Slovenië;
h^dag 20 december: 12.00:
iSemarken-Slovenië; 15.00:
ederland-Finland.

Beveren verrast
KV Mechelen

BEVEREN - SK Beveren heeft
zich als eerste geplaatst voor de
kwartfinales van het toernooi om de
Belgische voetbalbeker. De forma-
tie van trainer Jos Daerden deklas-
seerde gisteravond op eigen KV
Mechelen met 5-2. De Nederlandse
middenvelder Maurice van Ham
was de grote gangmaker van de
thuisploeg. Hij bekroonde zijn ster-
ke optreden met twee doelpunten.
Bij de rust leidde Beveren, in de
competitie matig op dreef, met 2-1.
Van Ham en Oulare scoorden voor
de middenmoter, Patrick Versavel
had namens Mechelen succes. In de
tweede helft was Beveren opper-
machtig. Van Ham, N'Wanu en Boo-
nen maakten het kwintet treffers
vol. Eykelkamp deed namens de
kansloze bezoekers nog iets terug.

oefenvoetbal " Bobby Fischer blijft deAmerikaanse regering tarten. Foto: reuter

" BRIDGE - De protestcom-
missie van de Nederlandse brid-
gebond (NBB) heeft USS in het
gelijk gesteld en de ploeg met de
paren Pol-Sint en Bomhof-Nie-
rheijer tot nationaal kampioen
uitgeroepen. USS had zondag
protest aangetekend tegen een
arbitrale beslissing tijdens de fi-
nale tegen Modalfa.

Succesvolle
operaties

Hofman en
Szalma

Bos vervangt
Vander Velde

viirTHovEN - Ruud Bosi^angt Chris van der Velde
voo Nederlands golfteam
In twee kwalificatietoer-
fvolen om de Alfred Dunhill
Cü. Dit is door de Neder-
.aclse Professional Golfers
%nCiatie beslist- Van der

V 0 ?e' die in Atlanta woont,
sch Weinig een Atlanti-
We °versteek te maken voor
ij ; Pre-kwalificatietoernooi,
jj ; ?P 4 en 5 januari in Mont-

er wordt gespeeld. Ne-r*and is daar favoriet.

Hij wist wat er ging komen: een
aanklacht door de Amerikaanse
regering wegens schending van
het VN-embargo. Dinsdag werd
door de FBI een arrestatiebevel
tegen Fischer uitgevaardigd.
Maar het zal voor de VS nog
moeilijk worden Fischer in de
boeien te slaan.

Midlotto 50 A: Winnende getallen: 5-17-24. 32 - 35 - 39. Reservegetal: 8. Cijferspel:
353776.
Duitse midlotto: Trekking A: 3 - 15 - 16 - 34_ 40 . 44. Reservegetal: 37. Trekking 3:3-9
- 20 - 21 - 32 - 41. Reservegetal: 1. Spel 77:
8033531. (onder voorbehoud)

SITTARD - De operatieve in-
grepen, gisteren uitgevoerd
aan René Hofman en Josef
Szalma van Fortuna, zijn goed
verlopen. Beide spelers heb-
ben het Maaslandziekenhuisin
Sittard inmiddels verlaten en
zullen thuis revalideren. Hof-
man, die aan zijn geïrriteerde
achillespezen werd geholpen,
zal twee weken rust moeten
houden. Josef Szalma, bij wie
de gescheurde enkelbanden
van de rechterenk'ü werden
gehecht, zal zes weken uit de
roulatie zijn. Fortuna hoopt in
ieder geval Hofman weer in te
kunnen zetten in het eerste
duel na de winterstop, uit te-
gen Den Bosch op 16 januari.

Fischer, die voor het laatst in
1972 schitterde door tegen die-
zelfde Spassky in Reykjavik de
wereldtitel te winnen, heeft het
immers vaker aan de stok gehad
met alles en iedereen. Na 1972
trok de exentrieke Newyorker
zich terug en leefde in goedkope
hotelletjes in Pasadena, Califor-
nië, omringd door schaakboeken
en computers. Contact met ande-
ren had hij zelden.

veel meer aan verdienen dan Fi-
scher. Geen enkel VN-embargo
is ooit volledig waterdicht ge-
weest.

„Met alle criminelen in de we-
reld is het toch vreemd om ach-
terBobby Fischer aan te gaan als
je iets aan de sancties wil doen",
zei een Amerikaanse rechtsdes-
kundige gisteren. Het lijkt er dan
ook op dat de Amerikaanse auto-
riteiten een voorbeeld hebben
willen stellen, en wat komt dan
beter van pas dan een als 'enfant
terrible' bekend staande Fischer
aan te pakken.

Of de Noorse spits Nysather
dan zal kunnen spelen, hangt
van de Stichting Arbeidszaken
af. Die beslist vandaag over
een werkvergunning voor de
nieuwste Sittardse aanwinst.

sport kort

" VOETBAL - In Londen heb-
ben twee wedstrijden plaatsge-
vonden in hetkader van de strijd
om de League Cup. In beide ge-
vallen ging het om overgespeel-
de wedstrijden na eerdere gelij-
ke spelen: Chelsea - Everton 1-0,
Crystal Palace - Liverpool 2-1
n.v. (1-1).

Die minachting voor de Ameri-
kaanse overheid kan Fischer nog
duur te staan komen. Tien jaar
cel en een boete van een kwart
miljoen dollar bijvoorbeeld. Fi-
scher lapte namelijk het VN-
embargo tegen Servië aan zijn
laars. Dat verbiedt niet alleen
handel drijven, maar ook andere
contacten met Servië, dat verant-
woordelijk wordt gehouden voor
het geweld tegen Bosnië..
„Ik steun de VN-sancties niet
omdat ik de VN niet steun", zei
Fischer drie maanden geleden al.

Van onze correspondent
HANSDE BRUIJN

WASHINGTON - „Dit is mijn
antwoord op het bevel om mijn
titel hier niet te verdedigen", zei
een verontwaardigde Bobby Fi-
scher op 2 september in Belgra-
do. Daarna spuugde hij, voor het
oog van tientallen camera's, op
een brief van het Amerikaanse
Ministerie van Financiën waarin
hem werd verteld dat hij kans
liep in de cel te belandenwegens
„handel met de vijand".
Die vijand was niet Boris Spass-
ky, de Russische grootmeester,
met wie de schaakheld uit de ja-
ren '70 in de weken daarna de*
strijd aanbond. En won. Die
vijand was Joegoslavië (of wat
daar van over is), waar zich het
duel tussen de schaakgiganten
van weleer afspeelde. Eerst op
het eilandje Sveti Stefan voor de
Montenegrijnse kust, later in
Belgrado, de Servische hoofd-
stad.

In Amerikaanse kranten wordt
nu al de vergelijking getrokken
met de even exentrieke dichter
Ezra Pound, die voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog propa-
ganda maakte voor de Italiaanse
dictator Mussolini, na de oorlog
wegens verraad werd veroor-
deeld en in een psychiatrische
inrichting werd opgesloten. De
internationale schande daarover
dwong de VS hem te laten gaan.
Fischer kennende zal hij niet
schromen het daar weer op aan
te laten komen.

Bizar
De VS hebben nog steeds een
uitleveringsverdrag met het
vroegere Joegoslavië, maar het
zou toch bizar zijn als zij een be-
roep zouden doen op een ver-
drag met een land dat zij zelfniet
meer erkennen en dat nota bene
op Amerikaans initiatief uit de
Verenigde Naties en de Confe-
rentie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa is gestoten.
Servië zal ook niet meewerken.
Fischer, die aan d"e tweekamp
drieëneenhalf miljoen dollar
overhield, kan nu drie dingen
doen: in Joegoslavië blijven -waar hij als een held wordt ge-
vierd en een luxueus onderko-
men tot zijn beschikking heeft,
in een ander land asiel aanvra-
gen en van zijn vele geld gaan
rentenieren, of terugkeren naar
de VS en daar terechtstaan voor
zijn internationale 'verraad.
Dat laatste zal hem in elk geval
een hoop publiciteit opleveren
en kan de VS nog in verlegen-
heid brengen. Want Fischer is ze-
ker niet de enige die nog altijd
zaken doet met Joegoslavië/Ser-
vië. Het VN-embargo wordt aan
alle kanten ontdoken, ook door
Amerikaanse zakenlui, die er

Vandaag 19.30:
EHC-Vaesrade

lotto" VOETBAL - De FIFA heeft
FC Groningen gesommeerd
150.000 gulden te betalen aan
Dynamo Minsk. Dat is de trans-
fersom voor Andrej Zygmanto-
vitsj, dievorig seizoen bij de ere-
divisieclub speelde. FC Gronin-
gen heeft geweigerd aan de eis
gevolg te geven.

Fischer tegenLjubojevic
k^GRADO - Oud-wereld-
(^Pioen Bobby Fischer zal
6e_. ln komend jaar opnieuw
V 0 tweekamp spelen in het
8 ormalige Joegoslavië. Zijn
lwnsor Vasiljevic maakte
sch_?d' dat de Amerikaanse
Serf- omstreeks maart in
Sh ■ of Montenegro en
We tegen grootmeester
korT°mir Ljubojevic uit-
t} omt.0mt. Fischer werd officieel
\^u T de Amerikaanse autori-
gi len in staat van beschuldi-g gesteld wegens schen-
tegg van het VN-sancties
tier!»- ervie- HÜ speelde eer-
de . dit jaar in het verscheur-
tty i

d een uiterst lucratieve
jyeekamp tegen Boris Spass-

Hmburgs dagblad J sport
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niets, op de productiviteit na.
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Spanje na rust
langs Letland Binnen vijf minuten hielpen de

Barcelona-spelers Bakero en
Guardiola Spanje aan een voor-
sprong van 2-0 en aan de zeker-
heid van de zege. Het spelpeil
bleef bij het oude: ondermaats.

Toch werd er nog driftig aan het
doelsaldo gesleuteld, al was dat
vooral te danken aan de zwakte
van de Letten. Alfonso en Begui-
ristain (2) profiteerden daarvan
in de slotfase optimaal.

Spanje, met de net als Koeman
door jetlag geteisterde interna-
tionals van Barcelona, bracht er
voor rust niets van terecht. De
statische, ongeordende en naieve
ploeg slaagdeer tegen het verde-
digend - en technisch zwakke
Letland voor rust niet in één gel-
dige doelkans te creëren. Alleen
Kiko was met een schot tegen de
paal dichtbij een treffer.

Brazilië speelt
met Mannschaft

Romario neemt mokkendplaats op reservebankSchenk stopt
bij KNSB

- Ard Schenk
£?Pt aan het einde van dit
KMe?,n met zi Jn werk voor de
«^_sb. De Noordhollandernaaktvanaf 1988 deel uit van
£ Begeleidings Commissie
T-ernploegen. Schenk meent,rozijn 'baan' bij de bond en2n functie van Chef de Mis-°n van het NOC niet met«aar zijn te verenigen. Defangen botsen.

SEVILLA - Spanje is ook in zijn
vijfde kwalificatiewedstrijd voor
het WK ongeslagen gebleven,
net als doelman Zubizarreta die
nog geen enkele treffer heeft
geïncasseerd. Door de fikse zege
op Letland (5-0) zijn de Spanjaar-
den in groep 3 weer eerste (5 ge-
speeld 7 punten/8 doelpunten
voor 0 tegen) vóór lerland
(4-6/6-0). Denemarken doet met
vijf uit vier en een doelsaldo van
1-0 ook nog goed mee.
Het geduld van de 19.000 toe-
schouwers in Sevilla werd be-
hoorlijk op de proef gesteld.

Rinus Terlouw
overleden

I9_TV37
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De klassieker staat bij de heren in
het teken van de vernieuwing. Zo-
wel Nederland als Rusland treden
aan met sterk verjongde selecties.
Trekpleister en favoriet is Cuba met
het springwonder Joel Despaigne.
Het deelnemersveld bestaat voorts
uit de nationale teams van Polen,
Canada en Tsjechoslowakije.

Nederland-Cuba in Vlodrop
Volop volleybal

rond jaarwisseling

vindt van 27 tot en met 30 december
de twintigste editie van het Natio-
nale Nederlandentoernooi plaats.

trainerscarrousel

V;--_________________________________■
J4r *e§e het feit, dat hij al enkele
_yft Seleden in België neerstreek.

«. 6r aanvallend optreden tijdens de_
t(nt'^kampioenschappen 1991 in

'et. f"en bÜ de Olympische Spe-
j^jjatSelopen zomer waren naasthejj.r^ wapenfeiten een reden om
enst eniSe niet-Belg bij Lotto in

hae„ *e nemen. „Ook voor Magal-
Pas ige^t desondanks, dat hij nu

tonen wat hij werkelijk
'Een u'" aldus de chef de£luiPc.tyjn beloftevol amateur is nog al-
itg Seen degelijke prof. De over-
EjgjP de hoogste categorie bete-

-1 in feite een nieuwe start."

In ieder geval, Vandenbroucke en
zijn rondborstige Vlaamse assistent
JefBraeckeveldt zijn overtuigd het
rennersbestand te hebben om op al-
le fronten slag te leveren, óók in de
strijd om etappewinst in deTour de
France. „Afgelopen jaar zorgden
daarin toch ook zowel De Clercq als
Nevens voor succes en niet Mu-
seeuw. Bovendien, het sprintersgil-
de is met mannen als Cipollini, Ab-
doesjaparov, Ludwig, Capiot, Jala-
bert, Van Poppel, etctera eerder
groter dan kleiner geworden. Mu-
seeuw heeft dat ondervonden.
Daarnaast, is het aantal keren dat er
nog door een compacte groep om
de dagprijs in de Tour gestreden
wordt, beduidend kleiner geworden
dan voorheen."

NIJB kandidaat
voor kwalificatie
ZOETERMEER - De Neder-
landse IJshockey Bond (NIJB)
heeft zich kandidaat gesteld om
het olympisch kwalificatietoer-
nooi volgend jaar september in
Eindhoven te organiseren. Vijf
landen spelen om één plaats op
deWinterspelen in Lillehammer;
de laatste ploeg uit de A-groep,
de nummers één en twee van de
B-categorie, de winnaar van de
C-poule en de winnaar uit de
Azië-Oceanië-zone. Nederland
kan zich voor het Olympisch
kwalificatietoernooi plaatsen
door volgend jaar tijdens het WK
voor B-landen -ook in Eindho-
ven- als eerste oftweede te eindi-
gen.

EIJSDEN - Atletiekvereniging
De Maasrunners uit Eijsden
houdt zondag voor de achtste
keer in successie de Mescher
Bergloop. De afstand van deze
bergloop bedraagt 13.600 meter.
Voor deze bergloop heeft de
KNAU alle berglopers uitgeno-
digd. Tot deze categorie behoren
de Nederlandse heren kampioen
Jan Korevaar en de dameskam-
pioene Monique van de Ven, als-
mede de Limburgse WK-deel-
neemsters Desiree Heijnen en
Wilma Rusman. De bergloop be-
gint om 14.00 uur en start en fi-
nish is aan de Laathof in Mesch.

HEERLEN - De vriendschappelij-
ke volleybalinterland tussen de da-
mesteams van Nederland en Cuba
wordt op zaterdag 2 januari in de
Roerhal van Vlodrop (aanvang 17.30
uur) gehouden. Beide ploegen tre-
den aan in hun olympische samen-
stelling. Zoals bekend veroverde
Cuba goud in Barcelona, Nederland
eindigde op een knappe zesde
plaats.

Voor Oranje is dit treffen de genera-
le repetitie voor het kwalificatie-
toernooi van de, met een miljoen
dollar gedoteerde, Grand Prix 1993,
een mondiaal toernooi analoog aan
de World Volleyball League bij de

heren. De wedstrijd geldt als afslui-
ting van de festiviteiten in verband
met het jubileumjaar 1992 van het
district Noord- en MiddenLimburg.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij van de
Bergh Sport in Roermond en café-
restaurant de Roerhal in Vlodrop. 'Tussen Kerst en Nieuwjaar staat
nog een aantal evenementen op sta-
pel.
Op maandag 28 december (sporthal
De Körref, Meijel, 19.30 uur) en
dinsdag 29 december (sporthal De
Schans, Reuver, 19.30 uur)'speelt
Jong Oranje (dames) oefeninter-
lands tegen de toekomstploeg van
België.
In de Americahal van Apeldoorn

Bij de dames is sprake van een ab-
solute topbezetting. Zowel Cuba
(goud in Barcelona) alsRusland (zil-
ver) werden gecontracteerd. Daar-
naast zijn Nederland en Tjechoslo-
wakije, organisator van de EK93,
present.

In het Belgische St. Niklaas tenslot-
te staat de achtste uitgave van het
Generale Banktoernooi op stapel
van 27 tot en met 29 december. De
nationale selectie van onze zuider-
buren bindt er de strijd aan metShachter Donesk (Oekraïne), Olym-
piakos Pireaus (Griekenland), Rho-
dia Pirelli (Brazilië), Havana (Cuba)
en Iskra Odintsovo (Rusland).

MAASTRICHT - Pierre op 't Broek is van-
wege gezondheidsredenen opgestapt als
coach van zaalvoetbalclub DC H. Anders
dat uitkomt in de eerste divisie C. Als zijn
opvolger is Jo Beckers aangetrokken.

HEERLEN - Hub Pfennings zal ook ko-
mend seizoen als trainer fungeren bij de
Heerlense derdeklasser Groene Ster.
ROERMOND - Als opvolger van de aan
het eind van het seizoen vertrekkende Jac
Weeres heeft eersteklasser RFC uit Roer-
mond Leo Goossen uit Echt - nu nog bij
Heer- aangetrokken.

"-t XjO
, vertrek van nationaal kampioen

k,. 311 Museeuw naar de Belgisch/
Vaanse combinatie GB/MG
'fen'.de Vandenbroucke een bvd-

e kwestie. Ook wanneer je
s_rr_ ean nationale loterij gespon-
f_rs Wordt, heb je te maken met cij-
Vijj-"_ .®n budget van om en nabij
t_ mi lioen gulden is best de moei-
t\yj aard, maar voor een ploeg van
UW § man, exclusief personeel,

onuitputtelijk.

PARIJS - De FIM, internationa-
le motorsportfederatie, heeft de
Grand Prix van Frankrijk voor
1993 van de kalender afgevoerd.
Het besluit van de FIM is het ge-
volg van het verbod in Frankrijk
op reclame voor tabaksartikelen.'
De Grote Prijs van Frankrijk
stond voor 18 juli op het pro-
gramma. Vorige week werd ook
de Grand Prix voor formule I
coureurs om dezelfde reden ge-
schrapt.

Geen Grand Prix
in Frankrijk

sport kort

" DAMMEN - Zoja Goloebjeva
staat halverwege de damtwee-
kamp om het wereldkampioen-
schap voor vrouwen tegen Nina
Jankovskaja met 7-5 voor. De ti-
telverdedigster won in Kiev de
derde partij. De tweede reeks
van zes duels wordt in haar
woonplaats Riga afgewerkt en
start donderdag.

" VOETBAL - Veendam moet
op zoek naar een nieuwe shirts-
ponsor. De huidige, NVG, haakt
aan het einde van dit seizoen af.
Het verzekeringsbedrijf gaatzich
landelijk profileren.

" VOETBAL - De BSBV, de
belangenvereniging voor
scheidsrechters betaald voetbal,
heeft een nieuw bestuur. Voor-
zitter is Uilenberg, Jansen zijn
eerste vervanger, Sterk secreta-
ris/penningmeester. Als leden
fungeren Blankenstein, Luyten,
Janssen en Van der Weegen.

sport op tv
HEERLEN - Vandaag is het vol-
gende sportaanbod op televisie te
zien:

" De amazone Rian Laarakkers is komend weekeinde present tijdens het dressuurtreffen
in Weert. Foto: PETER ROOZEN

lotto

15.50-15.55 Dld 3: Sport Aktuell.
17.10-17.15 Dld 2: Sport Heute.
18.00-18.30 BBC 2: Paardesport: internatio-
nal concours hippique vanuit de Grand
Hall in Olympia.
18.45-19.15RTL +: Sport.
19.30-20.00en 22.30-22.55 BRT 1: Sport.
21.30-22.05BRT 2: Sport.
22.15-22.30 Ned 3: Studio Sport Journaal.
00.00-00.50 BBC 1: Paardesport: internatio-
nal concours hippique vanuit de Grand
Hall in Olympia.Dressuurtop naar

Weerts concours

Boris Becker
naar Ahoy'
ROTTERDAM - Boris Becker
zal deelnemen aan het 20e ATP-
tennistoernooi van Rotterdam,
dat van 22 tot en met 28 februari
1993 in sportpaleis Ahoy' zal
worden gehouden. De Duitser is
na Richard Krajicek de tweede
speler uit de top tien die werd
vastgelegd. Becker was de afge-
lopen maanden in uitstekende
vorm. Hij won het indoortoer-
nooi van Parijs en deMasters in
Frankfurt. Op de grand slam cup
in München het hij verstek gaan.

Courier en Seles
wereldkampioenen
LONDEN - De ITF, internatio-
nale tennisfederatie, heeft in
Londen Jim Courier en Monika
Seles tot wereldkampioenen uit-
geroepen. De uitverkiezing is ge-
baseerd op de ranking van de
twee over het hele jaar. Beiden
sloten het jaar af als nummer
een. Courier won twee Grand
Slams, de Australian Open en
Roland Garros in Parijs. Seles
won drie Grand Slams, de Aus-
tralian Open, Roland Garros en
de US Open.

Ashe (49) is de pr.ominenste zwarte
tennisspeler in de historie. Hij won
de US Open in 1968, de Australian
Open in 1970 en Wimbledon in 1975.
Nog steeds is hij de enige zwarte
speler die een grand slam toernooi
op zijn naam bracht. In 1985 werdhij opgenomen in de tennis Hall of
Fame.
Zes jaar eerder werd hij door hart-
problemen gedwongen zijn carrière
te beëindigen. In 1979 onderging hij
een viervoudige bypass-operatie, in
'83 een dubbele. Desondanks was
hij van 1981 tot '85 captain van het
Amerikaanse Davis Cup team.
Ashe kwam dit jaar in het nieuws
door zijn bevestiging dat hij besmet
was door het HIV-virus en Aids
had. Hij raakte besmet door een
bloedtransfusie tijdens zijn tweede
open hart operatie. Vanaf die be-
kendmaking zette hij- zich in voor
de bestrijding van Aids.

„Dit is een prijs voor al zijn werk",
aldus hoofdredacteur Mulvoy. „Niet
alleen voor dit jaar. Ashe is op alle
fronten actief. Ondanks zijn ge-
zondheidsproblemen, zijn hart en
Aids, blijft hij strijden tegen de dis-
criminatie van de zwarte sportman
en vrouw. Hij komt altijd voor zijn
mening uit en is een persoon die
door iedereen gerespecteerd
wordt."

NEW VORK - Sports Illustrated
heeft Arthur Ashe uitgeroepen tot
sportman van het jaar. Het gezag-
hebbende Amerikaanse sportweek-
blad geeft Ashe de prijs uit respect
voor zijn toewijding aan de naleving
van zijn idealen en voor zijn inzet
aan de integratie van de zwarte at-
leet in de sport.

Ashe sportman
van het jaar

DEN HAAG - Duitse midlotto. Trekking
A: 3 - 15 - 16 - 34 - 40 - 44. Reservegetal: 37.
Trekking B: 3 - 9 - 20 - 21 - 32 - 41. Reserve-
getal: 1. Spel 77: 8033531.

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

Qtj/jVertrek van Museeuw naar
Vk d

waar nÜ ondermeer Bo-
Cioli ' Ballerini, Cipollini en Chioc-
..tjijT8 Ploegmakkers heeft, was ei-6'Oei. al voor het Belgisch kam-t_e^s

u
chap beklonken. Ik kon niet. setl het bod op."

feu?* van Museeuw, diezijn land-
Vna 6n Parij s-Roubaix-

efd rt Dirk Dernol meermam,

*etftaWu°r de Ploegleider overigens
Set KJteüJker geaccepteerd, dan
>_ _&J*.rek van Moreels en Redant,

eveliJk naar de ploeg van
s en Teirlinck. „Ook voor Mo-

tiet _^n Pedant kon ik mijn budget
t_eijpsoter maken, dan de cijfers het
fcriik '" zei hiJ- -Daarnaast heb ik

w standpunt gehuldigd, dat
Sriif-t °°rd een woord is, als je be-pt wat ik bedoel."

Besprekingen
v°or prv^flêer van Museeuw, vooral*«r _s-Roubaix en de Vlaamse

sport in cijfers
BOBSLEE
'Sd T JïWel"eldbekerviermans. 1. Duits-
'"s7jjj1 (Hoppe/Musiol/Kühn/Hannemann)
S-£'t, Verenigde Staten 1 1.57,30,3. Oos-
£**__>" . 1-57-48- 4- Zwitserland I 1.57,58, 5.
|o'Jk 1 1.57,62, 6. Zwitserland II 1.57,90.
Jhim "./eldbeker na vier wedstrijden: 1.

' Men i36 Punten, 2. Lori 103, 3. Hoppe 99,
*" 9», 5. Weder 95, 6. Marineau 85.

SCHAKEN
v _rno"Baden' Internationaal grootmeester-
ftjïdo,?: Groep A, 10e ronde: Joesoepov -Hron arm l-°< Psakhis - Hübner 1/2-1/2,
J,-o,if" " Bönsch 1/2-1/2, Karpov - Knaak
%ide ineck - Wahls 1-0, Lautier - Lutz 0-1.
fav R V Karpov 8 1/2, 2. Lutz 7, 3. Joesoe-
A6nsok ,2 + x afg- 4- Psakhis 5 1/2, 5.
i Kjv_\Hu°ner 5, 7. Lobron 4 1/2 + 1afg.,
*ahl_ o 31/2+ lafg., 9. Kindermann,
Nk.V, 1/2'U- Lautier 3+ 1 afg., 12. Hert-
Jtl/j «««p B, 10eronde: Uhlmann - Hort
% rt Hlck' - Schlosser 1-0, Tischbierek -N-n Wiel i/2-1/2, Kie Jun - Vogt 0-1,
h.iS% ■ Ribli 1/2-1/2, Mainka - Bischoff
",i_i ó tand: 1- Ribli, Hickt 6, 3. Van der«runner 5 1/2, 5. Kie Jun, Bischoff,

"^ 4 i«rek' Hort. Uhlmann 5, 10. Schlos-
ui. U. Mainka 4, 12.Vogt 3 1/2.

CRICKET
°ü_. Cat>terbury. Trip' Nederlands team.
St~ï Canterbury - Nederland 0-2 (45
$4/7 _?outh Canterbury 173/8. Nederland
°s 7. £pscorers Nederland: Cantrell 91,

*■ Nederland wint met 61 runs.

IJSHOCKEY
JOCKEYJiig(.tersburg. Izvest_a Cup, tweede speel-

-1 2 fiwP B: Rusland II -Duitsland 8-1 (2-0
"«), Zweden - Finland 3-2 (0-1 2-0 1-1).

In de lichte tour wordt de Lim-
burgse eer hoog gehouden door
o.a. Bernadette Gelissen, Rian
Laarakkers, Roger Schulkens,
Peggy Gordijn en opnieuw Jea-
net Haazen en Diederik Wig-
mans terwijl in de Z klassen
Bianca Westerhof, Vera Linders,
Jef Parren, Rian Laarakkers en
Diederik Wigmans op de deelne-
merslijst staan.

sloten.
Limburg zal op het hoogste ni-
veau vertegenwoordigd zijn door
Jeanette Haazen, Katinka Vlie-
gen en thuisrijder Diederik Wig-
mans. Zij moeten het echter op-
nemen tegen o.a. veelvuldig Ne-
derlands kampioene Armemarie
Sanders en de internationaal ge-
louterde Duitser Sven Rothen-
berger, schoonzoon van de fami-
lie Gordijn.

door prijzengeld te lokken zijn,
blijkt uit het grote aantal in-
schrijvingen. Ver voor het ver-
strijken van de sluitingsdatum
had zich iedereen die in Neder-
land in de dressuur een woordje
mee wil spreken, al aangemeld.
Dat betekent dat vanaf morgen-
vroeg tot zondagavond de twee
wedstrijdhallen constant bezet
zijn.

WEERT - Bijna veertigduizend
gulden hebben de heer en me-
vrouw Gordijn van Dressuur- en
Springstal De IJzeren Man in
Weert klaarliggen als prijzengeld
voor Limburgs sterkst bezettedressuurwedstrijd, waaraan ook
de nationale top deelneemt. Het
evenement wordt traditiege-
trouw één week voor de nationa-le Kerst-springwedstrijd gehou-
den. Komend weekeinde is hetweer zover.

Dat ook dressuurcombinaties

Programma: morgen: 09.00 u
Prix St George, 11.00 u ZZ licht,
14.30 u ZZ zwaar, 16.40 u Inter-
mediaire 11.

Toprubrieken in het volle dres-
suurprogramma zijn ongetwij-
feld de kür op muziek voor lichte
tour combinaties en de Grand
Prix op zaterdagavond en de
Grand Prix Special waarmee op
zondag de wedstrijd wordt afge-
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Wassen
succesvol

met jeugdteam
MIAMI - Tennisser Rogier Was-
sen heeft met het Nederlandse
jeugdteam de eerste ronde van
de strijd om de Continental Cup

gewonnen. Het team van Costa
Rica werd met 3-0 verslagen.
Wassen versloeg zijn tegenstan-
der met 6-1, 6-1.
In het dubbelspel vormde Was-
sen een combinatie met Dennis
van Scheppingen. Het duo won
met 6-1, 6-0. In de tweede ronde
moet het Nederlandse team te-
gen de nummer twee van de
plaatsingslijst, Engeland, aantre-
den.

Jean-Luc Vandenbroucke heeft rijtjes alweer keurig ingevuld

Alles goed in Lotto " Voor Jean-Luc Vandenbrouc-
ke (links) en assistent-ploegleider
Jef Braeckeveldt is Lotto veel
meer dan een gok. Renners van
hun Belgische ploeg hebben al
vaker de hoofdprijs gewonnen.

Foto: PHILIPPE CROCHET

door

WIEL
VERHEESEN

(ADVERTENTIE)

3 SLOGGI SLIPS MET W' ""15,-KORTING»
(geldtvoor Basis en Luxe Slips enbij2SloggiforMen). afSË \ m BF -Sloggißasis Slipszijn gemaakt van 95%fijn katoen en \jA^\^^_^^\ 11 "4■'■5% Lycra', Luxe Slips85/10%. Ook na eindelooswassen * \_____H)J-|V-A» 1 11<. .
blijvenze perfectinvorm Zit goed blijft goed. V J
Aartednglot 31 deren*erl992of zolangde voorraadstrekt _edep,—ndehr—fk vanC—_nt

eld^^LOUX - Hij heeft een paar van zijn beste renners naarI aers zien vertrekken, maar ploegleider Jean-Luc Vanden-roucke (37) gokt toch ook in 1993 op fortuin voor zijn wieler-|n^l5natie- Niet voor niets wordt zijn team gesponsord door de*uonale loterij in België. Bovendien is Lotto erin geslaagd
ren Vertrek van Museeuw, Redant, Moreels en een paar ande-n op degelijke wijze te compenseren. Van de opgeheven Tu-
jP-pioegzijn Roosen, Frison en Van de Laer binnengehaald,

(j alnaast staan De Clercq en Nevens, die ieder een etappe in
'H HUr de France wonnen, als ook Van den Abbeele, die
fco vUm den Henninger Turm buitmaakten, nog altijd op de
."p.!+i S*' "*k neb het volste vertrouwen in deze ploeg," aldus
«cn_leman-chef d'equipe Jean-Luc Vandenbroucke.

MAASTRICHT - De Maastricht-
se tennisclub Ready heeft een
overeenkomst bereikt met de
Brabantse A-speelster Judith
Warringa voor dezomercompeti-
tie 1993. Judith Warringa, kort-
geleden nog top-10 speelster van
Nederland, zei uit te kijken naar
een meerjarige samenwerking
om de ambitieuze plannen van
Ready tot uitvoering te kunnen
brengen.

Nieuwe aanwinst
voor Ready

Rentree Loef
in schaatsploeg
DEN HAAG - Arie Loef maakt
dit weekeinde zijn rentree in de
nationale sprintselectie. De
Eindhovenaar, na een mislukt
olympisch seizoen terugge-
plaatst naar het gewest, maakt
deel uit van de Nederlandse
ploeg, die zondag in Hamar uit-
komt tegen Noorwegen. Loef
wordt naar de overdekte baan in
Noorwegen vergezeld door Hans
Janssen, Arnold van der Poel en
Arjan Overdevest.

De Vugt
bondscoach
DEN HAAG - Mattie de Vugt
(41) wordt met ingang van 1 ja-
nuari bondscoach wegatletiek
van de Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie (KNAU). Hij volgt
Bob Boyerman op die de coa-
ching en training van de atleten
op de middenafstand gaat doen.
Hij neemt de plaats in van Haico
Scharn.

e vroegere Waalse wielerprof, dieL '«drijder een reputatie genoot,
iderT °0k kleinere etappewedstrij-
U" e.n e«n klassieker als de Grote
L.c"stprijs oftewel Parijs-Tours op
UitLnaam schreef, kwam tot deze
'dei _? ak in Combloux. Dit schil-'jachtige plaatsje in de Franse Al-„j". metver van Mégève en Albert-
Wei \Was oolt deze week weer deJaSftrplaats van Lotto tijdens de
Blan winterstage. Met de Mont
yensvens'als decor gold het verblÜf te"
tus als een nadere kennismaking__e J;n de °ude kern en de nieuwko-

klassiekers, meende Vandenbrouc-
ke in Edwig van Hooydonck de
ideale figuur gevonden te hebben.
„Toen de besprekingen gevoerd
werden wist hij nog niet of zijn
ploegleider Raas een nieuwe geld-
schieter voor het Buckler-team zou
vinden. Van Hooydonck vroeg mij
of ik zyn broer Gino ook een con-
tract kon laten tekenen. Dat ver-
zoek wilde ik inwilligen, maar een
andere eis om nog meerdere helpers,
mee te brengen moest ik afwijzen.
Uiteindelijk bleef Van Hooydonck
toch bij Raas, omdat laatstgenoem-
de in WordPerfect een sponsorvoor
de eerstvolgende jaren vond. Daar-
op besloot ik Herman Frison naar
Lotto te halen. Hij wordt naast Pe-
ter de Clercq, Mario de Clercq en
Frank van den Abbeele een van de
troeven voor de grote wedstrijden
waarin minder geklommen moet
worden, dan bijvoorbeeld in de Am-
stel Gold Race of Ardennenklassie-
kers. Daarin kan ik Luc Roosen,
Jim van deLaer, Jan Nevens en een
paar anderen uitspelen."

Braziliaan
Van de twintië Lotto-renners

iby e andenbroucke in de voor-
la maanden immers nog niet als
öüh loeëleider.1eider. Sommigen, zoals
lia °0ls> Van Haecke en de Brazi-

" agalhaes
' die men in ama_

tvver[ lngen beter kende onder zijn
den fle familienaam Acevedo, re-
tèürlOJ_ dusver zelfs nog bij de ama-
% S Zuidamerikaan verdiende

contract overigens niet alleen

Bergloop
in Mesch
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Sacha's escort
Wilt u in deze dagen lief en warm gezelschap?

wij zijn vanaf 19.00-05.00 uur voor u bereikbaar.
© 045-463386

nu ook privé Holzstraat 103, kerkrade.
Keuze uit 7 leuke, jonge meisjes.

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.

© 045-462084.
Nog plaats voor 2 spontane meisjes.

!!! Hot Girls !!!
"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06529-80304.

Porky's Pretpark
MET VERSCHILLENDE NIEUWE MEISJES!!!

© 045-228481

Cinderella
Leuke meisjes verwennen U. Oude Rijksweg Noord 56,

Susteren. Naast tennishal.

Escort All-In
045-326191

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

Maastricht
Privé

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

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

Jodenstraat 2
tussen VW en Kesselkade.

043-254183.
Elisa privé

Escort, regio maastricht,
7 dgn. open, bel voor info

043-436667. Tina, Ynge en
Elisa zijn voor U daar!

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,- Vz
uur all-in. Tel. 045-229091.

Buro Sittard
met leuke adressen

046-523203.

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,-.

Nadja privé
Tel. 045-729410

Volslank sexy
vrouwtje ontvangt thuis

Tel. 043-473309.
Nieuw...Nieuw... Nieuw
SM huis do

Te Maastricht.
MEESTER, MEESTERES,

SLAVIN AANWEZIG.
Open ma. _m za. 13.00 t/m
23.00 uur. Tel. 043-433263.

Tevens assistentes gevr.

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

Privé bij Anita
© 045-352543

Privé ’ 50,--’ 50,- all-in
045-423608

LYDIA
En de meisjes willen ook U
van 11-23 uur versieren!!!!
© 046-749662

Paren en Single
Club LC

alle dagen open, dinsd. en
dond. gesloten. Vrijdag 18
dcc. live-show met Denise

van Pin Up Club. U kunt nog
inschrijven voor Oud en

Nieuw, veel alleenstaande
dames aanwezig.

Hertenweg 5, Zutendaal.
Tel. 0932-89713323

\ Privé Yvone
ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Wij hebben nieuwe prijzen.
Erotische massage + film

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

’ 125,- V2uur all-in. Tahnee
en Ylona. Kom eens vrijblij-
vend langs! Geop., ma-zat.

11-24 u. Zond. 15-24 u. 045-
-425100. Kapelw. 4, Kerkra-

de. Prettige feestdagen.

Nieuw!
Grieks bij Brigitte en Nancy
op dinsdagen donderdag.

Tel. 045-254598.

Club Levant
met leuke dames voor
Grieks, lesb., erotische

massage en relaxen, Vè 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.
Nette

escortboy
biedt zich aan.

Tel. 045-229152
Wij vragen met spoed

een spontaan leuk
meisje

van niveau (hoog garantie).
Gezellig en luxe werksfeer.

Vrouwelijke begeleiding.
Te1.04750-30746.

Club Anita
voor al uw SM- of privé

wensen. Dringend dames
gevraagd. Tel. 045-462720. Chantal nieuw!!!
045-714707, 17.30-23 uur. 'Angelique

V.a. 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759 meisje gevr.

Connie
11-17 uur. 045-714707

Meisje gevraagd

SM huis Rachel
en haar extravagante team,

18 december open SM
avond. All creditcard

accepted. Tel. 045-414338

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.
Bemiddelingsburo

Mieke
Discr. bem. 046-748768.

Escort Saskia
Ook in hotel

©045-418606

Je huis in dekrant brengt mensen over devloer.
En dc makelaarweetvan wantenen kranten.
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____________________________________________________________________
£//ce dag opnieuw: 30.000 thuislozen ...

I "jawel, en dat zijn

jg^ h Je schreeuwt, huilt... je loopt "zomaar"
m weg. Sommige crisissituaties zijn te mach-

éÊ tig: eenzaamheid, echtscheiding, alcohol,
JÈ langdurig werkloos. Het ene probleem lokt

_______ Ut ____ _..|H het andere uit, wat je ook doet. Op zon
moment is er geen "ander".

j__ I Nederland telt vele honderdduizenden
m M -ls directerisicogroep. Elke dag opnieuw

gaat hetom 30.000 thuislozen!
ppl Nog veel meer mensen hebben er directvia
mjm ■f| familie en sociale contacten mee te maken.

W* ' Is dit sociale vernieuwing?Laten we de
maatschappij positief activeren!

-__K __________ VVV_____l___________HH-I ook in uw omgeving kan het voorkomen
r

____________ _____________—_.__---—

; Bon. Stuur mij nadere informatie.

Dak- en thuislozen \"*"
; Adres: :

Tijdigbegrip kan \ postcode:

veel ellende voorkomen \Haats

I Deze bon zenden naar Vrijzinnig Protestants Centrum,
i Antwoordnummer 9089,3500 ZAUtrecht. Giro 585.66.79

HÉT
KERSTPAKKET.
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HIGHSCREEN KOMPAKT SOUNDBLASTER PRO INCL. |

■^ 486 SX 25: 1486 SX, 4Mb RAM, MIDI-KIT: stereo digitaol-anfl' |
hh 1 25 MHz, 105 Mb verwisselbare loog en analoog-digitaal omzet' -i

harddisk, 2 diskdrives: 5,25" en ter, registratie van microfoonop- i
m*a^m 3,5", 2 seriële, 1 parallelle en 1 namen, Line in en CD Audi°' *gamepoort, inclusief MS-DOS 5.0 8 bit geluidsresolutie + |

(NL), WINDOWS 3.1 (NL) en midi-kit. . | A _
"WINWORKS 2150,- Al [LM! "'I B_t 14" SuperVGA kleurenmanitor HIGHSCREEN NOTEBOOK TORNADO SUPER MODEM 1: *fHf*# J_L M SV2B/3 599,- 386 SX 25:2 Mb uitbreidbaar tot V2l V22bis intern modem 300, HIGHSCREEN MP 600:6 Mb, 60 Mb harddisk, 35" d.skdn- 1200, 240 boud p.s .nel. kabel, 24 . naa|d. matrix IQ, ;

SPECIALE SET- -. ve, display: LCD-VGA Backlit telefoonstekker en software. 360 dpi, 252 cps, 9 fonts, vellen >

_____ «"iap'er. ttilWvf^ M°^m .«-'-""". |i j

AMSTERDAM BREDA ENSCHEDE HAARLEM HILVERSUM LEIDEN UTRECHT _^TCeintuurbaan 133/135 Vlasiak 14 Deurningstraat 3A Ged. Oude Gracht 82 Hilvertshof, Groest 86 Haarlemmerstraat 239 Nachtegaalstraat 49 _ _B^TTel: 020 ■67169 92 Tel: 076 "2145 77 lel: 053 "3091 74 Tel: 023 "3260 17 Tel: 035 "2364 26 Tel: 071 ■1221 64 Tel. 030 "3642 92

ARNHEM EINDHOVEN GRONINGEN HEERLEN LEEUWARDEN ROTTERDAM ZWOLLE l____T -f»II I t»__L
Steenstraat 51 Emmasingel 35 Herestraat 95 Stationstraat 18 Voorstreek 18 Rodezond 17 Dlezerstraat 107 t^T K M __^_k 1
Tel: 085-45 51 84 lel: 040 ■4326 00 Tel: 050 -1409 99 Tel: 045 "7188 73 Tel: 058 -1585 38 Tel: 010 "43316 04 Tel: 038 -2213 17 W __L__F I

HOOFDKANTOOR: Tel: 020 -6 47 37 21 Fax:o2o-6 47 27 61 M I C R ULO M P U T U R



December is een topmaand voor
roofovervallers. De avonden zijn
lang. Er wordt veel omgezet. Een
dure maand, kun jewel zeggen.

Geld nodig? Voorwie in het
criminele milieu zit, is een
roofoverval zo gepleegd.

Gemiddeld vijf a zeskeer per dag
wordt een bank beroofd, een

winkelkassa geleegd, een
pomphouder zijn dagomzet

ontnomen. Steeds vaker wordt
niet alleen met een wapen

gedreigd, maar ook daadwerkelijk
geschoten. Er vallen steeds meer
slachtoffers. Doden, gewonden,

mensen diepsychisch in de
vernieling raken. Kan het tij nog

worden gekeerd?

dijk.Rotterdam isvan 7 procent in
1990, naar 14 procent in 1991 ge-
gaan, maar zit nu weer op 10 pro-
cent. Amsterdam heeft enorme
klappen uitgedeeld, Rotterdam zit
op de goedeweg, maar in Den
Haag en Utrecht is nog sprakevan
een stijging. Ik verwacht dat deze
steden het voorbeeld van Amster-
damzullen volgen."

Misdaadbestrijder Hom ziet echter
geenheil in 'alleen maarroofbij-
standsteams'. Niet dat het voor
hem niet hoeft, maar hij ziet het als
een verplaatsing van het probleem
naar dl regio. „En jekunt toch
moeilijkoveral in het land dergelij-
ke zware teams opzetten, als het
overvalpercentage daar nog laag
is." Overmars echter denkt dater
door de instellingvan roofbij-
standsteamsin de grote steden
geen verschuivingvan het pro-
bleem naar middelgrote steden
zoals Haarlem, Breda, Arnhem,
Nijmegen en Venlo en het platte-
landhoeft te ontstaan, als daar
maar dezelfde tactiek wordt toege-
past.

Politieregio's
Nederland steekt wat het aantal
roofovervallen betreft ongunstig af
tegen andere Europese landen. Al-
leen in Denemarken, Spanje en
Italië is het aantal overvallenrela-
tiefhoger. „Een van de oorzaken is
dat debestrijding in Nederland
een zaak van gedecentraliseerd ge-
zag is," meent NVB-directeur
Overmars. „Geen kwaad woord
over depolitie, maar in de huidige
structuur is het wel erg moeilijk
om boeven te vangen."

De NVB-directeur wacht met
smart op de definitieverealisering
van depolitieregio's en hoopt dat
dezeregio's danmetelkaar samen-
werken om het stijgend aantal
roofovervallen tot staan te bren-
gen. Ook Hom denkt dat in de
communicatie nog heel wat te ver-
beteren is. Zowel wat dekorpsen
onderlingbetreft als de communi-
catie tussen burgers en politie.

Bedrijfsleven
In de jarentachtig verdubbelde
hetaantal overvallen op bedrijven.
Interessant derhalve is de verde-
lingvan het aantal overvallen op 'banken (inclusiefPTT-kantoren en
geldtransporten) en bedrijven. Vo-
rig jaarwerden 514 banken en
postkantoren en 116 geldtranspor-"ten (6 van banken en 110van parti-
culieren) overvallen. De andere
1245roofovervallen vonden met
name plaats op benzinestations, ju-
weliers, andere bedrijven, taxi's en
woningen. Volgens gegevens van
deNVB komt het aantal bankover-
vallen dit jaaruit tussen de 550 en
560, geldtransporten niet meegere-
kend. „De stijging is nietzo erg als
we vreesden. De enorme sprong in
het aantal overvallen van 1991
heeft zich niet herhaald. Dat is het
goede nieuws," meent Overmars.

Geldinstellingendoen ook behoor-
lijkveel om het bankrovers moei-
lijk te maken. „Daar is niet erg veel
meer te verbeteren, alhoewelban-
ken attent moeten blijven," meent
Hom. Hijricht zijn aandacht op dit
moment vooral op de bedrijven.
HetLandelijk Bureau Voorkoming
Misdrijvenheeft een basispakket
Beveiligingvoor bedrijven ontwik-
keld, bestaand uit een kluis, een
overvalknop, een burenhulpsys-
teem, een training 'veilig onderne-
men' en een vignet. Allemaal maat-
regelen om overvallers af te schrik-
ken en het aantal mogelijkheden
voor overvallers om hun slag te
slaan te verkleinen. Hom: „Maar
het blijkt dat bedrijven - op een
aantal grootwinkelbedrijven na -
nog erg moeilijk tot het nemen van
veiligheidsmaatregelen te bewe-
gen zijn."

Toch moeten ze overstag, vindt
Hom. „Ondernemers hebben die
verantwoordelijkheid ten opzichte
van hun personeel."Een overval
kan heel wat psychische schade te-
weeg brengen. „Personeel enklan-
ten mogen geenonnodigrisico
lopen."

Er is geen wondermiddel waarmee
het probleem van de bankoverval-len afdoend kan worden verhol-
Pen, zegtLandelijk Coördinator
voorkoming Misdrijven, dr. J.Hom. „Als ik 't kende, zou iker
geld mee verdienen." Nee, het zijn
volgens hem 'allemaal helekleine
dingen' diesamen de overvallen
kunnen beteugelen. Een combina-tie van preventieve maatregelen bij
"anken en bedrijven, een verhoog-
de pakkans en een gerede straf
voorroofovervallen. Maar bovenal
moet er een nieuwe strategie ko-

meent Hom. Een daderge-
richte aanpak, waarbij de overval-
ler in spé nogvoor zijneerste echteklus tot andere gedachten wordt
gebracht.

Directeur mr. L.M. Overmars vande Nederlandse VerenigingvanBanken denkt eveneens dat het fe-nomeenroofoverval ingedamd kan
Worden. Hij levert alleen een ander
fecept. „Als depolitiekorpsen in
het landhet Amsterdamse voor-
beeld van de speciale roofbij-
standsteams gaanvolgen, als er
straks beter wordt samengewerkt
tossen depolitieregio'sen als de
overheid geld beschikbaar stelt ter
bestrijding van deze vorm van cri-
minaliteit is hettij nogbest te ke-
ren."

Zonroofoverval gevolgd dooreen
dodelijke schietpartij, vorige week
1,1 Vinkeveen, doet iedereen weer

opschrikken. En nadenken
°ver de toekomst. Want het aantal
r°ofovervallen inNederland blijftmaar stijgen. Meer dan een ver-
dubbeling in de jarentachtig. En
ook dit jaarzijn er bij deCentrale
Recherche Informatiedienst (CRI)
Weermeer overvallen geregis-
treerd, terwijl de donkere decem-
berdagen nog niet voorbij zijn. De
komende jarenblijft deze vorm
van criminaliteitnogwel toene-
men, wordt geconcludeerd in een
rapport van de stichtingMaat-
schappij en Politievan 1991.

Meeroverheidsgeld om de overval-
criminaliteit te bestrijden ziter
voorlopigniet in. De dertig miljoen
extra voor de criminaliteitsbestrij-
ding diedePvdA- en CDA-fracties
in de TweedeKamer hebben ge-
vraagd, worden niet in de bestrij-
dingvan roofovervallen gestoken.
Welwordt inmiddels dooreen jus-

Dr. J. Hom: 'Bestrijding moet beginnen bij de crimineel in spé'

Een overval is zó gepleegd
door

ANS
BOUWMANS

titiële werkgroep bekeken of het
zin heeft de strafmaatop verboden
vuurwapenbezit te verhogen.

bedroeg detotale buit 20 miljoen,
op 1884overvallen.
„En elke keer dat er weer een nieu-
we oplossing is uitgedacht, weten
overvallers wel weer een antwoord
te vinden," zegt coördinatorHom.
Worden er in de ene bank camera's
geïnstalleerd, danwijkt de overval-
lerwel uit naar een ander filiaal,
zonder camera's. Zitten alle bank-
medewerkers achter pantserglas,
dankunnen altijd nog deklanten
worden bedreigd. Voor Hom is de
bestrijdingvan overvalcriminaleit
desondanksgeen hopelozezaak.
„Je kunt jeafvragen hoe groot het
probleem zou zijn geweest zonder
al die maatregelen."

Buit
Hoe komt het toch dat het aantal
overvallen blijft stijgen? Een van
deverklaringen is het afnemen van
de buit. Naarmate debuit per over-
val daalt, zijn er meer overvallen
'nodig' om aan geld te komen.
Banken hebben vele miljoenen ge-
ïnvesteerd in beveiliging.Kogel-
vrij glas, sluisdeuren, vertragings-
mechanismen waardoor geld
minder snelbeschikbaar is. De ge-
middeldebuit is in tien jaartijds
meer dan gehalveerd.Werd in 1981
volgens gegevensvan de CRI (Cen-
trale Recherche Informatiedienst)
nog 23,3 miljoen gulden buitge-
maaktbij 803 overvallen op zowel
banken als bedrijven, vorig jaar

Het slachtoffer

Profiel
Van belangvoor de bestrijding is
het profiel van de hedendaagse
overvaller. Hom: „Je ziet een te-
rugtreden van de 'professionele'
overvaller." De groteklappers,
weloverwogen en vernuftig uitge-
dacht, komen nog welvoor, maar
het grosvan de overvallers gaat
behoorlijk amateuristisch tewerk.
Er wordt veel risico genomen voor
relatief weinig geld. Hom: „Er is
een instroom van nieuwe, jongere
daders.Straatrovers dieeen stapje
verder willen." Jongeren diezijn
begonnen met wat hand-en span-
diensten, op deuitkijk staan, een
kraakje plegen, een snellewinkel-
roof en eindigenmet een gewapen-
de overval op een benzinestation.
Bij degenen die doorgaan metovervallen, voor wie het niet meer
gaatom het geld, maar om dekick,
helptalleen gevangenisstraf,
meentHom. Maar die jongere die
voor deeerste keer een winkeldief-
stalpleegtis nog wel te helpen.
„Door hen 'aan te pakken' zal de
criminaliteit, het aantal overvallen,
verminderen," zegt Hom. „Jonge-
ren die honderden vergrijpen heb-
ben gepleegd, zijn in deregel al
'beroepscriminelen' in denote-
dop." Een 'first offender' is via
scholings-of werkgelegenheid-
sprojecten nogwel op het rechte
pad te krijgen, hoopt Hom.

Politie
Een belangrijkerol in de bestrij-
dingvan roofovervallen is wegge-
legdvoor depolitie. Hetkorps in
Amsterdam heeft zich sindsbegin
1991 erg ingespannen om het aan-
tal overvallenterug te dringen. De
Amsterdamse politiecommissaris
Nordholtzei daarover vorige
maand in Elsevier: 'Op een dag
werd megerapporteerd dat ineen
schoolin Zuidoost een overval was
gepleegd,waarbij alle ouders hun
portemonnee moesten afgeven.
Toen wist ik: als er nu niets ge-
beurt, gaathet fout. Er viel ietsvan
angstover me.'

Tweehonderd politiemensen wer-
den ingezet om het aantal overval-
lenin Amsterdam in te perken.
Het eerste jaaris datook heel be-
hoorlijk gelukt. Het aantal overval-
len in de hoofdstad daalde vanaf
maart '91 flink, maar de dalingzet-
te in 1992 nietverder door. On-
dankseen oplossingspercentage
dat steeg tot ongeveer 48 procent.
„We houdenveel mensen aan,

maar aan deonderkant komen er
steeds meer jongensbij," zegt
woordvoerderKlaas Wilting van
de Amsterdamse politie. Voor dit
jaarstreeft deAmsterdamse politie
naar een stabilisatievan het aantal
roofovervallen. „En dat wordt
waarschijnlijk wel gehaald, met
wat extra inspanningenin deze
maand," aldus Wilting.

Om de kick gens detheorievan
Katz in de groep over-
vallers die het niet
meer in de eerste
plaats om geld gaat.
Spanning en sensatie,
de kick. Daar gaat het
om. Geweld speeltnu
ookeen grotererol.

Waar anderen juist
bang zijnvoor ge-
weld, heeft deze 'vol-
wassen' overvaller
juisteen overheersen-
debehoefte om met
geweld situatieste be-
heersen.

Erolzich in een crimi-
neel milieu.Als zes-
tienjarige pleegde hij
al inbraakjes en over-
vallen op winkels en
postagentschappen.
Prestige en geldzijn
belangrijker dan het
'rechtepad. Hom ver-
wijst naar een onder-
zoek van deAmeri-
kaan JackKatz, die
bij jonge overvallers

drie motieven ziet om
een overvalte plegen.
De behoefte aan geld,
debehoefte stoer te
doenen zich tegen-
over de groep te be-
wijzen en een vijandi-
ge houding tegenover
demaatschappij. Erol
K. is blijven overval-
len.

Daarmee valt hij vol-

Het levenvan de-
-25-jarige ErolK, lei-
dervan debende die
vorige week een bank
in Utrecht beroofde
en een politieagent tij-
dens een vuurgevecht
doodschoot, is een
perfecte illustratie
van delevensloop van
dehedendaagse jeug-
digeovervaller, zegt
dr. J. Hom,van het
Landelijk Bureau
VoorkomingMisdrij-
ven.
Als puber bewoog

Ze is 22 jaar,werkt op een ABN-Amrokantoor in Den Haag. Slacht-
offer van een bankoverval. Haar naam wil ze nietin dekrant. Haar
verhaal wel. Want er is toch al zo weinig aandachtvoor de psychi-
sche gevolgenvan zon daad.De overval zit noghaarscherp in haar
hoofd.
Het is 21 april. Drieroofovervallers met bivakmutsenkomen het
kantoor binnen. „Ik zag er maar een. Hij hadeen enorm groot wa-
pen bij zich. Ik dookonder debalie en hoorde twee schoten. En
gegil."Een kogel is door het glas heengegaan. De overvaller houdt
het vuurwapen tegen het hoofd vaneen vrouwelijkeklant. „Je
hoorde gehuilèn gegil. Waarom ik, zei deklant." De overvallers
vertrekken zonder geld.

„Ik denk dat ze zelfookzijn geschrokken,doorhet gegil, de scho-
ten. Er werd niet meegewerkt. Het ging te lang duren."Die schoten
zal Mariëlle - zo noemen we haar maar even - nietmeer vergeten.
Net zomin als de kruitdamp. „Lezen over een gewoneoverval doet
me nietmeer zoveel. Maar dieovervallen vorige week wel. De
schoten. Die hoorik danweer."

Inmiddels durft ze de straat weer op, maar na de overval was Ma-
riëlle behoorlijk van slag.,, Jeraakt het vertrouwen in mensen
kwijt. Je bent bang datje wordt achtervolgd. Bij alles schrik je.Als
iemand naar jekijkt, denk jedat het dieovervaller is." Na de over-
valwas er hulpvan de bedrijfsmaatschappelijke dienstvan de
bank. „Die hulp accepteer je. Hetis iemand van de bank. Die kan
dat beetje begrip tonen datje nodighebt."

Met haar omgeving had ze meer problemen. „Familieleden dieniet
weten hoeze er mee om moeten gaan, enrare opmerkingan maken
diepijn doen.Klanten die als grapje zeggen dat ze een overval ple-
gen. Vrienden diezich verbazen dat ik ernog niet overheen ben."

Het afgelopen halfjaar isvoor deHaagse een moeilijke periode
geweest, zowel geesteüjk als lichamelijkzat ze in deknoop. „Ik
ben ook een paarkeer naar een psychotherapeute geweest. Ik wil-
dewel beginnen, maar als ik een bankgebouwbinnen ging, leek
hetwel of er een knop werd omgezet. Zon angst."

Het heeft erg lang geduurd, hetging met vallen en opstaan, maar
nu is ze danweer een tijd aan het werk, een tijdelijke administra-
tieve baan bij debank. Afen toe valt ze in achter debalie. Ze voelt
zich niet onveilig.De beveiligingis zo goed als het mogelijk is. Dat
er steedsvaker geschoten wordtbij een overvalvindt ze echter
beangstigend. Wat daaraan gedaankan worden? „Hetklinkt mis-
schienhard, maar hun handen eraf. Als straf. Dan voelen ze datze
geschoten hebben."

Directeur Overmars van deNVB is
laaiendenthousiast over het Am-
sterdamsebeleid. „De hoofdstad
zatvroeger op een kwart van alle
bankovervallen, 27 procent in 1989.
Nu, in 1992, vindt 10 procent van
debankovervallen plaats in Am-
sterdam. Dat is een geweldige
prestatie. Dat zet zoden aan de
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" De overval in Vinkeveen: behoefte
aan geld, de behoefte stoer te doen en
zich tegenover de groep te bewijzen en
een vijandige houding tegenover de
maatschappij.

Foto: ANP
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Jkmmmt^ S^é* C(1 Culinair Ragout ]■ '.:;JP r* kaas met noten, :
IL zalm of kip in rode wijn, onn r■ blik 400 gram . ®@®© _3^r _t.yy

||, Ch Culinair Ragout kreeft, oon|t blik 400 gram ®@®® 3^J.^y

Nieuw. Culinaire ragoüts in
zelfgebakken servies.

" V_^

Wat we met dat zelfgebakken servies be- (jazeker, kreeft), scholfilet en cognac. Omdat ze natuurlijk ook andere figuurtjes bedenken als udoelen, leggen we verderop uit. Maar eerst even iets al helemaal kant-en-klaar zijn, leek 't ons aardig dat leuker vindt. We nemen als voorbeeld hetover onze nieuwe, culinaire ragoüts. ze eens op te dienen in 'bladerdeeg-servies: Op visje. Druk in twee bladerdeegvisjes met eenDat culinair, daar hoeft u niet van te schrikken, de foto's ziet u hoe feestelijk dat eruit kan zien. omgekeerd glas ronde gatenWant er is niets moeilijks aan. 7örï
.. . ... .

t c r 1 k h hh —-——--^
Leg het visplakje zonder

_.. ' . ze dan met de opgewarmdeeen ragout op basis van visbouillon, zalm en schol- En toch is het bakken een fluitje van een cent. ragoüts en leg ze voor iedereen op een bordje Enletfilet, waarin flinke stukken zalm zitten. Daar gaan we. Verwarm de oven vóór op op hun gezichten. Wedden dat u gebakken zit?Dan is er een ragout van kippebouillon, 200°C. Leg driekant-en-klare AH bladerdeegplakjes iii ____■ —-pr» r m '*m !________■kippevlees, rode wijn en champignons. Ook een (bij ons in de diepvries) op een plankje waar een Jsfl JIIB ,WmW ■ JEHsmeuïge ragout van rundvleesbouillon, Emmen- scherp mespuntje niet zo snel doorheen kan rJJa*- 'ÜÜEÏ ¥^H '¥tM
thaler, pijnboompitten, noten en room. Snij met 't mesje de vorm van een visje, kip- fIS

En tenslotte een ragout van visbouillon, kreeft petje of konijntje uit de bladerdeegplakjes. U kunt 'dIW flju m^Ê
I . I W^raWhtai—■ ~ . "*""WP-I ■*_ Jf ■_HV'lm9__H.^*fleP______r ~^-_______________i ____P -^ ' i/ÊaT^

m

2lS_frf itïïïlSS^ F1SuHnair SO6P' *Perla Mokka koff ie' Stabburet snackcrispbread, Chambourcy Chanty Top, Carrépan ■ "Sre^l79 SJKTTL. «J^54? spiT" 89 „T»^— g&ffi»!? ——?:
ÉfSl d,., *

wei gratisrena spei/recepten poster, pak _2__T ±.0,7 aardbeien of perziken, 1 -yn noudea Met anti-aanbaklaag, Hi!l?_!ln ,♦

, 5.^Uit de diepvries: É|g Pa'amo.unt Friesche Vlas toef !_><_ rnnm /^ ~ 2 bekertjes èllO gram 1./y voorzien met koudgreep. Geschikt dlversekleuren' 3stukse "*— PBBH rode zalm, k ofn g Ch Delicata pralines ■■■M voor gas en01 Bladerdeeg, -KQ SI uitAlaska, £ -,£ bus 250 gram @@®® __^ro QQ Flamand ofWallon, r-^ tf| GouH«_ iirhthp|p«»n /£fl ü. elekt^ OQ *Uw spaargeld kan meer10p.akjes450 gram b,ik4lBgram 675 ch Vruchtenthee, d-25^am of £f§^stuk29.-
Jos Poel. pastei.ies * "^s^^!^ 139 2Si^adm°°SWZ29 J^^ Danskkerst- ffÜm^ "BTII9O T^S,doo.iPfit^ J!_VIQQ bllk2s°gram ®®®^5r1.0y SlliyiÈk boterkoekjes, 7""" v" B? het AH Vasteldoosje 6 stuks

Fruitcocktai|. Bonne Maman extra jam, «■■£ blik" jam " ch Verse roomkaas, OCQ K^isSS' *" -«PN KüW-SJos Poell salade/ ananasschijven- (2*9. s@@®@ , diverse smaken, QIQ 4QQ Pakjel2s gram jW2.69 foof^ Im^r849 —^"< folder mdc wi^ragoQtcups, - ~,ï of halve peren op zware pot 450 gram ,3.19 *tw^ mm _ft99~ O-W -^
doosje 18stuks -«rl.0» «".«»P^«~. OAQ — Chßoomboteramandel- Viergranenscharreleieren Varkensschnitzel fS_Ö^^ ,
Ch Culinair soeoen

Uit de diepvries: kerststaaf, 0 7Q - fiQ gepaneerd, -QQ g|*S£S|ffi:|ffl«lsSS?
wriiunnair soepen, Rineaußordeaux _-_. .. 250gram -425-0./ï_J dooslsstuks H-.OÏJ lOOgram ®@®@-2_tr 1.77 derdag24decembervanB.3o-17.00uur
gorgonzola roomsoep, vis roomsoep -n krac htiae karaktervnllp rnrlp nf / .-JMpII Ola Viennetta geopend.
bospaddestoelen roomsoep of iets zoete kruidise witte Bordeaux HtftH vanille-ijs, , Pirouline/Pirouluxe Remia vloeibaarfrituurvet Jül^___l_k _>_n _,■ ah service lijn: bei gratisoe-oaos. 1

—AMr^-« ia Mi*lllter s-90 f_s_3-_-3,n,teo'_a__-irB9 /,yy
<*"»»»- ~» w1.79 ssst'sr&ssr^:

OI Culinair soepen, H fl CM Zeeduiveh. of Noorse ' SiSÏS&r"prei roomsoep met ham, kervel /9± JBL CTI Conqueror zalm in bladerdeeg, j-Q|- Cri Kerststol, „, witlof «y,. ~ , t/m donderdag 24 i _______
roomsoep, broccoli roomsoep of t_J| _________| sherry, 2 stuks 260 gram®®®^95-ü.7Ü met banketspijs rozijnen >i _r\r\ Rnnoram 19R wiAcnternam, -qq december, m.u.v. groenten f^MATZaanse mosterd rooms^,{ QQ^a medium-dry, dry, en poedersuiker, 50(3gram 4.99 500gram 1-^0 verpakt 100 gram -^i-39 greSSnlSSï.gtAn 'blik 400 ml ®®«® 1.J3 GO T^l cream, Manzanilla Ch Crabfantasy, y, oc . , , zaterdag 19 december a.s..P^allHl ofFino, fles pak 200 gram ®@®®_&r25-4.__lD Kerstvlaai, _~ *ï Coxsorange' w'Zalmsalade, qCQ -zolang de voorraad strekt.^^l

_k ta Jll °'75 "^ 'S Ql^ doos 1000 gram 6.95 handappelen' QQ bak2s°gram A

\\m\mWfS P_.tiii.ntH .■ t.

U " Jlver^maTe'n . Ch Partybroodjes, Uit de bedieningsafdeling:
'nTnïmïusfeS drank met Pakje 100 gram' Nü 1.99 gSS^STj^Z^^ jqq Jambon d'Ardennes, QIQ 1Cl lé_l 'n tikkeltje alcohol en'n vleugje *

®@®® netlk||o l.^y 100 gram ®@®®^6r0.19
<_|^2 P^ perziken of frambozen, O C\C Ch Cashewnoten, r% r\r\ UI ~_. _J x___x 1 ■ 1 <-. ■ . . ___■ ______J HF##«^p^ fies 0.75 uter ö.95 zakje 150 gram sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten. P#t* * * 51.16.92
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