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Beloning van

half miljoen
na geldroof

AKEN - De verzekerings-
maatschappij van het Allkauf-concern heeft een beloningvan een half miljoen mark uit-
geloofd voor tips die leiden totac aanhouding van de dadersvan de overval bij hetAkens fi-
«aal enkele dagen geleden of
let terugvinden van de buit.

BiJ die overval op geldlopers,
uie de verdiensten van meer-
dere grootwinkelbedrijvenver-
voerden, werden blikken trom-mels met meer danvijf miljoenmark Dl ut gemaakt door drie

mannen, gewapend met ma-
chinepistolen.

De overval is gezien door een
man, die tevergeefs gepro-

beerd heeft de overvallers met
een metalen afvalemmer te lijf
te gaan. De man werd met een
vuurwapen op afstand gehou-
den.

Een poging van een gewaar-
schuwde restauranthouder om
sneltelefonisch contact met de
politie te krijgen, mislukte om-
dat de lijn bezet bleek.

De Akense politie heeft geen
idee van de identiteit van de
daders, die mogelijk naar Ne-
derland zijn gevlucht.

vandaag
Kamer eist 1 ó miljoen
extra voor aardbeving
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Baars moest deel
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in het nieuws
Winkelmeisje schrijft
boek over overval
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Buit van 60
miljoen bij

bankoverval
ge ~~ Een SroeP van tien? WaPende en gemaskerde man-
v ,n heeft een spectaculaire over-ig gepleegdop een filiaalvan de
fr

anqUe de France in het Zuid-
srtfSe- Volgens een
(j "atting van depolitie bedraagt
* buit minstens 200 miljoen

(ruim 65 miljoen gulden).

overvallers drongen de wo-
j/^S van een bewaker van de
en ■ binnen en namen de man
18 (Vn

n gezin in gijzeling.Kort na
de i? Uur' et sluitingsuur van

oank, namen ze de bewakerle^ naar de bank. De overval-
jS hadden dynamiet om zijn

'adel gebonden en dreigden de
nje? °P te blazen als hij de kluis
y3 zou openen. In korte tijd
gevT^ri de overvallers de goed
Vol kluis nelemaa* leeS' Ver-
2e,£efts gingen ze er met hun gij-. 'aar vandoor. De man werd la-r Op de avond vrijgelaten en is,^gedeerd. Van de daders ont-
dekt tot nu toe ieder spoor.

DEN HAAG - Het kabinet stelt
slechts 4,6 miljoen gulden ter be-
schikking voor eenmalige uitkerin-
gen aan oud-mijnwerkers met sili-
cose. Staatssecretaris Elske ter Veld
van Sociale Zaken wil hooguit 180

Te krap
Ritzen heeft steeds volgehouden
dat die reserves daarvoor te krap
bemeten zijn. Maar de bewinds-
man kreeg geenrugdekking in net
kabinet om het onaanvaardbaar
over het wijzigingsvoorstelvan het
CDA uit te spreken. Daarom be-
wandelt Ritzen nu een 'tussen-
weg': hij voert het door een Ka-
mermeerderheid gesteunde wijzi-
gingsvoorstel alleen uit als er
inderdaad geld overblijft, of elders
geld gevondenkan worden.

Bijna de hele Tweede Kamer (be-
halve de PvdA) vindt deze 'oplos-
sing' staatsrechtelijk zeer onge-
wenst. „Dit is een ondermijning
van het wetgevingsproces. Een
aangenomen wijzigingsvoorstel is
een deel van de wet en daar mag
niet mee gemarchandeerd wor-
den," aldus het Tweede-Kamerlid
Nuis van D66.
Eerder gisteravond leek de kwestie
hoog op te lopen. Minister Ritzen
hield voor de derde keer bij hoog
en bij laag vol dat hij beslist geen
geld heeft om de bezuiniging van
90 miljoen gulden op de schoolge-
bouwen ongedaan te maken. Vol-
gens het CDA was dat geld er wel.
De grootste coalitiepartij verdacht
Ritzen ervan stiekem te ruime re-
serve-potjes aan te leggen.

het weer

JJJNNIGE PERIODEN
teiVleen heldere nacht is de

?»Peratuur gedaald tot en-
pu^ Sraden boven het vries-
>s J*1- Aan de grond kan hetmorgens hier en daar licht
°ch^len"De eerste uren van °e

Woiifnd kan er wat lage be"
*es! g vo°rkomen. Voor de
*on Van de daS ziJn er zeer
ge?mse perioden. Een regen-
nJ~lea boven Engeland komt
«U

ar heel langzaam naderbij
De 2al- ons m°rgen bereiken.
joo *uidelijke wind zal in de
*am Van de avond geleidelijk
kr» J"ekken van matig tot vrij
tuur e' De middagtempera-

j
bereikt een hoogste

ttaoK* van 8 graden. Van-
zelf k°elt het af tot 4 gra-

jOor informatie betreffende
Hmi Weer >« Limburg kunt uueUen 06-91122346.
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Extra bedrag van 710 miljoen gulden voor lerarensalarissen

Ritzen winnaar onderwijsconflict
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Rit-
zen (Onderwijs) heeft het
gevecht met de CDA-fractie
over de lerarensalarissen af-
gelopen nacht gewonnen.
Tot en met 1996komt er 710
miljoen gulden extra be-
schikbaar voor de lonen in
het onderwijs. De CDA-frac-
tie weigerde aanvankelijk
zich vast te leggen voor zon
lange periode, maar werd
uiteindelijk overstemd.
Minister Ritzen kan nu verder
gaan met de onderhandelingen
met de vakbonden over de precie-
ze besteding van die 710 miljoen.
In ruil voor de loonsverbetering
verplichten de onderwijsbonden
zich tot een versobering van de
wachtgeldregeling.
In het gevecht met ministerRitzen
kreeg de CDA-fractie, gesteund
door de WD, wel op een ander
punt zyn zin. Ritzen moet de bezui-
niging van 90 miljoen op de
schoolgebouwen in het voortgezet
en hoger onderwijs ongedaan ma-
ken. Daarvoor moet hij dereserves
op zijn begroting aanspreken.

Uit woning gezet

Zie verder pagina 11

" Burenoverlasteindigt
in menselijk drama

" Aan de vooravond van
Kerstmis op straat gezet. Dat
overkwam huurder J. Lafleur
van bouwvereniging St.-Jozej
in Roermond. De 46-jarige ge-
deeltelijk invalide vrouw
kreeg te horen dat ze op 17 de-
cember het pand moest verla-
ten. Burenoverlast is de oor-
zaak van dit menselijk drama.
De buren pikten de overlast,
die veroorzaakt zou zijn door
'harde muziek, drank- en
drugsgebruik' niet langer.
Foto: JEROENKUIT

Ter Veld wil minder 'stof-uitkeringen

Slechts 4,6 miljoen
voor oud-mijnwerkers

Van onze Haagse redacteur oud-mijnwerkers met 'stof een een-
malige uitkering geven. Zij heeft
hierover een conflict met de Lim-
burgse stuurgroep dieeerder al aan-
beval 350 oud-mijnwerkers een
eenmalige uitkering te geven van
20.000 gulden (totaal zeven miljoen),
zo mogelijk netto.

Ter Veld schrijft nu echter aan de
Tweede Kamer dat over de uitke-
ring belasting moet worden betaald
(bijzonder tarief). De bewindsvrouw
wil het provinciebestuur belasten
met de uitvoering. De provincie
mag bepalen, binnen de door het
kabinet aangegeven grenzen, wie
precies voor een uitkering in aan-
merking komt en hoe hoog die
wordt. Met de 4,6 miljoen moeten
ook de uitvoeringskosten worden
betaald.

Het CDA-Kamerlid Walter Paulis
verwacht dat de uitkering kan oplo-
pen tot 25.000 gulden per persoon,
en daar is hij wel tevreden over.

CDA en WD vinden echter dat de
staatssecretaris de groep mensen
die een uitkering kan krijgen, te
zeer inperkt. De PvdA heeft er be-
grip voor. Alledrie de fracties laten
het van de reacties van de provincie
en de stuurgroep afhangen of zij op-
nieuw een mondeling overleg wil-
len met Ter Veld over de al jaren
slependekwestie.

Negatief
Provincie en stuurgroep reageren
echter negatief op de brief van de
staatssecretaris. Zij vinden dat het
kabinet veel te weinig geld ter be-
schikking stelt en de groep oud-
mijnwerkers die recht heeft op een
uitkering veel te klein maakt. Ter
Veld wil namelijk diegenen uitslui-
ten diepas na 1 juli 1967, bij het van
kracht worden van de wao, 'onder-
gronds' gingen.

Belangrijker nog is dat zij ook de
oud-mijnwerkers die bij het berei-
ken van de 65-jarige leeftijd al een
afkoopsom voor silicose kregen of
nog moeten krijgen, wil uitsluiten.

Dat laatste is volgens de voorzitter
van de stuurgroep, Heerlens burge-
meester Jef Pleumeekers, onte-
recht. Hij wijst erop dat de afkoop-
sommen veel te laag waren. Pleu-
meekers noemt het beperken van
de groep mensen die een uitkering
kan vragen 'onaanvaardbaar.

Als winstpunt noemt hij dat er nu,
na 27 jaar,eindelijk erkenning is ge-
komen voor oud-mijnwerkers met
stoflongen. De stuurgroep gaat de
fracties in de Tweede Kamer over
deze kwestie benaderen.

Zie verder pagina 11

" Wiel Friedrichs
wil verder overlegNavo bereid tot ingrijpen

BRUSSEL - De Navo is bereid tot
vergaand militair ingrijpen in Bo-
snië, als de Veiligheidsraad daar-
voor het licht op groen zet. De mili-
taire actie zou bestaan uit het
afdwingen van het vliegverbod bo-
ven Bosnië en het beschermen van
de hulpkonvooien en van de VN-
troepen op de grond. Daarnaast be-
reidt de Navo zich voor op een
eventuele actie in Kosovo, de door

Albanezen bewoonde enclave in
Servië.
Die duidelijke verharding van de
Navo-opstelling in de Balkancrisis
kwam donderdag tot stand tijdens
een bijeenkomst van de zestien mi-
nisters van buitenlandse zaken van
het bondgenootschap. Vooral de
Amerikaanse minister Eagleburger
maande de Europese landen aan om
meer te doen. Minister Van den
Broek toonde zich enigszins opge-
lucht dat de verdeelde Europese
bondgenoten nu toch eindelijk op
een hardere lijn waren gekomen.

De Veiligheidsraad van de VN buigt
zich waarschijnlijk volgende week
over een resolutie die de weg vrij
moet maken om het vliegverbod
boven Bosnië met geweld af te
dwingen. Navo-secretaris-generaal
Wörner zei goede hoop te hebben
dat Rusland gezamenlijk zal blijven
opereren met het Westen 'omdat de
etnische zuiveringen voor hen abso-

luut een slecht vooruitzicht zijn. De
Britse minister van Buitenlandse
Zaken Hurd maakte duidelijk dat
de Navo niet direct na de stemming
in de Veiligheidsraad gevechts-
vliegtuigen hoeft te sturen, maar
eerst nog enige tijd kan aanzien of
de Serviërs inbinden.
De leider van de Bosnische Serviërs
Karadizc heeft al gedreigd met re-
presailles tegen de VN-vredes-
macht. De Navo dreigt in zijn ver-
klaring aanvallenop VN-soldaten te
beschouwen als een 'internationale
misdaad' en zelfs daar een gepast
antwoord op te zullen geven.

(ADVERTENTIE)

Wij ruimen NU op

10%-70%
KORTING

op al onze topmerken
BALLY SUISSE

Saroleastraat 72, Heerlen
Steenweg 75. Sittard

Bijna helft legaal
vuurwerk onveilig

- Jantje, hier!'...
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| Roermonderstraat 137 Herzogenrath (grensovergang Pannesheide-Kerkrade) |
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| PERMANENTE AUTOSHOW |

AUTOPARC MAASTRICHT
Langs autoweg A2, afslag AZM, wijk 29 Randwyck

[ZONDAG 20 DEC. KOOPZONDAG^g^rJ
(ADVERTENTIE)

__s_i___| modern wonen■ EXCLUSIEF IN STIJL
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zijn wij geopend
van 12.00 - 17.00 uur ■__m

Geleenstraat 64a, Heerlen. Telefoon 045-710602.
Parkeergarage op 50 meter van onze zaak.

Wij werken samen met een erkend binnenhuisarchitekt.



SCHAESBERG
Autokino: Boomerang, vr
t/m zo 20 uur. Universal Sol-
dier, 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. Bit-
ter Moon, dag. 18.15 en 21.15
uur, dag. beh. do vr ook
14.30 uur. Kleine Nemo, 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. Ci-
nema-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 fm za 23
uur. Kinderfilmhuis Zoem:
De Sneeuwkoningin, zo 14
uur. -~

" Whitney Houston
in 'Bodyguard'

GELEEN
Roxy: Home Alone 2, dag.
14 18.30 en 20.45 uur. Sister
Act, dag. 14 18.30 en 20.45
uur.

SITTARD
Forum: Bodyguard, dag. 14!|
en 20.30 uur. Belle en hetij
beest, dag. 14 en 18.45 uur.ï
Unforgiven, dag. 20.45 uur.!j
Filmhuis Sittard: Naked!
Lunch, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Boome-!]
rang, vr t/m zo 19.30 en 22!'
uur. Universal Soldier, vr!J
t/m zo 19.30 en 22 uur. Klei-!;
ne Nemo, za zo wo 14.30 uur.;!
Belle en het beest, za zo wo!j
14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Home Alone 2, dag.;:
20.30 uur, za zo wo ook 14.30|l
uur, zo ook 16.30 uur. Belleii
en het beest, za zo wo 14.30;!
uur. 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.
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recensie
Twee jaar geleden leerden we de
McCallisters kennen in de film
'Home alone' van Chris Columbus.
Het gegoede middenklasse-gezin
uit een buitenwijkvan Chicago, met
de pientere maar veel geplaagde
8-jarige Kevin (Macaulay Culkin)
als jongste telg, zou samen met het
gezin van Kevins oom de kerstda-
gen door gaan brengen in Parijs. De
familie versliep zich, haalde op het
nippertje toch het vliegtuig en
kwam er in de Lichtstad achter, dat
ze Kevin thuis op zolder hadden la-
ten liggen. Daar was hij de vorige
avond voor straf naartoe gestuurd.

Paniek in Parijs, maar nog niet in
Chicago, want Kevin vermaakte
zich aanvankelijk prima in zn een-
tje; al was er wel die enge buurman.
Het waren evenwel de inbrekers
Harry (Joe Pesci) en Marv (Daniel
Stern) die roet in het eten kwamen
gooien. Maar kleine Kevin hield
zich groot en wist met allerlei listen
zijn ouderlijk huis te verdedigen en
intussen ook nog vriendschap te
sluiten met de buurman, toen die zo
eng nog niet bleek.

Haast
'Home alone' was een leuke kerst-
komedie, met als hoogtepunt de
kostelijke strategie waarmee Kevin
zijn belagers tot brokkenpiloten
maakte. Het grote publiek smulde
ervan en dat vraagt om een vervolg.

'Home alone 2' is er vanaf heden,
met als ondertitel 'Lost in New
York'. De beide gezinnen McCallis-
ter gaan dit keer metKerstmis naar
Miami. De nog steeds geplaagde
Kevin ligt weer dwars, maar wordt
nu niet vergeten. Wel verslaapt
iedereen zich weer en zo kan het
gebeuren, dat in de haast om het
vliegtuig te halen de dralende Ke-
vin in het verkeerde toestel terecht
komt. In plaats van in Miami landt
in zn uppie in New Vork, met de
van credit cards en contant geld
voorziene tas van zijn pa.
Kevin moet even aan het idee wen-
nen, waarna hij meent het zich maar
naar zijn zin te moeten maken in
The Big Appie. Hij neemt zijn in-
trek in het luxueuze Plaza Hotel bij
het Central Park en gaat de stad
verkennen. Na een bezoek aan de
grootste speelgoedwinkel ter we-
reld staat hij ineens oog in oog met
deontsnapte boeven Harry en Marv

en de rest van de herhaling van de
geschiedenis is een feit.

" Kevin (Macauly Culkin) wordt opnieuw belaagd door het inbrekersduo, gespeeld door Joe
Pesci en Daniel Stern.

Geestig
De variaties op de oorspronkelijke
thema's zijn in het eerste deel van
de film minimaal. Later komen er
een paar aardige. Harry en Marv
willen bijvoorbeeld niet meer in
woningen inbreken, maar zien 'gro-
ter' werk voor zich: de opbrengst
van de kerstverkoop van die super-
speelgoedwinkel. Hoe moet het
knulletje Kevin zoiets zien te verij-
delen?.
De variant op de enge buurman is
het mooist. In CentralPark ontmoet
Kevin de beangstigende Pigeon
Lady (Brenda Fricker), een
zwerfster die als een wandelende
duiventil door het leven gaat.
Als Harry en Marv door Kevin uit
de speelgoedwinkel zijn meegelokt

naar een monumentaal pand-in-ver-
bouwing en daar in de ene na de
andere hinderlaag lopen, is het weer
gedaan met de variaties en gaat het
nog slechtsom overdrijven(al is het
Donald Duck-achtige schuimbek-
ken van de tot het uiterste getergde
Harry wel geestig).

De jeugdige fans van 'Home alone'
zullen ook het tweede deel onge-
twijfeld weten te waarderen. Wiens
taak het is hen opnieuw naar de
bioscoop te begeleiden, staan deze
keer weinig verrassingen te wach-
ten. Deze categorie kijkers zal veel
doorzien van de nog im,mer wakke-
re handelsgeest van Hollywood:
doe er een schepje bovenop en je
haalt 'het' met nog grotere schep-
nen binnen.

Te zien in H 5Heerlen, Royal
Roermond, Cinema Palace
Maastricht.

Kwaad schittert
in 'Bitter Moon'

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

recensie

Kwaad met een grote K, daar heeft
filmer Roman Polanski vanaf zijn
eerste film ('Mes in het water', 1982)
borg voor gestaan en op de wreedst
denkbare manier kreeg hij zijn visie
hierop in zijn persoonlijke leven be-
vestigd. Een briljante verfilming
van Shakespeare's 'Macßeth' (1972)
was daar zijn reactie op. Maar ook
als hij absurde komedies maakte
('What?', 1973) ging het om het
Kwade in de mens. Dit thema komt
altijd het beste totzijn recht in films

waarin hij uitgaat van de alle- en
hedendaagse realiteit. Zijn nieuw-
ste film, 'Bitter moon', bewijst dat
weer.
Nigel (Hugh Grant) en Fiona (Kris-
tin Scott-Thomas) vormen een op
en top Brits echtpaar, dat om aan de
wurggreep van de onberispelijk-
heid te ontkomen maar een bootreis
naar Istanbul heeft geboekt. Op het

fraaie passagiersschip komen ze in
contact met een aan een rolstoel ge-
kluisterde Amerikaanse schrijver,
Oscar (Peter Coyote), en diens cha-
rismatische vrouw Mimi (Emma-
nuelle Seigner). Tot ongenoegen
van de berekende Fiona raakt de
burgerlijke Nigel geïntrigeerd door
Oscars verhaal over zijn turbulente
leven met Mimi. Fiona begrijpt, dat
Nigel zich door Oscars verhaal al te
zeer voor Mimi zal gaan interesse-
ren.

In flash-backs krijgen we de ge-
schiedenis van Oscar en Mimi te
zien en dat is er een van de wrangs-
te 'haat/liefde-soort. In Parijs wor-
den de twee hartstochtelijk verliefd
op elkaar, maar een dergelijk vuur
brandt niet voor eeuwig. Althans
niet bij Oscar. Mimi denkt daarente-
gen niet meer zonder Oscar te kun-
nen leven en smeekt hem haar
desnoods als slavin bij zich te hou-
den. Oscar laat zich door haar ver-
murwen, zij het niet zonder haar
genadeloos te vernederen.

Als Oscar ook daar genoeg van

heeft, weet hij Mimi op slinkse wij-
ze te dumpen. Tijdelijk, zo zal blij-
ken. Want plotseling is zij er weer,
als wraakgodin. En dat ze Oscar in
de rolstoel krijgt, is haar niet ge-
noeg. Ze zal hem vervolgens voor
altijd 'verzorgen.
Wie alleen al bij het horen van titels
als 'Repulsion', 'Rosemary's baby'
en 'Chinatown' deze 'Polanski's' on-
middellijkweer zou willen zien, kan
zich met mate verheugen op 'Bitter
moon'. Het spirituele niveau van de
klassiekers haalt de nieuwe 'Polans-
ki' niet, maar qua gemeenheid heeft
de film gaandeweg genoeg te bie-
den om de kijker geboeid te hou-
den.

Te zien in Mabi Maastricht.

" Slaafs beeld uit
'Bitter Moon'.

Witlofschuitjes
met garnalen
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 middelgrote witlofstronk-
jes, 250 g garnalen, 100 g gevulde
olijven, 2 hardgekookte eieren.
Voor de dressing: 4 el olie, 4 el
azijn, 4 tl milde Limburgse mos-
terd, zout, peper en 1 el gehakte
dille.

De witlof schoonmaken, wassen,
in de lengte halveren en uit laten
lekken. De binnenste bladeren
verwijderen. De garnalen onder
de koude kraan wassen en uit la-
ten lekken. De olijven in plakjes
snijden. De witlofschuitjes met
de garnalen vullen en hierop de
olijfplakjes leggen. De ingrediën-
ten voor de dressing mengen en
bij de witlofschuitjes serveren.
TIP: Over het algemeen kan bij
gerechten met vis, schaal- en
schelpdieren een droge witte
wijn geschonken worden. Bij vis
met een krachtige geur, zoals
zalm, makreel, tonijn en sardines
kan ook een droge rosé of jonge
rode wijn geserveerd worden.

film

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Bodyguard, dag.
18.15 en 21 uur, za t/m wo
ook 15 uur. Rivoli: Single
white female, dag. 19 en
21.30 uur. Kleine Nemo, za
t/m wo 14en 16 uur. Maxim:
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 21.30 uur, za t/m wo
ook 16.45 uur. Sleepwalkers,
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.
Boomerang, dag. 14 18.30 en
21 uur. Filmhuis de Spie-
gel:Oblako-Raj, vr 21 uur. A
Idade Major, zo 21 uur.

'Home Alone 2' schepje
bovenop dezelfde gein

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Na de familie Flodder is het
nu de familie McCallister die
in New Vork verzeild raakt
voor een vervolg op een eerste
succesfilm. Gaf het verblijf
van de Flodders in de metro-
pool nog enkele nieuwe di-
mensies aan de familiege-
schiedenis vooral op het satiri-
sche vlak; het bezoek van de
McCallisters aan New Vork le-
vert hoofdzakelijk meer van
hetzelfde op.

De Palma doet
Hitchcock over

in 'Raising Cain'
Brian de Palma is een Hitchcock-
fan en met elkefilm die hij maakt
wil hij ons van de grootheid van
de meester overtuigen. Schaamte-
loos citeert en plagieert hij en het
moet gezegd, vrijwel als enige
lukt het hem om dat zonder kleer-
scheuren te doen. Elke keer weer
wil hij via brutaliteit en slimheid
zijn kennis en kunde van zijn vak
ten toon spreiden. Voor Raising
Cain doet De Palma weer een be-
roep op Hitchcock en deze keer
vooral op Psycho.

De film draait om de wat gekke
kinderpsycholoog Carter Nix, zijn
tweeling broer (perfecte rol van
JohnLitgow) en de nietzo trouwe
echtgenote van Carter Nix.
De grootste makke van de film is
dat het ons koud laat wie er wat
doet en wie wat overkomt. De
omgekeerde truc uit Hitchcock's
Psycho werkt volgens dus niet.
Wat echter wel overeind blijft, is
de bewondering voor de lef waar-
mee De Palma blijft doorgaan om
Hitchcock de loef af te steken.

Te zien in Mabi Maastricht.

Film heeft
de vaart
van een
achtbaan

'Kleine Nemo'
hoogvlieger

DOOR LEO BANKERSEN

'Avonturen in dromenland' luidt de
ondertitel van deze nieuwe Japans-
Amerikaanse tekenfilm, en dat
wordt van begin tot eind volledig
waargemaakt. Zodra het jongetje
Nemo in slaap valt vliegt hij met
zijn bed het raam uit en maakt dui-
zelingwekkende luchtreizen. Vaak
met zon onstuimige afloop dat hij
uit zijn ledikant tuimelt en met een
zucht van verlichting wakker
wordt. Stripliefhebbers zullen dit
laatste beeld onmiddellijk herken-
nen. Dat jongetje dat zich slaap-
dronken aan de lakens van zijn
luchtschip vasthoudt is afkomstig
uit de beroemde beeldverhalenvan
Winsor McCay.

'Little Nemo' was de eerste Ameri-
kaanse krantestrip. Vanaf 1907 ver-
schenen de wonderlijke drooma-
vonturen bijna twintig jaar lang in
wekelijkse afleveringen. Het schijnt
dat zelfs Salvador Dali zich er door
heeft laten inspireren. Inmiddels
hebben deoriginele tekeningen van
McCay een plaatsje gekregen in het
Louvre.
Aan de totstandkoming van de ge-
lijknamige tekenfilm is gewerkt
door een opvallend gemengd gezel-
schap. Een van de scenarioschrij-
vers is Chris Columbus ('Gremlins',
'Home Alone'), bij uitstek de verte-
genwoordiger van hedendaags Hol-
lywood. De regie was daarentegen
in handen van een oudgediende,

William T. Hurtz, die nog aan Dj
ney's 'Fantasia' heeft meegeval
Ook andere animators uit de *1
sieke Disney-school leverden "bijdragen. Het globale idee k*
echter van beeldend kunsten
Jean Giraud, in de filmwereld
kend doorzijn creatie van het m
ster uit 'Alien'.

In de film zelf is van al die vers<*
lende invalshoeken gelukkig *el (
te merken. 'Little Nemo' is 'n
eerste plaats een moderne teK^film die wat stijl betreft weinig'
wijkt van het gemiddelde Afll^kaanse animatieprodukt. Purl£j,
zullen die aanpassingen missd1

betreuren, maar het jeugdige P
bliek waarvoor de film bedoeld
zal er weinig moeite mee heb>JVeel bekende figuren uit de s*
van McCay, zoals de goedlachse*
ning en de ondeugende plaaggf;
Flip zijn overigens duidelijk n
kenbaar gebleven.
Net als in de strip komt de dro"
sfeer ook in de film uitstekend
zijn recht. Nemo vliegt door *wereld zonder grenzen, waar &

mogelijk is. .„
De animatie is van hoge kwal'
en geeft de film soms de vaart*
een achtbaan. Ook op de Ne0.
landse nasynchronisatie valt wel^aan te merken. Niet voor fl!^kreeg 'Kleine Nemo' op het Cine^Kinderfilmfestival de publieksprl 1"
Te zien in Royal Heerlen,
Maastricht, Royal Echt.

I Kleine Nimo met Flip.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. zweep; 6. handig grijpen;
11. paling; 12. rivier in Tanganyia; 13. ge-
woonterecht; 15. weide; 17. houten pen;
19. mannelijk dier; 20. meisjesnaam; 21.
schrijfgerei; 22. katoenen weefsel; 23.
rund; 25. plaats in Gelderland; 28. het Ro-
meinse Rijk; 29. vierhandig dier; 31.
plaaggeest; 32. plaats in Gelderland; 34.
plaats in Roemenië; 36. dichtstuk; 37.
strijkstok; 38. kring; 40. tafelland; 43. op
de manier van; 44. wilde haver; 46. Neder-
land; 47. reeds; 49. kokhalzen; 51. uit-
roep; 52. nachtgewaad; 54. klein vertrek;
55. onderricht; 56. broeder; 57. lol; 59.
plaats in België; 60. rekening; 61. roem;
63. watering; 64. beroep; 65. pauselijk ge-
zant.

' o #Vertikaal: 1. trompet; 2. venster; ■>" f,
gend vnw.; 4. reeds; 5. dartel; 6. vis-^
aankomend; 8. voedsel; 9. boom!

_
~

huisgewaad; 14. kledingstuk; 15. mei ' t;
naam; 16. vreemde munt; 18. t'i"^24. speelgoed; 26. mistletoe; 27. 9' 3(
29. plaats in Ethiopië; 30. MeeZs
mengsel; 32. meisjesnaam; 33. °n 39.35. cents; 36. bevel; 38. ontploffen.
rivier in Frankrijk; 41. kippenloop; 4
den; 44. vrucht; 45. getallen opno^.sl
48. vod; 49. papegaai; 50. ontkenning- gg.
deel v.e. wet; 53. luizeëi; 56. uitroep-
baan; 60. vangwerktuig; 62. daar; °<*-
tuurlijke logaritme.

A— A

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Vrijdag 18 december 1992 %■2

Oplossing van gisteren

Limburgs dagblad _f

de gulden harpoen recept



Verzekeren
öe PvdA betreurt het dat het kabi-
net een acceptatieplicht voor verze-
keraars afwijst. Het kabinet gaat
vufn uit dat werknemers zich aan-
ziend verzekeren tegen arbeids-

ongeschiktheid. De PvdA vreest dat
J^mige groepen buiten de boot
vatlen.

gaat daarbij om werknemers
d

e bij het van kracht worden vane nieuwe wet in de Ziektewet zit-
Pvrien cnroniscn zieken. Volgens de
dVdA zijn dit 'smeulende huizen'e door verzekeraars geweigerd
worden.

der^ een accePtatieplicht vraagt
0m dA een wachttijd van eenjaar
*n de aanvullende verzekeringen
P Poten te zetten. Het CDA wijst«stel van het wetsvoorstel af.

Humanitair
Kanselier Kohl verklaarde daaren-
tegen op een persconferentie dat
veruit de meeste staatsrechtsgeleer-
den van mening zijn dat de voorge-
nomen actie niet in strijd is met de
grondwet, omdat het om een huma-
nitaire operatie gaat. Kohl: „De
schokkende beelden uit Somalië
van hongerende kinderen, rovende
bendes, verwoeste steden en dor-
pen hebben het geweten van de
wereld wakker geschud. Na de re-
cente besluiten van de VN is een
internationale hulpoperatie op gang
gekomen. Duitsland kan en wil in
deze situatie niet aan de zijlijn
staan. Besluiten zijn nodig en geen
eindeloze juridische discussies."

Daarop volgde de kernzin, waar-
door bij de sociaal-democraten alle
lichten op rood sprongen. Kohl zei:
„Daarom bieden wij de VN steun
aan in de vorm van eenverzorgings-
bataljon, dat niet alleen uit infante-
risten, Rode-Kruissoldaten en ver-
bindingseenheden zal bestaan maar
ook uit een ondersteunende een-
heid voor zelfverdediging". En dat
betekent dat de regering gewapen-
de troepen wil sturen.

Kohl weet zich gesteund door een
brede meerderheid in zijn eigen
partij en onder de bevolking. In de
CDU-CSU-fractie wordt al heel lang
aangedrongen op een daadkrachti-
ger optreden in crisis-gebieden. De
maandag afgetreden minister van
post en telecommunicatie Schwarz-
Schilling gaf als hoofdargument
voor zijn vertrek dat hij schaamde
deel uit te maken van een dergelijke
labiel reagerende regering. Hij doel-
de vooral op het Balkan-conflict.
Als hoofdschuldigeziet hij de coali-
tiepartner FDP. CDU-parlementa-
riërs verzekerden dezeweek dateen
groot deel van de fractie er net zo
overdenkt.Looneisen nog niet genoeg beperkt

Kok hekelt vakbeweging
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De vakbewe-
ging heeft de looneisen voor
volgend jaar nog niet genoeg
gematigd, ook al zijn gevraag-
de loonsverhogingen van 4 tot
5 procent her en der gehal-
veerd. Minister Kok (Finan-
ciën) heeft dit gisteren in de
Kamer gezegd. De bewinds-
man noemde het 'winst' dat de
vakbeweging de looneisen al
terug heeft gebracht tot de
voor komend jaar verwachte
inflatie. Toch blijven werkge-
legenheid en het behoud van
voorzieningen kennelijk op
het tweede plan.
Volgens Kok betekenen de loonei-

sen van zon 2,5 procent voor men-
sen met midden en hoge inkomens,
een 'royale plus. De lagere inko-
mens zullen er echter weinig van
merken, meende hij. De minister zei
dat de loonontwikkeling in 1993 zo i
gematigd mogelijk moet zijn. „Het
kabinet houdt een voorkeur voor de
nullijn. De vakbeweging moet rond
de kerst de zaak nog maar eens
goed moet overwegen om dan de ei-
gen conclusies te trekken," aldus
Kok.

Vanuit het kabinet zullen in de eer-
ste maanden van 1993 (de adempau-
ze in de cao-onderhandelingen)
nieuwe contacten met werkgevers
en vakbeweging worden gelegd,
steldeKok. „Wij zullen niet passief
toekijken," aldus de minister, die
echter benadrukte dat werkgevers
en bonden het samen zullen moeten
doen.

Kok wees erop dat loonsverhogin-
gen-gelijk-aan-de-inflatie over vijf
tot tien jaareen negatief effect heb-
ben op de economie en dus de
werkgelegenheid. Voor 1993Vis er
een gunstig effect, omdat betrokke-
nen meer belastingen en premies
betalen en ook meer geld te beste-
den hebben.
Kok toonde zich redelijk optimis-
tisch over de economie. Dit jaar
wordt niet zo moeilijk als gedacht.
Daarnaast heeft de OESO (de orga-
nisatie van 24 geïndustrialiseerde
landen) berekend dat ook 1993 min-
der slecht wordt dan het Centraal
Planbureau eerder voorspelde.

De economie blijft in 1993 wel
kwakkelen, maar er is geen sprake
van een recessie zoals elders. „Er is
een trage economische groei die in
1994 weer zal aantrekken,"- aldus
Kok.

CDA legt zich neer bij wijziging van kabinetsvoorstel

Bevriezing wao van baan
Vanonze parlementaire redactie

DEN HAAG -De bevrie-
*lng van bestaande wao-uit-
«eringen gaat niet door.
**et CDA legt zich neer bijeen wijziging van het voor-al van het kabinet dat de

van bestaande ar-beidsongeschikten jonger
Aan vijftig jaar wil bevrie-
2en-. Om de misgelopen be-
2uinigingen te compense-ren, stelt het CDA voor de
Ultkering voor nieuwe
Wao'ers extra te verlagen.
n het gisteren gepresenteerde

eindverslag over hetwao-voorstel, geeft het CDA de
Oorkeur aan het onverkort invoe-

si
n van het kabinetsvoortsel, inclu-

v ef de bevriezing. Omdat de rest
s?n de Kamer deze ingreep op be-
j aande uitkeringen afwijst, formu-
,ert het CDA alternatieve bezuini-

Plnëen. CDA-woordvoerder Bies-
euvel erkent dat zijn fractie zichaarmee noodgedwongen neerlegt, y. de wens van de Kamermeerder-

( j°lgens het kabinet kost afzien van

"e bevriezing volgend jaar 20 mil-"°etl gulden, oplopend tot 110 mil-
{oe n in '94 en 280 miljoen in '95. In
'j;' Jaar 2000 bedraagt de misgelo-

bezuiniging ruim 1 miljard gul-
vev aarna nemen de besparings-
sta en af> omdat de groep be-
raav^e wao'ers gepensioneerd

** ian wel overlijdt.

jj.
ef kabinet meent dat de verliezen

, "Uien de begroting van sociale za-
p^i moeten worden gevonden. Het
Da doet de suggestie de nieuwe

direct een lagere uitkering
|e verstrekken die afhangt van de
eeftijd en het laatstverdiendeloon.

et kabinetsvoorstel gaat uit van
overgangstermijn van één tot

ler jaar, waarin de arbeidsonge-
schikte aanspraak kan maken op
Letl uitkering van 70 procent van
net laatstverdiende loon, alvorens
°P de lagere vervolguitkering terug
r vallen. Die overgangstermijn
I °nit in het CDA-voorstel te verval-en. De WD steunt dit idee, waar-mee hetkan rekenen op een kamer-meerderheid.

Woedende SPD: 'Grondwet uitgehold'

Deining over Duitse
troepen naar Somalië

Van onze correspondent

BERLIJN - De Duitse oppositione-
le SPD heeft gisteren woedend ge-
reageerd op het besluit van de rege-
ring-Kohl om gewapende troepen
naar Somalië te sturen. SPD-voor-
zitter Engholm had het over een
'duidelijke provocatie van het parle-
ment dat net drie dagen met vakan-
tie is. Hij zei datKohl aanstuurt op
een schendingvan de grondwet die
de inzet van Duitse troepen anders
dan voor de verdediging de eigen
grenzen of het Navo-gebied ver-
biedt. Mocht de regering het plan
uitvoeren, dan willen de sociaal-
democraten klagen bij het Bundes-
verfassungsgericht, het hoogste
rechtscollege dat toeziet op de nale-
ving van de grondwet.
Engholm zei dat het onaanvaard-
baar is dat gewapendeDuitse solda-
ten voor het eerst sinds' de Tweede
Wereldoorlog zonder een duidelijke
wettelijke legitimatie buiten de ei-
gen grenzen in levensgevaarlijke
situaties komen te verkeren. „Dat

kan de soldaten noch hun famileie-
den worden aangedaan," zei hij. De
sociaal-democraat onderstreepte
dat zijn partij voorstander van der-
gelijke missies in VN-verband is,
maar niet zonder dat de daarvoor
noodzakelijke grondwetswijziging
is doorgevoerd.

binnen/buitenland

Herman mag zich
voortplanten

DEN HAAG - De transgene stier Herman
raag zich voortplanten. De Tweede Kamer
gaf gisteren toestemming om de genetische
experimenten met het dier voort te zetten.
CDA, WD, en PvdA zagen geen reden omde proeven stop te zetten. Groen Links, D66,RPF en GPV zijn fel tegen.
Herman is een genetische gemanipuleerde
stier en produkt van een gezamenlijk experi-
ment van het particulier bedrijf GenePhar-nung Europe in Leiden en de overheidsin-
stelling Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek (IVO). In Herman is een mense-lijk gen ingebracht datzorgt voor de produk-tie van het eiwit lactoferrine.
"e onderzoekers willen nu met Herman

gaan fokken, om enkele vrouwelijke kalve-
ren te verkrijgen die ook het menselijk gen
bezitten. Ze hopen dat de melk van deze
dochters van Herman eveneens lactoferrine
bevat. Lactoferrine biedt een bescherming
tegen bacteriële infecties.
De onderzoekers willen op die manier een
medicijn maken tegen uierontsteking bij,
koeien. Belangrijker is dat ze op deze wijze

ervaring willen opdoen met de produktie
van medicijnen voor mensen.
Minister Bukman (Landbouw) wil toestem-
ming geven voor voortzetting van het experi-
ment. Basis voor de opvatting van Bukman
is de uitspraak van een commissie die de et-
hische aspecten van de proef heeft getoetst.
Deze ethische commissie heeft, hoewel niet
unaniem, positief beslist over het experi-
ment.
De Dierenbescherming is fel tegenstander
van de proeven met Herman, omdat hiermee
de waarde van het dier zou worden aange-
tast. Volgens deze vereniging is het eiwit lac-
toferrine ook te maken met behulp van
genetisch gemanipuleerde schimmels.

Valse aangifte
van verkrachting
tijdens oefening

DEN HAAG - De vrouwelijke mili-
tair die 24 november aangifte had
gedaan van een verkrachting tij-
dens een oefening op De Peel door
drie mannelijke militairen, blijkt
een valse aangifte te hebben ge-
daan. Dat heeft het ministerie van

Defensie gisteren bekendgemaakt.
De koninklijke mareehausse die de
zaak heeft onderzocht, stuitte daar-
bij op tal van tegenstrijdigheden in
de verklaring van de vrouw. Uitein-
delijk bleek dat de vrouw van de
oefening was uitgesloten vanwege
contacten die zij onderhield met
een mannelijke militair. Om deze
uitsluiting te verhullen heeft zij ver-
volgens aangifte van verkrachting
gedaan.

De vrouw heeft een en ander toege-
geven. Tegen haar zal proces-ver-
baal worden opgemaakt.

Conflict VNG
en kabinet

over huizen
asielzoekers

DEN HAAG - Het conflict tussen
het kabinet en de gemeenten over
de huisvesting van erkende vluch-
telingen loopt steeds hoger op. De
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) deed deze week in
een brief aan premier Lubbers de
aanbeveling dat het ministerie van
Justitie niet meer asielzoekers moet
erkennen dan de ministeries van
VROM en WVC kunnen opvangen.
Justitie vindt dit advies onzinnig.

De VNG reageerde met deze brief
op de uitsprakenvan minister d'An-
cona (WVC) en staatssecretaris Kos-
to (Justitie) die vorige week in de
Kamer betoogden dat de gemeen-
ten meer moeten doen aan de huis-
vesting van erkende vluchtelingen.

Schip met
3100 kilo
heroïne

gezonken
ISTANBOEL - Voor de kust
van Turkije is een Turkse boot
met 3.100 kilo heroïne aan boord
tot zinken gebracht. De beman-
ning bracht het schip"tot zinken
toen de Turkse marine de boot
naar een haven probeerde te
dwingen. Volgens de krant Hür-
riyet was de heroïnevoor Neder-
land bestemd.
In een verklaring meldt de gene-
rale staf van het leger dat de
boot, die vanuit het Suez-kanaal
de Middellandse Zee opvoer, ge-
volgd werd door de marine. Op
60 mijl ten zuiden van Cyprus
werd het schip opgeroepen te
stoppen. Omdat de marine we-
gens storm niet aan boord kon
gaan, werd het schip gemaand
een Turkse haven binnen te va-
ren. De kapitein weigerde echter
aan dit bevel gehoor te geven en
bracht zijn schip tot zinken.
De negen leden tellende beman-
ning werd door de marine opge-
pikt en ondervraagd door de
narcoticabrigade. Hieruit zou
volgens de Hürriyet gebleken
zijn dat het transport was geor-
ganiseerd door een met de
Koerdsche PKK gelieerde drugs-
smokkelbende en dat de heroïne
voor de Nederlandse markt be-
stemd was. Op hetzelfde schip
werden anderhalfjaar geleden in
Dubai ook drugs gevonden.

Vredesmacht VN
naar Mozambique
NEW VORK -. De VN-Veiligheids-
raad heeft met algemene stemmen
besloten een vredesmacht naar Mo-
zambique te sturen die moet gaan
toezien op de uitvoering van het
vredesakkoord dat in oktober is ge-
sloten. De vredesmacht die de naam
UNOMOZ krijgt, zal ongeveer 8.000
man gaan tellen, onder wie militai-
ren zowel als burgers.
Tot het zenden van de troepen werd
.besloten in resolutie 797. Daarin
keurde deVeiligheidsraad het actie-
plan goed dat secretaris-generaal
Boutros Boutros Ghali voor Mo-
zambique had opgesteld. Het plan
voorziet behalve in het zenden van
militaire eenheden ook in het stu-
ren van 1.200 waarnemers die toe-
zicht moeten gaan houden bij de
parlements- en presidentsverkiezin-
gen. Volgens de vredesakkoorden
die de regering van president Joa-
quim Chissano en de Renamo-
beweging van Afonso Dhlakama op
4 oktober in Rome hebben gete-
kend, moeten die verkiezingen
plaatsvinden in oktober 1993.

punt uit
Honecker

Erich Honecker is nog niet vrij.
De rechtbank in Berlijn, waar
de vroegere Oostduitse staats-
en partijleider terecht staat we-
gens zijn aandeel in de dodelij-
ke schoten aan de Muur, heeft
gisteren nog geen besluit geno-
men over stopzetting van het
proces. De zaak wordt maan-
dag voortgezet. Meer dan drie
uur bespraken rechters, advo-
caten en aanklagers het laatste
medisch rapport over de ge-
zondheidstoestand van de
80-jarige Honecker.

Enquête
Een commissie uit de Tweede
Kamer onderzoekt de nood-
zaak van een parlementaire en-
quête naar de uitvoering van de
bijstandswet. Of een dergelijk
onderzoek, er daadwerkelijk
komt wordt in februari beslo-
ten. Alleen het CDA is op dit
moment voorstander van een
enquête. De TweedeKamer be-
sprak gisteren het verzoek van
het CDA om een zwaar parle-
mentair onderzoek naar de oor-
zaken en omvang van de bij-
standsfraude. Een voorberei-
dende commissie zou daartoe
de opdracht moeten formule-
ren. Die opzet kreeg geen ka-
mermeerderheid .

Bosio
De Franse zakenman Michel
Bosio moet Nederland verla-
ten. Hij komt niet in aanmer-
king voor een vestigingsver-
gunning en beschikt ook niet
over voldoende middelen van
bestaan om een beroep te kun-
nen doen op EEG-richtlijnen
die een voortgezet verblijf mo-
gelijk zouden maken. Dat blijk
uit het vonnis van de president
van de rechtbank in Amster-
dam, mr. B.J. Asscher, in het
kort geding dat de zakenman
had aangespannen tegen de
Staat.

Adviseur
De Russische president Boris
Jeltsin heeft ex-premier Jegor
Gaidar benoemd tot persoon-
lijk adviseur op economisch
gebied. Dit heeft een presiden-
tiële woordvoerder gisteren be-
kendgemaakt. De 36-jarige Gaj-
dar, die de afgelopen elf maan-
den Rusland leidde naar een
vrije markt, werd afgelopen
maandag onder druk van de
conservatieven als regeringslei-
der vervangen door Viktor
Tsjernomyrdin.

Ontucht
Een 36-jarige man uit Sta-
phorst is aangehouden op ver-
denking van ontucht met acht
jongens uit die plaats. De on-
tucht heeft zich over een reeks
van jaren afgespeeld. Volgens
de officier van justitie in Zwol-
le waren de slachtoffers allen
jonger dan zestien jaar, maar
ging het niet om heel kleine
kinderen. De politie in Sta-
phorst wil niets kwijt over de
zaak en zou met de slachtoffers
en hun ouders daarover afspra-
ken hebben gemaakt.

Wachten op deportatie

# Een Palestijnse
fundamentalist kijkt
beteutert door het
raam van een van de
bussen, waarmee Is-
raël gisteren 400 Pa-
lestijnen uit de bezet-
te gebieden afvoerde.
Ze werden over de Li-
banese grens gezet.
Het Israëlische Hoog-
gerechtshof gaf giste-
ren toestemming voor
de actie. De regering-
Rabin wil hen voor
minstens twee jaar
het land uit hebben,
omdat zij sympathi-
seren met de funda-
mentalistische orga-
nisaties Islamitische
Jihad en Harnas. Be-
gin deze week had
Harnas . een Israëli-
sche grenssoldaat ont-
voerd en gedood. Het
vertrek van de Pales-
tijnen, die toen al
meer dan 18 uur ge-
boeid en geblinddoekt
in autobussen hadden
zitten wachten, begon
gisteravond direct
nadat het hof met 5
tegen 2 toestemming,
had gegeven voor de
deportatie.

Foto: EPA
(ADVERTENTIE)
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MUSEUMJAARKAART

U krijgt een Museumjaarkaart gratis bij een
Europas van deRabobank. Daarmee heeft u tot 1 januari
1995 toegang tot ruim 400 musea.

Volg rond de kerstdagen bijvoorbeeld eens het
leven van Willem van Oranje op de gelijknamige ten-

toonstelling in het Prinsenhof te Delft. ft-MIhMÉ S
Rabobank. Aangenaam.
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DOOR MAURICE WILBRINK
VANUIT SOMALIË

BAIDOA - Het meisje kan niet
eens meer zitten van uitputting.
Ze heeft mazelen, zware diarree,
wormen, een luchtweginfectie.
Haar lichaam is uitgeteerd. Armp-
jes en beentjes zijn tot het bot ge-
slonken. Ze heeft zelfs geen
kracht meer om te huilen. Haar
moeder heeft haar meegezeuld tij-
dens de voettocht van Bardera
naar Baidoa, acht dagen lang. Ze
hebben zich moeten voeden met
blaadjes van de bomen. Het meis-
je heet Cadei Ibrahim Ah. Een
zuster van de lerse hulporganisa-
tie Concern is bang dat Cadei het
niet zal halen.

Aan de rand van de stad Baidoa
heeft Concern een van haar voed-
selcentra ingericht. Het is de
plaats waar vluchtelingen arrive-
ren na een hongertocht over een
onverharde weg. Het zijn allemaal
mensen die vluchtenvoor oorlogs-
geweld. Ze hebben vaak al hun
bezittingen verloren, gaan op pad
zonder voedselvoorraden en krij-
gen onderweg geen enkele hulp.
Sommige sterven in het zicht van
Baido.

Degenen die het halen, zijn ook
daar niet veilig. Onder een afdakje
ligt een vrouw op de rode, aange-
stampte aarde. Ze heeft grote
wonden op haar hoofd,en een van
haar benen is gebroken. De vrouw
is de nacht ervoor in elkaar gesla-
gen door een bende, die haar eni-
ge bezittingen, haar kleding,
meenam.

Gevechten
Terwijl de Amerikanen, met in
hun kielzog andere nationalitei-
ten, langzaam hun operatie Resto-
re Hope op gang brengen, zijn
duizenden, wellicht tienduizenden
Somaliërs nog altijd wanhopig op
zoek naar voedsel. Ze strompelen
in de stomende hitte door een de-
solaat landschap waar doornige
struiken de kunst van het overle-
ven het best verstaan. Intussen
woedt de burgeroorlog voort en
produceert op steeds andere plaat-
sen, zware gevechten en massale
plunderingen.
Horst Hamborg woordvoerder van
het Rode Kruis in Mogadisjoe:
„Steeds als er ergens slag wordt
geleverd, worden onze voedsel-
keukens overspoeld met nieuwe
vluchtelingen." Somaüë is nu een
land geworden, waar vrijwel nie-
mand meer op zijn oorspronkelij-
ke plek woont.
Het gevolg is dat bijna alle sociale
structuren in elkaar zijn gestort.
Er is geen enkel gezag meer dat
nog enig respect ontmoet. Handel,
landbouw, nomadische activitei-
ten, zijn dicht bij het nulpunt aan-
beland. En de vernietiging van het
land gaat nog almaar door.

Landingsbaan
Annie Hellström, al tien jaar in
Somaüë werkzaam voor een
Zweedse religieuze hulporganisa-
tie, haalde zieke en ondervoede
Somaliërs in de stad Saakow afge-
lopen september over mee te hel-
pen een landingsbaan schoon te
maken.
„Door de gevechten was voedsel-
transport over het land onmoge-
lijk. Die mensen hebben met hun
laatste krachtsinspanning en met
slecht gereedschap de doornige
struiken weggehaald, zodat we an-
derhalve kilometer landingsbaan
hadden voor Hercules-vliegtui-
gen."
Er kwamen vluchten en de ergste
nood in Saakow kon worden gele-
nigd. Maar in november trokken
de oprukkende troepen van gene-
raal Morgan de stad binnen en
plunderden de opslagplaatsen
waar het ingevlogen voedsel lag.
Alleen de Unimix heten ze liggen.
De achtergelaten Unimix in de
leeggeroofde magazijnen van Saa-
kow is symbolisch voor het cynis-
me waarvan Somalië doortrokken
is. Unimix is een hoogwaardig
voedingsmiddel, dat in de vorm
van pap aan hongerende kinderen
wordt verstrekt. Volwassenen
houden niet van Unimix, en als
plunderbuit heeft het daarom op
de markt geen enkele waarde.
Cynisch is ook de wijze waarop
gewapende Somaliërs al maanden
de hulpverlening aan hun eigen,
stervende landgenoten belemme-
ren. Voedselkonvooien werden
beschoten en overvallen. Clans die
zich meester hebben gemaakt van
een voedselkeuken, jagen honge-

rende mensen weg, als ze tot een
andere clan behoren.
Hulporganisaties moesten voor
ieder toestel honderden guldens
landingsrechten betalen om ge-
bruik te kunnen maken van vlieg-
velden die in handen waren van
lokale stammen. Hulpverleners
werden bedreigd, overvallen, be-
schoten, ontvoerd. Hun voorraden
medicijnen en voedsel geplun-
derd. Deze week beschoten Soma-
lische bewakers van de Unicef-
vestiging in Baidoa het gebouw
dat ze worden geacht te bescher-
men. Ze wilden zo hun eis voor
meer salaris kracht bij zetten.

Moeizaam
De Somaliërs en de hulporganisa-
ties hopen nu dat aan de staat van
volstrekte anarchie een einde
komt, met het verschijnen van de
geallieerde troepen. Maar de ge-
beurtenissen van de afgelopen
anderhalve week hebben laten
zien, dat zoiets een lang, moei-
zaam proces is.

Het Amerikaanse leger opereert
langzamer en minder spectaculair
dan werd verwacht. De eerste
week 'veroverden' de mariniers lo-
katies die al veilig waren: de ha-
ven en het vliegveld van Mogadis-
joe, het terrein van de Amerikaan-
se ambassade. En een airstrip bij
Bale Dogle, waar een paar kame-
len moesten worden verjaagd.

Pas op de achtste dag bereikten
Amerikanen en Fransen de plaats
Baidoa, 250 kilometer ten noord-
westen van de hoofdstad, waar de
nood zeer hoog is. Afgepeigerde
hulpverleners aldaar hadden erop
gerekend dat de Amerikanen zich
vanaf het begin zouden concentre-
ren op Baidoa. Maar door te wach-
ten werd gewapende bendes nog
ruim de tijd gegeven een laatste
slag te slaan.

De strategie van de Amerikaanse
bevelhebber, generaal Johnston,
lijkt erop gericht iedere confronta-
tie met gewapende Somalische
bendes uit de weg te gaan. Deze
'technicals' krijgen de gelegen-
heid zich uit steden terug te trek-
ken, waar de Amerikanen zich
gaan vertonen. Op deze manier
riskeert Johnston een minimaal
aantal Amerikaanse levens. Maar
de massale sterfte van Somaliërs -
honderden per dag - gaat intussen
gewoon door. En de technicals
verplaatsen simpelweg hun crimi-
nele activiteiten naar de volgende
stad, een patroon dat zich de ko-
mende weken zal voortzetten.

Ontwapenen
In Somaüë heerst een brede over-
tuiging dat de geallieerde troepen
moeten overgaan tot het ontwape-
nen van die bendes. Anders zal de
oorlog ongetwijfeld opnieuw be-
ginnen. Maar de Amerikanen heb-
ben steeds benadrukt dat ze zich
zullen beperken tot het ondersteu-
nen van de humanitaire actie. Ner-

gens is verder in een mandaat
vastgelegd wat de Amerikanen
precies moeten en mogen doen in
Somalië.
De secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties, Boutros Ghali,
scherpte deze kwestie in de afge-
lopen week aan. Hij wil wel dat de
VS de Somaliërs ontwapenen. Zo
werd Washington onder druk ge-
zet: zonder medewerking van
Boutros . Ghali wordt het veel
moeilijker om de Amerikanen af
te laten lossen door VN-eenheden.
Humanitaire organisaties tasten
intussen nog altijd volledig in het
duister over de plannen van de
Amerikanen. Horst Hamborg (Ro-
deKruis): „Wij weten niets, en dat
is heel vervelend. Als men mij
vraagt: bent u blij met de Ameri-
kanen? Dan zeg ik: zolang ze onze
operaties niet verstoren, mogen ze
hier wat mij betreft zitten".
De frustratie over de geheimzin-
nigheid waarmee de Amerikanen
hun operatie omringen, is begrij-
pelijk. Tientallen hulpverleners
hebben de afgelopen tijd, vaak
met de moed der wanhoop, hun
programma's staande gehouden.
En ze reaüseren zich ook dat ze
straks weer verder moeten als de
met veel publiciteit omgeven
Amerikanen zijn vertrokken.
De taak die er ligt als de hongers-
nood zal zijn bedwongen, is im-
mens. Miljoenen vluchtelingen
moeten terugkeren naar hun
grond en vervolgens een vorm van
bestaan opbouwen. Unicef heeft
daarvoor samen met Oxfam een
programma ontwikkeld, dat nu op
gang komt in enkele delenvan het
land, waar het rustig is. Boeren
krijgen zaaigoed en gereedschap-
pen, zodat ze hun land weer kun-
nen bebouwen.

" Alledaags beeld in Baidoa

binnen/buitenland

Somalië heeft volstrekt overspannen verwachtingen van Amerikanen

Leven tussen hoop en wanhoop

Amerikaanse militairen
laten zich niet afleiden

van hun eigen planning,
ook al sterven er
dagelijks enkele

honderden Somaliërs
van honger en ziekte.
De operatieRestore

Hope komt voor velen
te laat. En wie overleeft,

moet ook geen
wonderenverwachten
van de westerlingen.
Maar in hun wanhoop
klampen de Somaliërs

zich nu vast aan de
nieuwe heilbrengers, de
mariniers. Voor zolang

het duurt.

de camera's van een tv-team. Even later kwamen 'de beschermers' van de tv-
ploeg die met het wapen in de hand despullen terugeisten. Foto's: reuter

# Ondanks de aanwezigheid van de invasiemacht regeert de chaos in Soma-
lië. Onder de neus van de VS-troepen stalen gisteren een aantal bandieten

Nomaden
Veel moeilijker zal het herstel ver-
lopen van de nomadische cultuur,
die zeer belangrijk is voor Soma-
lië. Vele nomaden zijn hun kame-
len en hun vee kwijtgeraakt aan
bendes die de dieren in het bui-
tenland verkochten. Unicef wil de
overgebleven kuddes proberen te
redden door het dier geneesmid-
delente verstrekken.

Seifulaziz Milas, een Unicef-mede-
werker die ooit sociologie doceer-
de in Etiopië, zegt dat niemand
enig idee heeft hoeveel er über-
haupt nog over is van de nomadi-
sche cultuur. „Er zijn vele gebie-
den waar de afgelopen twee jaar
niemand kon komen. We weten
niet wat daar nog bestaat van de
overlevingsmethoden die de no-
maden in de loop van hun lange
geschiedenis hadden ontwik-
keld".
De grootste uitdaging waarvoor
Somalië staat, is het vinden van
vreedzame compromissen tussen
de stammen. De eeuwige cyclus
van conflicten, die vaak met ge-
weld worden opgelost, moet wor-
den doorbroken. Want iedere
gewelddaad roept in Somalië een

nieuw conflict op. „Wij hebben I
een goed geheugen. Er laaiejj
soms gevechten op om conflict» 1Idieal jarengeledenzijn ontstaan ■zegt Mohammed Djurda Husseia 3
een Somalische handelaar. ,fic. 'maakt daarbij niet uit of deAmefl' \kanen hier een tijd zitten". v
)

Dialoog
Seifulaziz Milas van Unicef W«E
daarom een programma opzette» F
ten einde een dialoog in de Som*1' [üsche samenleving op gang teF
brengen. Hij hoopt stamoudsteft |
vrouwen, jeugd, intellectuelen en I
religieuze leiders in verschillende |
fora en seminars bij elkaar l k
brengen. „We zouden hen de eer-
ste beginselen van conflictbeheef' f
sing moeten bijbrengen. Want o I
afgelopen jaren is er zoveel ée' \
weid geweest, dat er alleen ma*f
conflictstof is bijgekomen".

Een speciaal probleem vormen de
pubers die de steden in de afgel°'
pen tijd met hun wapens hebben
geterroriseerd. Annie Hellströfl1'
„Het zijn jongens die devrije han j
hebben gekregen om te plunderen
wat ze wilden. En het enige dat;t
nog verstaan,, is de taal van h<\
wapen. Ze missen iedere vort"
van moreel besef. Er is ook gee*j
sociale structuur meer waarin z
kunnen terugkeren".

Testcase
Het militaire ingrijpen door de
Amerikanen om humanitaire re-
denen is een belangrijke testcase
Kunnen ze de strijdende partije^
tot bedaren brengen? Raken z"
niet beklemd tussen al die ve*".
schillende belangen van clans e"
subclans? Wanneer besluiten lel'
ders van stammencoalities dat he
voor hen niet meer voordelig f*
om met de Amerikanen mee ",
werken?

Ofwel: lukt het de Amerikane?
om snel hun doeleinden te bere1'

ken en dan de aftocht te blazC 1'
terwijl de Verenigde Naties he
dan overnemen? Als dat zo is, daP
is er hoop voor andere volkeren
die het slachtoffer worden van ter*
reur, hongersnood, burgeroorlo-
gen en genocide.

De Somaliërs in de straten va**
Mogadisjoe, die nu gewend ZÜn
geraakt aan de imposante aanWe/
zigheid van de Amerikaanse mari-
niers, hebben al hun hoop op h^n
gevestigd. Annie Hellström: ,>"
mensen hebben volstrekt °verï
spannen verwachtingen van he
vermogen van de Amerikanen °!r
hun problemen op te lossen.
denken dat de VS vrede brengen*
dat ze het land opbouwen, dat z
welvaart scheppen. En ze realisC"
ren zich niet dat die initiatieven
juist ook van hen zelf moeten k"'
men".

Teleurstelling
Volgens Hellström en andere
hulpverleners die al lange tijd in
Somalië werken, zal de teleurstel"
ling onder de bevolking groot zijn
als ze doorkrijgt dat de Amerika-
nen simpelweg niet aan al oJ
wensen en verlangens kunnen en
.willen voldoen.

Seifulaziz Milas denkt dat vrt)

plotseling een omslag kan ont-
staan in de stemming jegens d
Amerikanen. „Stel je voor dat d~
Amerikaanse miütairen na een ttP
Somalische vrouwen beginnen te
benaderen. De fundamentalist1'

sche islamieten zullen dat zeke»
aangrijpen om de bevolking tegen
de westerlingen op te zetten".
In feite is die stemmingmakerij n
al. aan de gang. In Mogadisj°
werd de afgelopen dagen het ge'
rucht verspreid dat Franse solo3'

ten twee Somaüsche vrouwen
hadden verkracht. Somaliërs dl
dit hoorden, voelden geen spo°
van twijfel opkomen bij dit ver-
haal en vertelden het gretig door-
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Succesvol
Me

toe„ erkiezingscampagne van de
tic °s'avische premier Milan Pa-
w °or het Servische president-
w P was kort, maar gezien deJ^ndigheden waarmee hij te
Vo] cri kreeg, opmerkelijk succes-iie" de ruime week die hem terL chikking stond, heeft hij vele

' t
etlden mensen op de been we-
te krijgen.

Soth. g^8. zoals in Nis, weigerde de bur-
H^*»eester mee te werken aan een
S] in de open lucht. Maar
Ca^rs kwamen menigten op zijn
\>0 P^gne af, die niet onderdeden

,i. de bijeenkomsten van zijn gro-

te concurrent, de huidige Servische
president en neo-communist Slobo-
dan Milosevic.

De opiniepeilingen zijn onduidelijk
over de kansen dieMilosevic en zijn
tegenstander hebben. De een geeft
Panic een voorsprong, de andere
voorspelt winstvoor de huidige pre-
sident. Het is moeilijk aan de cijfers
waarde te hechten, want vrijwel
niet een bureau is echt onafhanke-
lijk.

" Een aanhanger van de op-
positiepartij in Servië juicht
tijdens een verkiezingsbijeen-
komst in Belgrado, waar meer
dan 50.000 mensen aanwezig
waren, zijn politieke helden
toe. Foto: REUTER

Propaganda
Maar één ding is overduidelijk: Mi-
losevic' Socialistische Partij voelt
zich voor het eerst sinds lang onze-
ker. Onbesdhaamd zijn daarom alle
propagandaregisters opengetrok-
ken. Op de laatste avond van de

campagne is op TV-Belgrado nog
een 'documentaire' over het leven
van Panic gepland, waarin onder
meer uit de doeken wordt gedaan
dat zijn eerste vrouw zelfmoord
heeft gepleegd en hij een verhou-
ding had met zijn secretaresse.

Het tekent de positie van de televi-
sie. Hoewel deregeringspartij en de
oppositie tijdens ronde-tafelge-
sprekken afspraken hadden ge-
maakt over de zendtijd op televisie,
heeft het gros van de journalisten
bij de staats-tv openlijk de kant van
Milosevic gekozen.

Dus wordt de kijker avond aan
avond vergast op minutenlange
beelden van 'president Milosevic'
die op diverse plaatsen in het land
'werkbezoeken' heeft gebracht. De
campagne van de oppositie daaren-
tegen wordt summier verslagen,
terwijl Panic ronduit als crimineel
en verrader wordt afgeschilderd.

Persvrijheid
Maar toen die enkele dagen geleden
uitviel tegen de 'honden die hem
steeds aanvielen', kwam hem dat op
klachten van de Bond voor Televi-

siejournalisten te staan. Die be-
weerde dat de presidentskandidaat
de persvrijheid niet respecteerde.

Volgens het Europese Media Insti-
tuut, dat de afgelopen weken onder-
zoek deed naar de wijze waarop de
Joegoslavische media de campagne
versloegen, springt vooral de staats-
televisie eruit door haar zeer partij-
dige berichtgeving.
„Ze hebben zeven tot acht keer zo-
veel aandacht besteed aan Milose-
vic en zijn partij als aan alle andere
partijen," aldus Richard Schoonho-
ven, voormalig directeur Radio en
Televisie van deKRO en vice-voor-
zitter van het bestuur van het Media
Instituut. Bovendien was de be-
richtgeving over andere kandidaten
en partijen zeer eenzijdig, voor
zover het tenminste geen bondge-
noten van Milosevic betrof.

Schoonhoven tekent daarbij aan
dat de staatstelevisievoor veel men-
sen de belangrijkste en vrijwel eni-
ge informatiebron is. In Belgrado
zijn twee onafhankelijke tv-stations,
maar die hebben slechts een zeer
gering bereik.

Dagbladen zoals het vroegere com-
munistische partijblad Borba be-

richten op zich niet slecht, maar
ook die bereiken eigenlijk alleen de
grote steden. Bovendien worden ze
steeds minder gelezen en daalt hun
oplage. Volgens Schoonhoven be-
vordert het regime heel bewust de
economische teloorgang van een
groot aantal dagbladen, zeker van
degenen die zich kritisch opstellen.
Het gaat hem overigens te ver om
bijvoorbaat te concluderen dat deze
verkiezingscampagne volkomen on-
eerlijk is verlopen. „Propaganda
werkt alleen effectief als je in een
situatie van volledige isolatie zit, en
dat is niet zo. De kranten die ver-
schijnen, maar ook de radio, wer-
ken over het algemeen vrij rede-
üjk," meent hij.

Feit is, dat Milosevic ook op het
platteland inmiddels niet meer op
de onvoorwaardelijke steun kan re-
kenen die zijn partij twee jaar gele-
den nog aan een absolute meerder-
heid hielp. Zelfs in de dorpen
hangen, ongekend, her en der affi-
ches van Panic. Volgens de laatste
peilingen kan de Socialistische Par-
tij op rond de twintig procent van
de stemmen rekenen. En dat zou,
zelfs als Panic niet wordt gekozen,
toch een grote verandering in de
Joegoslavischepolitiek betekenen.

Israëlische regering schaamt
zich voor haar eigen beleid

DOOR AD BLOEMENDAAL

nieuwsanalyse

r^ï- AVIV - Wie meent dat Is-
heeft Steravond 383 PalestÜnen
be Sedeporteerd, zit er naast.
fyj ,aanhangers van de Harkat
de TUma Islamiyeh (Harnas) en
ban mitiscne Jinad zÜn in Li~
.^"on afgeleverd ingevolge een
cjer.atregel van tijdelijke verwij-
ld lnS, met een maximum van
ciëliaar'- Zo staat het in de offi"
r;n e bekendmaking van de rege-

r zo wordt het verdedigd
Üed

r hnkse en liberale bewinds-
Sent die zich ooit foüekant te-
<W nder verklaarden van
ePortatie-orders.

dje .kabinet telt twee ministers
hoo ln een vorig leven juridisch
(JUs*tv ar waren: David Libai
iw pKe> Arbeiderspartij) en Am-
jJle Rubinstein (Energiezaken,

etz). Beiden zijn principieel

tnfenS
T
tander van deportatie,

tej.^. Libai was de enige minis-
port teëenstemde toen de de-

naties aan de orde kwamen.

starwvStem legde gisteren om-,
fe„ , § uit waarom hij de maat-
een steunde- HiJ deed dat in
sch radi°-interview, maar het
bi(laamr°od op zijn kaken was
dp"a Zlchtbaar. „Ik ben tegen
Bon°?aties' dat is bekend," be-
geri "Maar wat we hebben
§epaan' kan in de strikte zin
lop ,dePortatie worden ge-
va^md mdc klassieke betekenis. n het woord deportatie." Doore volzin gerustgesteld, legde
kelrl dat er twee nog onaantrek-
krn V alternatieven waren: he-
tha ♦

niets doen' of slechteredatregelen nemen, zoals hetpoeren van de doodstraf of

het massaal verwoesten van hui-
zen. Had hij er als jurist geen
moeite mee dat de weggevoerde
Palestijnen pas na hun deporta-
tie beroep kunnen aantekenen?
Rubinstein vond dat inderdaad
'juridisch problematisch. „Maar
het was geen gemakkelijke dag
voor mij."

Over de Likoed wordt vaak ge-
zegd dat ze de enige partij is die
vrede met de Arabieren kan slui-
ten. Sinds gisteren zou men kun-
nen beweren dat een regering
van de Arbeiderspartij de enige
is die massa-deportaties kan uit-
voeren. Het verschil is dat Li-
koed geen moeite zou hebben
met het verdedigen van die
maatregel. Shamir of Sharon
zouden Israël en de wereld zon-
der omwegen vertellen dat de
Hamas-terreur alle soorten te-
genmaatregelen rechtvaardigt,
ook illegale.

De regering-Rabin daarentegen
wekte gisteren de indruk dat ze
zich geneert voor haar eigen be-
leid. De deportaties moesten
worden uitgevoerd onder dek-
king van de duisternis en de mi-
litaire censor, om te voorkomen
dat de zaak voor het Hoogge-
rechtshof zou worden gebracht.
Maar de regering is 'op heter-
daad betrapt', zoals de Palestijn-
se woordvoerster Hanan Ashra-
wi het uitdrukte.

„Dit kabinet heeft iets gedaan
waarvan Likoed-regeringen al-
leen maar konden dromen,"
meent Avigdor Feldman, een Is-
raëlische advocaat die veel op-
treedt namens mensenrechten-
organisaties. „Ik denk dat de Ar-
beiderspartij en zelfs Meretz zich
hebben laten meesleuren door

een soort nationalistisch gevoel.
Of ze denken misschien: zolang
we praten met vertegenwoordi-
gers van de PLO kunnen we
doen wat we willen met andere
groepen. Maar de lakmoesproef
voor wat betreft mensenrechten
is de houding die een regering

aanneemt tegenover mensen die
ze niet mag".
Het Hooggerechtshof heeft gis-
teravond na urenlang beraad
met vijftegen twee stemmen be-
paald dat de deportaties moch-
ten doorgaan. Maar de opper-
rechters stonden in feite voor

een onmogelijke opgave omdat
al was begonnen met de uitvoe-
ring van het deportatiebesluit.

De bussen met de geboeide en
geblinddoekte islamisten ston-
den al uren aan de grens. Ze te-
rugsturen zou voor de regering
een hopeloze afgang hebben be-
tekend. „De Palestijnen zullen
dansen in de straten," waar-
schuwde stafchef Barak de rech-
ters. Het besluit van het Hof
werd zo hetresultaat van een af-
weging van velerlei factoren.

" Premier Jitschak Rabin

binnen/buitenland

Campagnes voor presidentsverkiezingen Servië in volle gang

Staats-tv helpt Milosevic
DOOR RUNA HELLINGA

S ftÈLGRADO - De grote held
i- le Belgrado gistermiddag

hv niet Milan pamc. maar

tor? askovic- De baardige
vpsitieleider met ziJn thea-,^e lebaren en zijn demago-

il ;t JCfie en behoorlijk nationali-n
let e redevoeringen weet

e ite Servische publiek nog
i, on^s meer te bekoren dan de
n (J-^ispelijk geklede Ameri-
e tftM.ns~Servische zakenman
f L zijn verlegen glimlach,

' Riin merikaanse accent en
e

Jtl schutterige gebaren.

$ !«la ? een volksmenner, ook op de-
fchp *e manifestatievan de Servi-
*°fti o^P°sitie voor de verkiezingen

e hiei,en^e zondag, waar zowel een
\- V-^^ President als een nieuw par-
n ioij,^ moet worden gekozen. Hij
il t^ °P onder de daverende klan-
i !ick Van een pianoconcert en laat
n kljj^ uitgebreid toejuichen. Hij
e *en behoeve van fotografen en
t steramensen het podium af en
J Jie eetl jongevrouw in eenrolstoel
% Üt **6ens vooraan in de menigte
e ' P haar wangen.

jet. rkt. Maar de vele tienduizen-
den o z^ n komen opdagen, jui-
Mh, anic uiteindelijk toch uit

orst toe- HiJ vertedert, en dat■ 6 Verder van geen enkele Ser-- i*m?e Politicus zeggen. Als hij■ Va» h heeft hij de onbeholpenheid
i Hj de Kikker. Als hij naar■ fttivan het podium wordt ge-
■ta E ' hij benauwd in de diep-

'fSekj,n . niJ Praat» zegt hij soms■ L e dingen, maar zelden komen

' |t|!?otste zinnen en beloften uit
1 litip; nd die Serviërs van hun po-; ' Sewend zijn.
Ju.
t^. lnd het moeilijk na Draskovic'
jPoljt.n°g iets te zeggen. Hij is de
terig Us> ik niet," begint hij schut-
k\f'. *laar zo bescheiden als hij
fW 'S uiteindelijkniet. Aan het
\*% i Van zijn rede kruipt de adder
"^rn gras: „Servië heeft op dit■ t\aarent geen behoefte aan politici,aan vakmensen."

Recht
De Vierde Geneefse Conventie
over de behandelingvan burgers
in bezet gebied in tijd van oor-
log, verbiedt deportaties. Israël
heeft de conventie ondertekend,
maar het parlement heeft er
nooit binnenlands recht van ge-
maakt. Daarom kan het Hoogge-
rechtshof hem niet gebruiken bij
het toetsen van deportatie-
orders. Het Israëlische militaire
recht, dat geldt in de bezette ge-
bieden (samen met onder meer
Jordaanse wetgeving) staat de-
portaties toe. Twintig jaar gele-
den besloot het Hof dat het juris-
dictie heeft over de acties van
het militair gezag. En twaalf jaar
geleden bepaalden de opper-
rechters dat het leger geen de-
portatie-orders mag uitvoeren
zonder dat de betrokken Pales-
tijnen eerst de mogelijkheid is
gegeven in beroep te gaan.

Het leger beweert sindsdien dat
deportaties hun afschrikwek-
kende werking hebben verloren,
omdat er vaak maanden heen
gaan met de beroepsprocedures.
Ook de vorige (Likoed) regering
klaagde daarover steen en been,
tot grote verontwaardiging van
de mensenrechten-activisten van
de Arbeiderspartij en Meretz.

Gisteren hebben regering, pro-
cureur-generaal en stafchef met
vereende krachten geprobeerd
een precedent te creëren voor
het 'in noodsituaties' razendsnel
uitvoeren van massale deporta-
tie-orders met een beperkte
tijdsduur. De uitspraak van het
Hof heeft die poging met succes
bekroond. Het patent voor die
innovatie komt op naam van het
ünks-überale kabinet-Rabin.

Koolhaas actief
tot aan de dood

DOOR CEES VAN HOORE

LEIDEN - 'Wat moet je daar, rot-
struik?', laat de schrijver Anton
Koolhaas een van zijn personages
zeggen tijdens een rouwproces. Het
is een tekenende zin voor het oeu-
vre van Koolhaas, die afgelopen
woensdag is overleden. Tachtig jaar
werd hrj.

De onmacht van rouwenden na de
dood van een geliefd persoon; de
moeilijkheden die iemand daarna
ervaart om nieuwe wegen in te
slaan - het zijn kernthema's uit het
werk van een auteur die vooral be-
kend staat om zijn dierenverhalen
maar die ook prachtige 'mensenro-
mans' heeft geschreven.
De dierenverhalen: Koolhaas heeft
er bij elkaar zon 57 geschreven en
het zijn stuk voor stuk juweeltjes.
En ook nog eens zeer leesbaar. Dat
bewijzen de boekenlijsten van de
middelbare scholieren, waarop
Koolhaas altijdprominent aanwezig
is.

Eind jaren vijftig begon Koolhaas
met het schrijven van dit genre. Al-
lengs werden wij vertrouwd met het
schaap Ursula, de rat Aortus en de
spreeuw Jan. In 1989 werd Kool-
haas' werk, dat hij altijd trouw bij
Van Oorschot bleef uitgeven, gelau-
werd met de Constantijn Huygens-
prijs. De P.C. Hooftprijs heeft hij
aan het begin van dit jaar gelukkig
nog net 'gehaald. Hij verdiende die
prijs als geen ander.

Koolhaas begon zijn schrijvende le-
ven als journalisten criticusvoor de
Nieuwe Rotterdamse Courant en de
Groene Amsterdammer. In zijn
functie als criticus voor de NRC
heeft hij nog eens een lelijke uitglij-
der gemaakt door het boek 'De
eeuwige Jood'in 1941 positief te be-
spreken en ook aan andere nazisti-
sche propagandaliteratuur een
pluimpje uit te delen. Maar geluk-
kig heeft de auteur daarna ingezien
waarmee hij bezig was en zich niet
meer aan dit soort besprekingen ge-
brand.

Niet alleen op het gebied van de li-
teratuur is Koolhaas actief geweest.
Ook de film had zijn hart gestolen.
In 1986 werd hij directeur van de
filmacademie en hij begon zelf
filmscenario's te schrijven. Voor
Bert Haanstra's film 'Bij de beesten
af bijvoorbeeld.

Koolhaas was naast dit alles ook
een liefhebber van ballet. Voor Vrij
Nederland schreef hij jarenlangbal-
letrecensies. Tot voor kort mochten
we ze in het weekblad aantreffen, al

was het misschien een veeg teken
dat de recensies steeds kleiner wer-
den.
Een van de mooiste, maar vaak on-
derschatte, romans van Koolhaas is
het boek 'Tot waar zal ik je bren
gen. Recensenten zijn wel eens
gevallen over het archaïsche taalge-
bruik van Koolhaas maar van span-
ningsopbouw wist hij wel het eer
en ander. Het is doodzonde dat 'Tol
waar zal ik je brengen' nog niet is
verfilmd, maar misschien komt dal
nog eens. Het gegeven in dit boek is
weer typisch Koolhaas. Een echt-
paar gaat op vakantie naar Zeeland
Het is er druk en ze kunnen geer
slaapplaats vinden waar ze beider
terecht kunnen. De vrouw gaat ir
een pension, de man bij mensen ir
huis. De man begeleidt de vrouw
naar het pension en vraagt; 'Toi
waar zal ik je brengen?'. Een paai
uren later komt er een enormt
vloedgolf opzetten waarbij de
vrouw verdrinkt.

Het zijn dit soort dramatische situa
ties waarin Koolhaas zijn figurer
altijd plaatste. In die positie were
hun liefde voor het leven en de na
bestaanden getoetst. Misschien dai
Koolhaas' personages, de vele per
sonages die hij heeft gecreëerd
eens iets voor hun geestelijke vadei
terug willen doen. Misschien dat d«
spreeuw Jan straks als eerbewijs
een rondje boven de begrafenis
stoet kan vliegen.

" Anton Koolhaas

Vakcentrales FNV en CNV maken ommezwaai

Ziekenfondsraad voor
verplicht eigen risico

AMSTELVEEN - De Ziekenfonds-
raad heeft zich gisteravond in een
advies voor staatssecretaris Simons
unaniem uitgesproken voor ver-
plichte eigen betalingen in plaats
van voor een vrijwillig eigen risico
zoals het kabinet wil. Met het oog
op de solidariteit tussen zieken en
gezonden moet volgens de Raad
voor de eigen betalingen een maxi-
mum (een voor iedereen gelijk be-
drag of een percentage van het
inkomen) worden vastgesteld.

Voor de vakcentrales FNV en CNV,
die altijd tegen eigen risico zijn ge-
weest, markeert deze ommezwaai
een historisch moment zoals hun
vertegenwoordigers lieten weten.
Zij hebben zich onder meer laten
leiden door 'de politiek', die meer
eigen betaüngen als voorwaarde
stelt voor de verdere uitvoering van
het plan Simons (de stelselwijziging
naar een basisverzekering).
In het advies staan twee standpun-
ten over de uitwerking van de keu-
ze voor verplichte eigen betalingen.
De meerderheid kiest voor de in-
voering van 'een verplicht eigen ri-
sico, eventueel in de vorm van
verplichte eigen bijdragen', tot een
sociaal aanvaardbaar maximum.
Deze meerderheid bestaat uit FNV,
CNV, verzekeraars (ziekenfonds en
particulier), patiënten en kroonle-
den.
De werkgeversorganisaties, de vak-

centrale MHP, de beroepsbeoefena
ren en instellingen willen een ver-
plicht algemeen eigen risico aan de
voet (eerst een -niet van het inko
men afhankelijk- bedrag zelf bèta
len voordat verdere verstrekkingen
worden vergoed). Ook het maxi-
mum per jaar zou op een voor iede-
re verzekerde even hoog bedrag
moeten worden vastgesteld. Daar
naast zou de mogelijkheid die de
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten biedt om een vrijwillig eigen
risico aan te bieden, moeten worden
gehandhaafd en zou deze mogeüjk-
heid ook in de Ziekenfondswet
moeten worden opgenomen.

De 'zorgaanbieders' (beroepsbeoe-
fenaren en instellingen) stemden
vooral uit praktische overwegingen
met de werkgevers mee. Zij vrezer
een enorme administratieve romp-
slomp en veel extra kosten als zr
worden opgezadeld met het inner
van de eigen betalingen, zeker als
per verzekeraar of verzekerde eer.
eigenrisico, eigen bijdragen of com-
binaties daarvan mogeüjk zouder
worden. En dat helemaal als het ei-
gen risico en het per jaarmaximaal
te betalen bedrag eventueel van hel
inkomen afhankelijk worden ge-
maakt.

Advies
De Ziekenfondsraad zal overigens
pas een advies uitbrengen over de
verzekerings- en uitvoeringstechni-
sche consequenties van het eigen
risico als staatssecretaris Simons
zijn standpunt over het donderdag
uitgebrachte advies bekend heefi
gemaakt.

Gilbert Bécaud
schiet soldaat
van woonboot

PARIJS - Een dronken Ameri-
kaanse soldaat heeft donderdag
geweten dat hij aan het verkeerde
adres was. Op het moment dat de
miütair aan boord van de woonboot
van Gilbert Bécaud wilde klimmen,
kreeg hij een schot hagel. Deze
kwam uit het pistool van de be-
roemde Franse zanger, zo meldde
de Parijse politie.
De soldaat die over de kade van
Boulogne-Billancourt, een buiten-
wijk van Parijs, zwalkte had de ark
van Bécaud aangezien voor een res-
taurant. De zanger probeerde hem
aan het verstand te brengen dat de
boot geen eetgelegenheid was, maar
de militair wilde er niet van horen.
Daarop koos Bécaud een zwaarder
middel om de ongewenste gast te
verjagen. Deze raakte gewond aan
zijn gezicht.
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jipiccolo's
In deCramer 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 ’1,15 per 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 hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITENDa contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagfm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard danook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CMfcico Swnmo Scanner) Q7g

Personeel aangeboden
De FOTOGRAAF voor al uw Piccolo's in het Limburgs
bruids- en familiereportages!' Dagblad zijn groot in RE-
Bel. 045-726331. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
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Wij zoeken voor spoedige indiensttreding
Buffetbedienden (met ervaring)

Personeel voor diverse
werkzaamheden

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

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt een:

Magazijnbediende m/v
voor een relatie in Geleen. Een opleiding in, of affiniteit met
de autobranche zijn vereist. Deze baan is voor een langere

periode en biedt bij gebleken geschiktheid goede
toekomstmogelijkheden. Interesse?

Bel dan op of kom langs.
Informatie: 046 - 75 61 56, Nathalie Maas

RIJKSWEG ZUID IA, GELEEN.

Ben jij
een monteur
die het tempo

op kan
schroeven ?

Tenee/
uitzendbureau

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.
Wij zoeken wor onze be-
middeling Mannequin-
Dressmen. Wij kunnen u
hiervoor tevens opleiden.
SESSIBON-Models, Lana-
ken. Tel. 09-32.89712377.
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen. Werktijden i.o. In-
tern mog. Tel. 046-758127.
Gevraagd DOCENT kleuter-
muziek/blokfluit op woens-
dagmiddag te Nieuwenha-
gen. Inl. 045-714775
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE. Zeer hoog loon ge-
gar. Leuke sfeer. Tel. 045-
-228481.
Leuke Hollandse MEISJES
gevraagd voor goedlopende
club, hoge garantie. Info.
04499-3828.
BIJVERDIENSTEN vanuit
kant./huis, full- en parttime,
verk. natuurprod.» ’ 1.000,-
-tot ’5.000,- per mnd. Tel.
043-218818/043-435622.
OPPAS in huis gevr. (boven
35) voor baby van 8 mnd.,
2V2 dag p.wk. Bellen:
045-412723 tussen 16.30-
-18.00 uur.
Leuk meisje gevr. voor
gezellig privéhuis te Kerk-
rade. Tel. 045-425100.
Part-time CHAUFFEUR ge-
vraagd voor dinsdag en vrij-
dag eventueel, meer dagen.
Tel. 045-326191.

Gevr. erv. FRITUURHULP,
zowel parttime als fulltime.
Tev. hulp i.d. bediening voor
pizzeria. Tel. 045-353735.
BOERDERIJ-WINKEL en
Pluimveebedrijf vraagt me-
dewerker. Liefst in bezit van
rijbewijs. Tel. 046-372180.
Installatiebedrijf J.P. Hogen-
boom BV zoekt voor spoe-
dige indiensttreding een erv.
CV MONTEUR en ervaren
Loodgieter/zinkwerker. Bru-
toloon per 4 wk. ’3.900,-
-excl. vakantietoeslag en
kledinggeld. Schrift. soll.
richten aan: J.P. Hogen-
boom BV, Tongerseweg 15,
6211 LT Maastricht.
Met sp. gevr. radio/KTV en
witgoed-MONTEUR. Expert
Hoevenaars, Kerkstr. 111,
Brunssum. 045-252956.
Hoi, ik ben Michael en ben 7
jaar oud. Ik zoek een lieve
mevrouw die een paar uur
na schooltijd op mij wil letten
(en in de vakantie 20 uur per
week). Omgeving Brunssum-
Nrd. Te1.045-242317na17u
CAFETARIAHULP met er-
varing. Werktijden 17.00 tot
20.00 uur. Tevens poetshulp
gevr. Brunssum. Tel. 045-
-253997.
Nette DAMES gevraagd
voor 'goedlopende SM zaak.
Tel. 045-414338
Part-time AUTOMONTEUR
met APK-diploma, in loon-
dienst. Tel. 045-244947.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Ben jijeen
inpakster

die zich niet
laat kisten ?

Tencef
mm ê

uitzendbureau

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur BOYENWONING, 3
kmrs., keuken, douche, en
berging. Graverstraat, Kerk-
rade-West. Tel. 045-413540,
tijdens kantooruren.

ZUTENDAAL (B). Luxe
nieuwb. app. inger. keuken
en badk., 2 slaapk. en gar.
Onmidd. beschikb. Inl. 0932-
-89722001.

Gestoff. etage te SCHAES-
BERG, best. uit woonk.,
keuken, 1 slaapk., douche
en toilet. Tel. 04450-1435 b.
g.g. 3298.

BEDRIJFSRUIMTE, Rijks-
weg te Geleen, bestaande
uit winkel, magazijn en kan-
toren. 046-747166 na 18 uur.

OG te huur gevraagd
Te h. gevr. ruime GARAGE'
evt. dubbel, omg. Heerlen.
Tel. 045-419061.
MANAGER zoekt te huur
eengezinswoning op korte
termijn. Latere koop niet uit-
gesloten. Omgeving: Sittard,
Schinveld, Eygelshoven.
Minimaal 3 slpk., garage en
tuin. Tel. 046-375041, fax
046-370090.

Werk. echtpaar met 2 kind.
zkt. op zeer korte termijn
huurwoning, plm. ’ 950,-. 3
slaapk., liefst met gar., omg.
Heerlen, Kerkrade, Land-
graaf, Brunssum. ’ 1.000,-
BECONING voor het verkrij-
gen van woning. 045-
-717856.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Nieuwjaarswens

In plaats van kaarten
kunt u op 31 december een originele

NIEUWJAARSWENS
in het Limburgs Dagblad plaatsen.

Al vanaf

’lO,-
-staat u erbij!

Bel

045-719966
en verras uw familie en vrienden!

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Over te nemen

Hasselt
Handelsfonds
winkel-wandelstraat,

lage huur,
opp. ca. 150 m2.

Tel. 09-32.11591649
(na 19.00 uur).

Spaarhypotheek 7,9%, 20
jaar vast. Unieke mogelijk-
heden voor 2 inkomens. Bel.
045-712255. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper - betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, Schelsberg 149,
Heerlen. Tel. 045-728671.
Gevraagd met spoed,
WOONHUIS liefst met grote
tuin tot ca. ’150.000,-
-opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Te koop halfvrijstaand
WOONHUIS. Mgr. Savel-
bergstr. 4, Schinnen. Vr.pr.
’179.000,-. 04493-3271.

Hobby/D.h.z.
OPGELET! Maand. 28 dcc.
a.s. grote opruimactie
kunstmatig gedroogd eiken-
hout, ideaal voor parket,
hobby, dhz enz. Prijzen v.a.

’ 15,- p.m2. (27 mm dik).
Houthandel Zagerij Land-
graaf, Buizerdweg 8, indus-
trieterrein Abdissenbosch/
Übach o. Worms, Landgraaf.
Te k. proff. HOGEDRUK-
REINIGER met warm water
van 30 tot 140 graden, che-
misch, nieuw, ver beneden
nieuw prijs, 160 bar druk. Tel.
08897-79234.

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.
Opruiming VLOERTEGELS
van ’34,50 voor ’24,50 p.
m2. De Hut 7, Ingber. Tel.
04450-1970. Geopend van
13-18 uur.

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 koop goed WEIDE-HOOI.
Te bevr. tel. 045-271441.
Te k. proff. HOGEDRUK-
REINIGER met warm water
van 30 tot 140 graden, che-
misch, nieuw, ver beneden
nieuw prijs, 160 bar druk. Tel.
08897-79234.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
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Bedrijven/Transacties

Herenmode detailhandel
te koop aangeboden. Uitstekende ligging in het centrum

van Maastricht. Nieuwe inventaris. Huurcontract.
Prijs ’ 95.000,-. Br.o.nr. B-03359, Limburgs Dagblad,

Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Horeca Bureau
Europe BV

Omgeving

Valkenburg
Te koop café, zaal en kegel-
baan met woonhuis. Unieke

lokatie.
Omgeving

Mergelland
Te koop hotel-café-restau-
rant. Info uitsluitend op ons

kantoor!
Maastricht

Te huur friture; hoge omzet.
Aantrekkelijke huur.

Geleen
Te huur friture. Goede om-
zetmogelijkheden. Aantrek-

kelijke huur.
Maastricht

Te huur café op goede lo-
katie. Gunstige overname-

prijs.
Geleen

Te huurcafé in dorpskern.
Interessante huurprijs. Re-

delijke overnameprijs.
Heerlen

Te huur A1-lokatie lunch-
room-croissanterie.

Valkenburg
Te huur eetcafé met boyen-

woning. Goede lokatie.
Gunstige overnameprijs.

Te koop: 4 appartementen

C-Heerlen
in zeer goede staat. Koop-

prijs ’ 65.000,- k.k.
Bovenstaande bedrijven is
slechts een greep uit ons
bestand. Voor informatie

over deze en andere panden
raadpleeg ons kantoor:

Horeca Bureau Europe BV,
Postbus 3051, 6460 HB

Kerkrade. Tel. 045-427777.
Fax. 045-413521.

Kamers
Kamers te huur met kost
voor rustige personen, hartje
HOENSBROEK. Tel. na
12.00 uur 045-224509.
Te h. in BRUNSSUM zit-
slaapk. met eigen keuken
voor 1 pers. 045-251708.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder:
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
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!

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.

Winkel & Kantoor

Ricoh Fax RFOI
Automatische fax/tel-schakeling met gesproken tekst.
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Van ’ 1.599,- excl. 171/2 % BTW.
Voor’ 1.299,- excl. 17V2 % BTW.
Leufkens - Dubois

KWALITEIT én PRIJS
Sittarderweg 58A, Heerlen. Tel. 045-726444-722315.

Kantoormeubelen
Wist U dat wij een speciale afdeling gebruikte kantoormeu-

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

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

Auto's
Koopzondag 20 december.

Eurocasions zoals het hoort!!
Citroen BK 1.6 RS 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 1.7 DX diesel groenmetal 02-1984
Nissan Cherry 1.3 DX special wit 03-1985
Mitsubishi Galant 1.6 GL grijsmetallic 06-1985
Suzuki Swift 1.3 GLX 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.anno
December Panda-aanbieding

de laatste
0 km - kenteken klaar november 1992

van nu
Panda 1000 CLX ’ 16.350,-’ 14.350,-
Panda Skyline ’ 17.050,-’ 15.050,-

Rij nu betaal later 6 mnd. Vraag naar onze voorwaarden.
FIAT KLANKSTAD B.V. Kaalheidersteenweg 185,

6466 AD Kerkrade. Tel. 045-413916.

Gebruikte auto kopen?
kijk bij

Auto Geusselt Maastricht
Alle merken alle prijsklassen. Luxe auto's - klein - groot.

Stationcars - jeeps - busjes en bestellers.
Reeds méér dan 18 jaar uw occassiondealer.

Inclusief ANWB keuring - APK - nationale autopas en
gemakkelijke financiering.

Viaductweg 27-29 naast Mobil.
Bij autobaankruising. Tel. 043-621861.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto's

Suzuki Samurai softtop 1992 ’ 19.750,-
SuzukiSJ 410 hardtop G.K 1983 ’ 9.750,-
LadaNiva 1600 1987 ’ 7.950,-

Stationcars
Opel kadett 1.4iLPG 1991 ’ 17.750,-
Ford Siërra 2.OGL spec.uitv 1986 ’ 11.700,-
Subaru 1.6 Van 1986 ’ 8.950,-

Diesels
Volvo 345DL 1987 ’ 11.750,-
VW Golf CL 1989 ’ 16.900,-
Peugeot4osGßi LPG 1990 ’ 19.900,-
Daihatsu Charade diesel TS 1985 ’ " 6.750,-

Div. Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Audi 80 I.BS verl. sportvelg 1989 ’ 24.900,-
Audi 80 1.8S grijsmetal 1988 ’ 22.900 -BMW3IBiM-uitvl3.oookm 1990 ’ 29.900-
BMW3l6rood 1986 ’ 12.900,-
Opel Veetra HB 1.6i. st.bekr. grijsmet 1991 ’ 27.900.-
VW Golf Manhattan, blauwmetal 1990 ’ 18.900,-
VW Golf Manhattan grijsmetal 1990 ’ 18.900,-
Daihatsu Charade 13i sport 1991 ’ 20.900,-
Daihatsu Charade TX blauwmetal 1988 ’ 12.750,-
Daihatsu Charade TS 5 kleur rood 1988 ’ 11.750,.-
Daihatsu Charade GTTi wit uitgebouwd 1987 ’ 13.900,-
Escort I.6CLX RS uitv 1990 ’ 24.900,-
Ford Siërra 1.8 CL 1989 ’ 14.900,-
Ford Orion 1.6 CL Bravo 1989 ’ 16.900,-
Ford Escort 1.4 CL 5-drs 1989 ’ 16.900,-
Fiat Panda 34 White 1985 ’ 5.950,-
Ford Siërra 1.6 laser 3-drs 1986 ’ 9.750,-
Ford Siërra Ghia 1.8 1985 ’ 8.900,-
Ford Escort 1.1 laser 1984 ’ 4.950,-
HondaJazz 1985 ’ 7.950,-
Honda Civic 1.3S 1985 ’ 8.750,-
Nissan Bluebird 2.0 SLX 1989 ’ 14.900,-
Mazda 323 1.3 sport 1987 1988 ’ 10.900,-
Volvo 360 GLT inj. Sedan 1987 ’ 12.750,-
Opel Kadett GT zwart 1986 ’ 9.900,-
Opel Kadett 1.6iCL Sedan 1990 ’ 18.900,-
Opel Kadett 1.3Sclub 1988 ’ 13.900,-
Opel Corsa 1.2SSedan 1986 ’ 8.750,-
Opel Kadett 1.3 S 3-drs 1984 ’ 4.950,-
Opel Rekord 2.0S1984 ’ 4.950,-
Opel GT spec. uitv 1969 op aanvr
Peugeot 205 1.4KR 1988 ’ 12.900,-
Renault 25 GTX .'. 1987 ’ 9.900,-
Suzuki Alto GL 5-drs 1988 ’ 9.750,-
VW Golf 1.6 ZHOR uitv 1988 ’ 15.900,-
VW Golf 1.8 spec. uitv 1985 ’ 9.750,-
VW Golf 5 drs sportvelgen 1986 ’ 10.900,-
VW Polo coupé 1.3S 1988 ’ 12.900,-

Inruilers
Toyota Corolla coupé '82 ’ 3.950,-; Opel Rekord LPG '84

’4.750,-; Mitsubishi Lancer '82 ’ 2.200,-; Honda Accord
'80 ’ 1.900,-; Fiat 126 '81 ’2.750,-; Renault 5 '82

’1.500,-.
Reeweg 112, Landgraaf. Tel. 045-321810.

Autobedr. Ad v. Neer
VWGolf I.BE 5-drs. wit 1986
Ford Fiësta 1.6 diesel wit „ 1985
Ford Fiësta 1.6 dieselCL rood 1988
Kadett 1.3LS 5-drs. schuifdak wit 1986
Fiat Uno SX schuifdak grijs 1989
Alfa 33 paars 1987
Ford Capri 2.3 zeer mooi 1979

Stationcars
VW Passat 1.8 CL 90 Pk. wit 1989
Volvo 240DL LPG wit 1987
Audi 100Avant blauw 1987
Ford Escort 1.4 CL 5-drs. grijs 1988
Omega 1.8beige metallic 1989
Kadett 1.8GL 5-drs. blauw 1989
Kadett 1.6LS 5-drs. wit 1990
Kadett 1.6LS 3-drs. wit 1990
Kadett 1.6LS AUTOMAAT 1988
Renault Express diesel wit 1988

Zandweg 160, Heerlen. Tel. 045-416023.
Volledige garantie, inruil en financiering mogelijk.

E_SDAIHATSU

RUUD TIEMS heeft
JUWEELTJES
VAN AUTO'S

1 JAAR GARANTIE OF ’ 500,- KORTING
Daihatsu Charade 1986 ’ 7.950,-
Fiat Panda 1988 ’ 8.500,-
Daihatsu Charade 1987 ’ 8.950,-
Daihatsu Cuore 1987 ’ 8.950,-
Fiat Panda 1000 IE 1989 ’ 10.900,-
Renault 5 Tiga 1989 ’ 14.950,-
Nissan Micra nieuwstaat 1984 ’ 4.950,-
Daihatsu Charade 1990 ’ 15.450,-
Peugeot 205Accent 1990 ’ 15.950,-
Ford Escort 1985 ’ 7.950,-
Nissan Cherry 1986 ’ 9.900,-
Ford Escort 1988 ’ 13.500,-
Nissan Sunny 1.3 1986 ’ 7.950,-
Daihatsu Charade 1.3 TXL ’ 13.900,-
Seat Ibiza 1990 ’ 14.900,-
Mitsubishi Colt GLXrood 1988 ’ 14.900,-
Mazda 626 coupé GLX 1988 ’ 22.500,-
BMW 320 Shadowline 1988 ’ 23.750,-
Daihatsu Charade GTTi rood 1991 ’ 24.500,-
Daihatsu Charade automaal 1988 ’ 14.750,-
Ford Siërra 2.0 1986 ’ 8.500,-
Ford Escort diesel 1988 ’ 12.950,-
Daihatsu Charade turbo diesel VAN 1990 ’ 13.500,-
Peugeot 309 diesel 1990 ’ 18.500,-
Opel Rekord diesel 1986 ’ ' 7.950,-
Honda Civic 1.4GL 1988 ’ 14.950,-
Mazda RX 7 nw. staat , 1980 ’ 16.500,-
Alfa33Ti 1.5 1988 ’ 13.500,-
Charade TS 5 speed uitgebouwd ...7. 1988 ’ 12.500,-
Opel Kadett GT 1987 ’ 15.500,-

-4x4
Daihatsu Rocky TD 1986 ’ 22.500,-
Daihatsu Rocky D 1985 ’ 17.500,-
Nissan Patrol LWBTD 1984 ’ 17.500,-
Daihatsu Rocky B 1985 / 17.500,-
Suzuki SJ 410 1984 ’ 6.500,-

Diverse goedkope inruilers.
Zaanstraat 16, Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010.

Amazing Mazda
Mazda 626 2.0 12V GLX HB PS automaat 1988
Mazda 626 2.0 GLX Coupé zwart 1989
Mazda 626 2.0iGLX Coupéróód veel extra's 1990
Mazda 626 2.0iGT 150 PK alle extra's 1989
Mazda 626 2.0 GLX Coupé blauw 1985
Mazda 626 2.0 HBI2V GLX antraciet 1989
Mazda 626 1.6 HBLX goud 1985
Mazda 626 2.2iGLX Sedan aut. PS LPG 1990
Mazda 626 1.6LX Sedan aut. ABS nw. okt 1986
Mazda 6261.8 Exceed Sedan electr. dak 1990
Mazda 323 1.6i16VGLX F rood nw.st. okt 1991
Mazda 3231.3 16V LX HB blauw 1990
Mazda 323 1.5 HB ensign veel extra's 1990
VWGolf 1.3 HB 5-deurs wit 1.6 1984/1985
Nissan Sunny 1700 Diesel i.z.g.st 1984
Opel Kadett 1.2 N HB 3-drs z.g.a.nw. ’4.950,- 1983
Honda Jazz 1.2 GL 5-bak , 1984
BMW 320i6V z.g.a.nw 1983
Mitsubishi Lancer 1.5GL 4-drs 1988
Ford Escort Bravo i.z.g.st. ’6.750,-
Skoda Rols 120LS 4-drs. ’2.750,-

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te k. BMW 323i, nw. model
'84, vele extra's, vr.pr.
’9.250,-. Evt. inruil mogelijk.
Kampstraat 5, Kerkrade.
Te koop CITROEN GSA Xl,
bwj. 5-'B3, APK 6-93, i.z.g.
st., t.e.a.b. 045-327354.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Seat Ibiza 1-5 GL
'88; Opel Rekord 20 S
autom. m. '84; Peugeot 205
11-'B3; Citroen 2 CV 6 spe-
cial '84; BMW 323 i 5-bak
'82; Ford Siërra 1.6 L combi
'83; Toyota Starlet 1e eig.
'82; Citroen CX 25 D 12-81;
Ford Taunus 16 Bravo '82;
BMW 520 i '82;Opel Com-
modore 2.5 S '81; BMW 320-
-6 '80; Peugeot 104 '83; Opel
Kadett 13N '80; Opel Kadett
16D '83; Mitsubishi Tredia
14 GLX '83; Fiat Panda '84;
Volvo 340 L '82; Alfa Sud 1.5
1e eig. '82; Peugeot 305 '83;
Ford Fiësta 11 Bravo '81;
Opel Manta GTJ 20S '80;
VW Scirocco S '77; BMW
2002 toering tax. rap. aanw.
'74; Citroen Visa 11 L '82;
Daihatsu-bus gr.kent. '84;
VW-transporter Piek Up '80;
Opel Kadett City ’950,-.
Inkoop verkoop financiering
Diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. 10-18 uur,
zat. 10-17 uur.
Opel CORSA type '88 rood
VAN 1e eigenaar 1e lak
nieuw staat ’7.750,-; Jeep
Nissan Patrol '87 5-drs zil-
ver koopje; BMW 320 i '83

’ 3.750,-. Tel. 045-456963.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. INOCENTI bwj. '81,
APK 12-93, vr.pr. ’2.000,-.
Tel. 045-324845.
FIAT 127, bwj. '81, APK 6-
93, 79.000 km., auto roest/
schadevrij, ’ 1.450,-. Tel.
045-226869.
Te koop Ford ESCORT m.
'84, i.z.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; koop van 1e eig. Ford
SIERRA 2.0 i CLX, kleur
bord.roodmet., bwj. 28-9-
-'9O, km.st. 18.000, get. glas,
schuif/kanteldak, stuurbekr.,
spoiler, centr. vergr. Tel. 045-
-313757.
Te k. Ford TAUNUS 2.0
6 cyl. m. '81, bwj. '78, t.e.a.b.
Nieuwenhagerheidestr. 82,
Landgraaf.
Te koop FORD Escort 1.4CL, bwj. 1987, km.stand
60.000 km., kleur wit, 5-drs.
en sunroof. Prijs ’ 11.500,-.
Tel. 045-726804.
Ford ESCORT 13L, 1982,
APK, blauw, 3-drs. in abso-
lute nieuwstaat, ’ 2.700,-.
Tel. 045-422217.
Ford ESCORT 1.3 Laser, m.
'85, radio, 5-bak, zeer mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'78, APK 1-93, ’350,-. Tel.
045-415528.
FIËSTA I.IL, '85, rood, div.
acces. bijz. mooi, ’5.750,-.
Tel. 045-424128.
ESCORT 1.6 GL, 5-bak, bwj.
'85, div. extra's, ’6.750,-.
Tel. 045-424128.
AUTOMAAT Escort 1.6 GL,
'84, bijz. mooi, div. acces.
’5.500,-. 045-424128.

HOERA !!! Abraham
Wiel ziet Abraham

M_^_B ontvluchten, maar hij
goede vrienden toch gevonden, pr°,lC

Ford ESCORT 1.6 Bravo,
nw. model, bwj.'B7, 5-bak,
’9.450,-. Tel. 046-523516
Te k. Ford FIËSTA, nw.
model, Laser '86, z. mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
GOLF GTD, bwj. '86, i.z.g.st.
vele extra's, zat. van 16-19
u., pr.n.o.t.k. 04454-62067.
Honda PRELUDE EX auto-
maat, '84, 60.000 km., veel
extra's, tel. 046-510655
Te k. Honda PRELUDE, bwj.
'81, LPG, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 045-230584.
Te koop MAZDA 323 1.5
Sedan, bwj. 4-'B4, APK 10-
-93, ’ 3.000,-. 045-241948.
MAZDA 323 GLX diesel s-
drs., stationcar, bl.met., bwj.
'87, ’6.950,-. Ariensstr. 2,
Kakert-Schaesberg.
Te k. MAZDA 323, 3-drs„
1.6i GLX, 10-1992, 24.000
km., sportieve uitvoering,
veel extra's, groenmetallic.
Tel. 04492-4057.
MAZDA 323, 3-drs. 1983,
APK, vraagprijs: ’ 3.250,-.
Tel. 045-422217.
MERCEDES 230 E, bwj. '85,
autom., zwart met diverse
extra's. ANWB-rapport aan-
wezig. Ook inruil mog. Tel.
045-313744 of 045-315860.
Te k. Mitsubishi SAPORRO[
bwj. '80, APK 12-93, vr.pr
’1.250,-. Baanstr. 140,
Landgraaf.
Te koop Opel REKORD 2.2 i
'86, met APK en trekhaak,
88.000 km, i.z.g.st.
’9.000,-. Inr. motor of rij-
paard evt. mog. 045-740820.
KADETT 1.35, rood, hatch-
back, bwj. 4-'B6, i.z.g.st.

’ 7.800,-. Tel. 045-311843.
Te koop OPEL Kadett 1300
N, 3-.drs., bwj. '87 met sport-
wielen, schuifdak en radio,
in st.v.nw. Tel. 045-441137.
Zeldz. mooie Opel CORSA
12 S TR, kleur blauw, in
nieuw staat, APK 8-93.
Jonker Cluttstr. I,Brunssum.
OPEL Kadett 1.3iweg. over-
compl., '88, 27000 km., rood-
met., pr.n.o.t.k., Bernadet-
telaan 90, Landgraaf.
Te k. OPEL Kadett'diesel,
bwj. '85, sportvlg. en sunroof.
Tel. 046-525777.
Te koop Opel VECTRA 1.6i,
bwj. 10-'9O, 44.000 km. Tel.
045-318661.
Te koop Opel KADETT 1.2 S,
bwj. '84, pr. ’3.400,-. Tel.
045-427671.
Te koop OPEL Kadett sta-
tion, LPG, bwj. '80, APK mei
'93, vaste prijs ’900,-. Tel.
045-319288, Hekeleweg 25,
Übach over Worms.
Te k. Opel KADETT 1.3 bwj.
'86, i.z.g.st., APK 6-93. Tel.
045-753569.
Opel KADETT Coupé 1.2,
bwj. 1-80, APK 1-94 (spui-
ter), ’ 1.450,-. 045-244947.
Te k. KADETT-D, bwj. '81,
APK 8-93, zeer mooi, pr.
’2.500,-. Tel. 04450-1599.
Te k. Opel KADETT 12.5,
bwj, 11-'B3. I.z.g.st.
’3.450,-. Tel. 045-316940.
Te k. Opel KADETT 12,SLPG, bwj.'Bs, nw. mod., i.z.g.
st. ’ 6.750,-. 045-453572.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 12.5, 5-drs., bwj. '80,
APK. Tel. 045-256965.
KOOPJE! Opel Rekord, bwj.
'81, i.z.g.st. met APK, 100%
i.o. ’750,-. 045-272019.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing 5-drs, '89. Autobedrijf
Klankstad. Tel. 045-413916.
Te k. PEUGEOT 504 GR,
bwj.'B2, i.z.g.st., prijs

’ 3.500,-. Tel. 045-323472.
PONTIAC Phoenix 1981,
APK '94, nette auto,

’ 2.750,-. 045-244947.
Te koop Range ROVER bwj.
'85, 2idrs., geel kent., i.g.st.,
APK 10-93, pr. ’18.750,-.
Tel. 043-254456.
RENAULT 9TL, 4-drs., bwj.
nov. '87, rood, 5-speed, met
striping, APK '93, i.st.v.nw.
pr. ’ 7.250,-. 046-750506.
Te k. RENAULT 18, bwj.'B3,
LPG, vr.pr. ’ 2.500,-. Tel. na
19 uur 045-224279.
RENAULT 5 GTL, autom,
type '82, i.nw.st., APK 8-93,
’2.500,-. Tel. 045-217202.
RENAULT 9 GT C, bwj.'B2,
APK, ’1.750,-. Tel. 045-
-229823.
Te koop RENAULT 9 TC, 4-
drs, APK, bwj. '83, pr.
’2.750,-. Tel. 046-522132.
Koopje! RENAULT 14 TL,
bwj. '82, 4-drs., trekh., APK
9-93, i.g.st., vr.pr. ’950,-.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
RENAULT 5 GT turbo '87,
alle extra's. Tel. 045-415038.
Te k. SKODA 120 LS, bwj.
'84, APK 12-93, t.e.a.b. Tel.
045-728291.
Te koop Suzuki SWIFT 1.3
GLX, 5-drs, automaat, '87.
Autobedrijf Klankstad. Tel.
045-413916.

Te koop zeer mooie j-
VOTA Hi-lux, dub. ca&( (
grijs kent., wit, bwj-
met veel extra's, co" I
Hard-top, bullbar, si^ **spatbordverbreders, kwiel. 31x101/2, trekha^excl. striping, km.st. J

Tel. 045-424397.^_^[iE
Te k. VW PASSAT $*■
bwj. '81, nw. motor, W. f
'93, vr.pr. ’l.OOO,- JJ257375. —-^iVaTe k. Passat VARIANjj J
'88, nw. model, div. ft kpr.n.o.t.k. Tel. 045^15^^
Te koop GOLF diesel,', b&
11-'B5, APK 12-93^^nieuw., vraagpr. ;° ga
Kochstr. 37, Landgraaf
GOLF 1600 bwj. '87, K 1\' tïi<
met sportvlgn. ,< ke

’ 12.500,-. Tel. 04Mg^ nu
Te koop VOLVO 3^ <jr.
smokesilvermet., , "e
58.000 ■ km, in perf. Sl"

onderh.boekje, j ,
’14.500,-. ’3.000;- "| l

verkooppr. dealer. Tei-
-317874. ___^j
VOLVO 343 DLS 2 U.
'82, i.z.g.st.,Auto b& u
Gooiker, Apollolaan in
Heerlen. Te1.045-740pjyp
Te koop gevr. TO/OTJ kt
rolla's en Carinas, d^Datsun Sunny's en Ki
birds 4-drs.; Mereedes|b<
en 230 Benzine en Z^tt
sei, Peugeofs 504 en faf
Tev. alle merken buspi er
gen de hoogste pffei te04755-2114/06-529820^; s
Auto KALDEBORN: )^
talen de hoogste Pr'l
Uw auto!!! 045-41 IjJiK
Te koop gevr. loop- s|c* iSCHADEAUTO'S. o°* .
18.00 uur. 045-42319g>^ -
Te k. BMW 324 &J
11-'B7, rembekr., stuy ,
get. glas, i.nw.st. Even'<! imog. Pr. ’17.000,--
-045-427132 na 17.00^)1,]
Autocentrum P. VEEN^Mazda 626 1.8 GLAJJ^
'89 ’ 19.500,-; Ford U^
CLi '90 ’14.900,-: "J[v
Corolla 1.3 '88 ds
’12.750,-; Volvo 340fódrs. '85 ’5.900,-; T *
Sunny coupé 1.6 S^v "’15.900,-; Fiat Panda fJ*XLi '90 ’10.900,-; Fifjj?1
60 S '87 ’8.750,-; Pej*>
309 KR '86 ’ 10.500,;- <r.
geot 205 XS GTi %' Q
’16.900,-; Opel Kade",
S 5-drs. '86 ’9.400' v,
Polo coupé sportvlgn tt
’9.750,-; Suzuki Al» frj
autom. '90 ’ 12.600,--^^
zuki Alto GL '89 ’*■ fl
Opel Veetra 1.6i
’28.500,-; Nissan MiC'JJ’10.250,-; Renault
1.4 '89 ’10.900,-; , *
Omega 20i stationcar .’20.500,-; Opel Kade"^Edition '90 ’17.750,'; *Golf 1.6 Millionaire U«
’16.500,-; Toyota
1.6 ST sportvlgn- t>
’20.900,-; Suzuki S-^AI
GL '89 ’14.900,-; p cj
Prelude 1.8 E* ;
’14.900,-; Honda I_go, '
Aerodeck t. '87 f} m
Bovaggarantie, inrun,
ciering. Autocentrum j ,
Veenstra, Valkenburg^
'13, Voerendaal. Tel- j
752999. j

Autobedrijf P. van DjJ^ jl
Ford Escort 1.4iCL ,
13.000 km '92 Z2^ i
Opel Astra 1.4iGL '^(i)
tal. 4-92 ’ 25.750,-, ] ,
Omega 1.8 GL div. f ■ -’17.750,-; Opel Ved^GL '91 ’25.750,-; 'Veetra 1.8 GL div. a&
’22.500,-; Peugeot 6° I
div. ace. als nw. <i°- v cj; ,
'92 ’38.750,-; Ford
2.0i CL Sedan rood f'92 ’29.500,-; CWfd1
1.4 1e eig. '91 Vj' <Renault 25 TX01 !'’23.750,-; Renault Z'
'88 ’10.750,-; Ftenauy]
TL'B9 ’12.750,- Ford I,
pio 2.0 i CL Sedan;,
’26.750,- Ford Scorp|üf
CL aut. '88 ’ 20.500,-. ,
Siërra 2.0 special
’14.750,-; Ford Sier%
CL 5-drs '88 Jl^ ,
Ford Siërra 2.0 CL s;°'
’11.750,-; .Ford Siei^ j
laser 5-drs '86 f'.'
Volvo 340 1.7 D

a
u
t’9.500,-; VW Passa'J!

CL '90 ’ 24.750,-, r p?;
1.6 CL '88 ’18.750,-,
geot 405 GLi '90 ff. p»
Peugeot 309 XR^'i1
20.000 km '91 /Z%|
Peugeot 305 GL corn%]
’9.750,-; Mazda 62b ]
2.2iGLX div. ace. 2ö-^ |
10-'9l ’28.500,-, J! [I
626 1.8 LX Sedan,,,
’17.750,-; Nissan P'%,
2.0 LX 5-drs '88 ’ If'c(j^!
Opel Kadett 1.6 die-se' j{
'86 ’7.250,-; Opel nft\
2.05 '86 ’ 7.250,-. j [
Siërra 2.0' GL cort*
’7.250,-; Inruil, nnar>Bovag-gar. bewijs flSs]■bedrijf en APK
tion P. van Dijk & z jlf f';
pertsweg 33, Landgra* .045-311729. ___^^

Voor Piccolo's
zie verder paqinav.
I ""Oü!

1 045-719966 VOOR TELEFONISCHE OPGAVE VAN UW PICCOLO 045-719966
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Eurocontrol gunt
IBM en CRI order
van 21 miljoen

'Ucht ~ Eurocontrol en de Duitse
w^tv.erkeersbeveiliging hebbenln-
(rS^üonal Business Machines. M) en Computerßesources Inter-
Van°?al (CRI) een order ter waarde
3 f 21 miljoen gegund voor de
Ij aernisering van het luchtver-
o^teidingssysteem van deze or-
g^saties. Dat heeft IBM gisteren
E«kendgemaakt.

begeleidt het door-ei?n luchtverkeer in de Benelux
Duitsland en werkt aan de har-

l^nisatie van de 23 gescheidenver-
breidingsgebieden die Europa
dra K° g telt' De nu geêeven °P"b 4"noudt verband met de voor-

reiding hiervan.

Autovergoeding
naar 52 cent

iw "**AAG - Werknemers mogen
gel lnganS van 1993 van nun werk"

1kjriier belastingvrij een vergoeding
'om 6n van 52 cent per gereden ki-
'Am iter- Staatssecretaris Van
't"elsvoort (Financiën) heeft dit
f*endgemaakt.

*ftr ruiskostenforfait (een belasting-
kj^

e* voor reizen tussen de woon-
i-e Werkplek) gaat omhoog varië-

'ia- van 50 tot 140 gulden.

Directie kondigt ontslagen aan

Hoogovens en Klöckner
samen in schroothandel

i vw^DEN - Hoogovens Staalver-
Hju^g en Handel en het Duitse
'er Saan per 1 januari samen-: var. 6t* in de handel en verwerking
sch,Y,Schroot. De fusie van de

iW °tbedrijven betekent dat de
op h ln Zutphen wordt gesloten en■rja „ .e andere vijf vestigingen aan-
Otirt ngen nodig zijn. Ontslagenr «3er de 250 personeelsleden zijn

L'Sens de directie niet te voorko-

x,Ver de afvloeiing van personeel
i vor dt volgens woordvoerder Neer-
Ij^rt van Hoogovens Handel nog

rrv!^ de vakbonden onderhandeld.
ijJ*l hoeveel mensen het gaat kan
IJ met zeggen. Zodra met de bon-

' w n een akkoord is bereikt, kan het
str We bedrijf van start gaan. Het

' (Jf^611 is 1 januari. Het nieuwe be-
ver krijgt de naam HKS (Hoogo-

,jj ns Klöckner Schroot). De bedoe-
ld18echter dat de Sm de loop van
(jj.^gaat staan voor Sidmar. Met
(Je r elgische staalbedrijf zijn de on-
H 0indelingen over samenwerking
Ijj 6 niet afgerond.
| (J 6r

°g°vens en Klöckner zijn in Ne-
'and eikaars concurrent wat be-

treft de inzameling, verwerking en
verkoop van schroot. Vandaar dat
de in maart aangekondigde samen-
werkingsgesprekken zo lang heb-
ben geduurd. Beide ondernemin-
gen zamelen in Nederlandruim één
miljoen ton schroot in. Dat wordt
deels verkocht aan het staalbedrijf
Hoogovens in IJmuiden en Klöc-
kner in Bremen. Die kunnen echter
niet alles inzetten bij de produktie
van nieuw staal, zodat veel wordt
verkocht naar staalbedrijven in
Spanje, Turkije en het Verre Oos-
ten.
Hoogovens Metals heeft een hoofd-
kantoor en werf in Amsterdam, met
daarnaast vestigingen in Hendrik
Ido Ambacht, Hengelo en Eindho-
ven. Klöckner werkt vanuit 's-Gra-
vendeel, met bedrijven in Amers-
foort, Zutphen en Zwartsluis. De
vestiging in Zutphen gaat dicht.
Samen hebben de bedrijven de
overgrote meerderheid van de
schroothandel in Nederland in han-
den. Uitbreiding met Sidmar ver-
groot de inzamelings- en vooral
verkoopmarkt met België en Lu-
xemburg.

beurs

Duf
I - „Een ongeani-
Vidi markt>" zo typeerde een
sterri r de stemming op de Am-, Wei âmse effectenbeurs gisteren.
gin lg nieuws, dus weinig bewe-

j 8 onder de fondsen.
juek| riogr^beweging van Daf sprong

iT meest in het oog. In de och-
berich°n Daf flink stijgen, ondanks
het 0

dat de financiering van
gest, °ncern op moeilijkheden was
aan ♦ I" Daf trok uiteindelijk f 0,40! n tQt f 6,50.

Beb e "UHeVerSmarkt tr°k de aal1"

Van Mtr ,or de koersbewegingen
ëitig ?lters Kluwer en VNU. VNU
Sch-ijn k omhoog door het ver-
<riarktei? van een koPer °P de

i Van «^ n opdrachten, net als die

' °Pwn=^ensdaë' zorgden voor een
88,5c1 druk' VNU sloot °P f
kQrn ' een winst van f2. Daarmee) Van h ; " langzaam in de buurt
JWs £* Jaarrecord op f 91,80. Wol-
/1,20 v;luwer daarentegen leverde f; ten ," Sp f 82,70. Volgens geruch-

' ,en beleggers hun stukken
jÜe^^s geruild' hebben voor aan-,

(t)e ,
k;6r uunne markt speelde ook Fok-
bl6ef^ar^n. De vliegtuigbouwer

i ia
n boven het laagste punt van

ViefHVan f 13-80 hangen. Fokker
i f 05n markt met een verlies van, «t 6'inu °P f 13,90. De oorlog van Tor-

' LQk dnafen tegen Nedlloyd maakte
"bew° nderdag weinig indruk op de

' Nedll°yd verloor vier
Stilzette S°P f 3°'2o bij geringe

'lietenaling van de winst bij Nutrica
?lerk ,i , koersen van het aandeelHon f

ken- Nutricia GB daalde f
HtLli °5- Begemann, die in de

'> lal °P f7l (een verlies van f1)
'Vn gste k°ers sinds 1989 kon no-iV«rar,'/er,llet de vl°er tenslotte on-k^nderd op f 72 bieden.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 49,80 49,70
ABNAmroA.inF. 77,80 77,80
ABN AmroObl.Gr.f. 189,90 189,90
Aegon 72,70 72,50
Ahold 85,40 85,50
Akzo 134,70 135,70
Alrenta 203,20 202,90
Amev eert. 58,30 58,70
Bolseert. 42,20 42,20
Bührm.Tet. c. 26,40 26,60
CSM eert. 100,00 100,50
DAF 6,10 6,50
Dordtsche Petr. 136,00 135,70
DSM 71,90 72,00
Elsevier eert. 119,10 119,00
Fokker eert. 14,40 13,90
Gist-Broc.cert. 31,70 31,30
Heineken 170,70 170,30
Hoogovens nrc 21,90 21,70
HunterDouglas 38,00 38,50 e
IntMüller 52,00 52,00
Int.Ned.Gr.c. 53,50 53,40 f
KLM 23,70 23,80
Kon.KNP 26,60 26,70
Kon. Olie 147,90 147,60
Nedlloyd 30,60 30,20
Océ-v.d.Gr. 39,10 38,60
Pakhoed eert. 35,80 36,30
Philips 18,50 18,60
Polygram 42,70 42,30
Robeco 95,00 94,90
Rodamco 44,30 44,60
Rolinco 94,50 94,50
Rorento 79,30 78,80
Stork 24,80 24,80
Unilever eert. 185,40 185,30
Van Ommerennrc 32,00 32,00
VerßezitVNU 86,50 88,50
Wessanen eert. 97,50 96,60
Wolters-Kluwer 83,90 82,70

Avondkoersen Amsterdam
Aegon 72,60 (72,50)
DSM 72,10-72,20 (72,00)
KLM 23,80-24,00(23,80)
Kon.Oue 147,60(147,60)
Philips 18,60-18,80(18,60)
Polygram 42,30 (42,30)
Unilever 185,30-185,70 (185,30)

Binneni. aandelen
Aalbertslnd 41,00 41,00
ABNAmroHld.prf. 6,16 6,18
ACF-Holdingc. 34,30 34,40
Ahrend Groep e 93,00 91,00
AsdOptionsTr. 8,90 8,90
Asd.Rubber 2,35 2,35
AntVerff. 400,00
Atag Hold. eert 110,00 110,00
Athlon Groep 38,00 38,00
Athlon Groep nrc 39,00 39,00
Aut.lnd.R'dam 55,00 55,00
BAM Groep 73,00 73,00
Batenburg 150,00 150,00
Beers 109,70 109,20
Begemann Groep 72,00 72,00 b
Belindo 305,00 305,00

Blydenst-Will. 25,30 25,30
BoerBoekh. Kon. 21,80 21,80
BoerDeWinkelb. 60,00 58,50
BorsumyWehry 50,00 49,50
Boskalis Westm. 26,60 26,60
Boskalispref. ■ 26,60 26,60
BraatBeheer ' 28,80 28,80
Breevast ' 14,60 14,60
Burgman-Heybroek 2450,00 2450,00
Calvé-Delftpref ' 800,00 800,00
Calvé Delfteert 1175,00 1174,00
Cindu Intern. 120,30 120,30
Claimindo 297,00 297,00
Content Beheer 21,20 21,40
Credit LBN 23,00 23,00
Crownv.G.cert. 110,30 110,50
CSM i 99,10 99,00
DAF eert. 4,80 4,60
Delft Instrum. , 13,30 13,50
Desseaux * 104,30 104,30
Dorp-Groep 38,00 38,00
Draka Holding 22,40 22,00
Econosto 20,30 20,40
EMBA 169,00 165,00a
Eriks Holding 67.50 67,50
Flexovitlnt. 45,50 45,50
Frans Maaseert. 53,00 51,50
FugroMcClelland 25,50 25,50
Gamma Holding 77,20 78,00
Gamma pref. ' 5,70 5,70
Garzarellis 11,50 11,50
Getronics 31,40 30,80
Geveke 17,30 17,40
Giessen-deN. 124,70 123,70
Goudsmit 24,00 22,00
Grolsch 190,00 184,00
GTI-Holding 187,00 188,00
Hagemeyer 120,20 119,50
HALTrustB 12,90 12,90
HALTrustUnit 12,80 12,80
HBG 176,00 174,50
Heineken Hold. 146,70 146,50
Hes Beheer c 13,50 a 15,00
'Hoek'sMach. 53,00 b 53,00
HolLSeaS. 0,29 0,28
HoU.lnd.Mij 36,50 36,50
Hoop Eff.bank 6,50 6,50
Hunter D.pref. 1,80
IHCCaland 85,00 85,30

Kas-Assoeiatie 28,40 28,40
Kempen & Co 8,10 8,10
Kiene Holding 95,00 95,00
KondorWessels 30,50 30,00
KBB 60,10 59,00
Kon. Sphinx 43,20 42,00
Koppelpoort 330,00 330,00
Krasnapolsky 190,00 195,00
Landré&Gl. 45,10 45,90
Macintosh 29,50 30,00
Maxwell Petr. 118,00 117,60
MoearaEnim 1202,00 1198,00
M.EnimOß-cert. 15800,00 15750,00
Moolen Holding 25,80 25,80
MulderBoskoop 41,00
Multihouse 2,40 2,40a
Naeff 470,00
NAGRON 60,00 60,00
NIB 675,00 695,00t

NBM-Amstelland 7,10 6,70
NEDAP 30,50 30,60
NKFHolding 105,50 106,00
Ned.Part.Mij 52,20 52,50
Ned.Springst. 6820,00
Norit , 15,20 14,60
Nutricia GB 119,00 105,00
Nutricia VB 124,50 110,40
Nnv.-TenCate 69,10 68,40
Omnium Europe 8,50 b
OPGcert. 30,00 30,00
Orco Bank eert. 73,00 72,70
OTRA 224,50 224,50
Palthe 31,00 31,00
philips div'93 18,50
PirelliTyre 13,00 13,00
Polynorm 135,50 135,00
Porcel.Fles 138,00 138,00
Randstad 44.50 45,00
Ravast 14,50
Reesink 73,30 73,30
Samas Groep 26,50 26,50
Sarakreek 14,00 14,00
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 32,20 32,00
Smit Intern. 19,20 19,50
Stßankiersc. 13,00 13,10
StadRotterdam c 39,90 40,30
TelegraafDe 93,00 94,00
Textielgr.Twente 83,00 83,00
Tulip Computers 10,10 10,10
Tw.Kabel Holding 112,00 111,50
Übbmk 65,50 65,50
Union 45,00 45,90
Un.DutchGroup 0.50 0,50

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 78,80 e
ABN AmroAlbefo 50,30 50,20
ABN AmroAmer.F. 69,40 68,80
ABN AmroEur. F. 66,30 65,80
ABN AmroFar EF. 48,90 48,90
ABN AmroLiq.Gf. 169,60 169,70
ABN AmroNeth.F. 81,70 81,20
ABN Amro rent.div 150,40 150,40
Aegon Aandelenf. 33,90 33,90
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFs 28,60 28,60
Alg.Fondsenbez. 222,00 224,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 66,90 66,50
Amvabel 84,20 84,20
AsianTigersF. 65,90 65,70
AsianSelect.F. 63,20 62,70
AustroHung.F. 3,75 3,90
Beleg! Ned. 62,40 62,20
BemcoßentSet 59,20 59,20
Bever Belegg. 2,70 2,80
CLNObI.Div.F. 111,50 111,50
CLNObl.Waardef. 119,70 119,50
Delta Lloyd Inv. 25,10 24,20
DP America Gr.F. 37,00 36,80
EGFlnvestm. 105,80 105,90
EMFRentefonds 77,70 77,60
Eng-HoU.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 42,80 42,70
Esmeraldapart. 32,30 32,30
Eur.Ass. Trust 5,60 5,60

EMS GrowthFund 98,30 98,20
EMS IncomeFund 95,20 95,10
EMS Offsh.Fund 95,80 95,70
EOE Index Fnd 301,00 300,00
Euro GrowthFund 39,80 39,80
Euro SpainFund 5,90 5,80
FarEastSeLF. 51,30 51,10
GimGlobal 50,90 50,80
Groeigarant 1,30 1,28
HollandFund 65,80 66,00
Holl. Eur.Fund 45,40 45,60
Holl. ObLFonds 126,20 126,20
HoU.Pac.Fund 88,50 88,00
HoU.Sel.Fonds 82,80 82,80
ING BnkDutch Fnd 44,20 44,00
INGBnkGeldm.Fnd 56,82 56,84
INGBnkGlob.Fund 43,80 43,60 .
!NGBnkOblig.Fnd 35,60 35,60
INGBnkSpaard.F. 102,40 102,42
INGBnkßentegr.F 124,10 124,10
INGBnkVastg.Fnd 31,70 31,90
Innovest 41,70 41,10
Interbonds 533,00 533,00
Intereffekt 500 23,80 24,10
Intereffektwt 37,70 38,00
Investapart. 61,00 60,80
ISHimal.Funds 6,80 6,80
JadeFonds 142,00 141,70
JapanFund 16,40 16,80
Jap.lnd.AlphaF. 5900,00
Jap.Sect.Rat.Yen 4840,00
Korea Pac.Tr.s 7,50 7,50
Liquirent 50,95 51,00
Mal.CapitalF.s 10,80 10,80
MeesObl.Div.F. 119,20 119,10
Mexico Income F. 22,00
MXInt.Ventures 8,00
Mondibel 73,10 73,20
Nat.Res.Fund 58,80 58,70
NedufoA 113,50a 113,50a
Nedufoß 122,00 122,00
Nevas 41,00 42,00
Nevas 17eumpref. 43,30
NewAsia Fund 5,50 5,50
NomuraWarr.F. 0,13 0,15
Obam, Belegg. 252,50 251,70
OAMFRentefonds 14,00 e 14,00
OrangeFund 18,80 18,80
Pac.Dimensions 82,40 82,00
Pac.Prop.Sec.F. 26,40 26,40
Pierson Rente 119,70 119,70
Postb.Aand.f. 50,10 49,90
Postb.Belegg.f. 57,80 57,80
Postb.Verm.gr.f. 57,50 57,50
Rentalentßel. 160,80 160,90
RentotaalNV 37,10 37,00
RG America F. 109,00 108,00
RGDivirentF. 50,50 50,50
RG Europe F. 93,00 93,00
RGFlorente 120,70 120,70
RG Pacific F. 90,00 90,30
RG SP Groen 57,10 57,30
RG SP Blauw 54,60 54,60
RG SP Geel 50,00 50,10
RodinProp.s 84,00 84,00
Rolinco cum.p 82,20
Schrod.lnt.Pr.F 24,90 24,90
Sci/Techs 13,80 13,70
Suez Uq.Grf. 188,50 188,50

TechnologyFund 17,00 17,00
Tokyo PacHold. 165,00
TransEur.Fund 73,50 73,20
TranspaeF. 254,00 249,00
Uni-Invest 17,50 17,50
Unico Inv.Fund 74,90 74,90
UnifondsDM 26,80 26,80
Vaste Waard.Ned 49,00 49,20
Vast Ned 93,00 93,50
VIBNV 53,50 53,50
VSB MixFund 50,90 50,80
VSBObl.Gr.f. 105,50 105,50
VSBRenteFonds 111,30 111,30
WBO Intern. 65,30 65,30
WereldhaveNV 78,20 78,10
Yen Value Fund 73,30 73,50
ZOM Florida F.s 21,00 21,00b

Parallelmarkt
Alanheri 26,80 26,80
ABF 110,50 109,70
AustriaGlobal 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 29,10 29,00
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,20
Comm.Obl.F.2 95,10
Comm.Obl.F.3 95,40
De Drie Electr. 11,00 11,00
Delta U.Dollarf. 64,00 63,70
Delta LloydECU 56,20 56,10
Delta Uoyd Mix 60,40 60,30
Delta UoydRent 60,80 60,80
Dico Intern. 57,10 56,50
DOCdata 3,10 3,10
Dutch TakeOv.T. 38,20 38,20
Ehco-KLM kleding 38,20 37,80
E&LBelegg.l 68,40 68,30
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
Gouda Vuurvast 44,50 44,50
Heivoet Holding 36,10 36,10
Holland Colours 47,00 47,10
Inter/ViewEur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 28,10 27,70
Management Share 3,20 3,10
OhraAand.F. 51,90 51,60
OhraLiq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df. 51,40 51,40
OhraObl.Grf 51,30 51,30
Ohra TotaalF. 51,40 51,40
Pan Pac. Winkel 10,30
PieMedical 4,60 4,60
Simac Techniek 9,80 9,70
SuezGr.Fund 51,20 51,20
Vilenzolnt. 14,70 14,70
Wereldhave 4,10
Wolff 47,30 47,00

Parallel top-15
Besouw.van 28,20 27,00a
FreeRecord Shop 16,20 15,60
Geld. Papier c. 58,50 58,30
Groenendijk 25,50 25,50
Grontmn' 42,30 42,40

LClComput.Gr. 2,40 2,30
Melle,van nrc 54,00 54,00
Nedcon Groep 47,00 46,20
Nedschroef 51,30 51,30
Neways Electr. 4,50 4,50
OrdinaBeheer 13,00 12,50
P&C Groep 75,80 76,20
SligroBeheer 51,20 51,60
Welna 32,50 32,60
Weweler 18,60 18,10

Wall Street
allied signal 58% 58%
amer.brands 41% 41%
amer.tel.tel 48% 49
amococorp 839142- 51%

4
asarcoinc. 22% 22%
bethl. steel 15'/a 15V4
boeingco 34% 35'A
can.pacifïc lIV 2 lIV2
chevron 69' A 69%
chiquita 16% 16%
chrysler 32Ve 31%
citicorp 19>/s 19%
cons.edison 31% 31%
digitequipm. 32'/z 32'A
dupont nemours 49% 50
eastman kodak 41% 40%
exxon corp 61V4 61%
ford motor 40% 39%
gen. electric 83% 85%
gen. motors 32% 32%
goodyear 66V2 65%
hewlett-pack. 63% 65%
int bus.mach. 51% 53
int.tel.tel. 69% 69%
kim airlines 13% 13%
mcdonnell 45% 46%
merck co. 46% 46%
mobil oil 62% 63'/s
penncentral 21% 22%
philips 10% 10%
primerica 46% 46%
royal dutch 84% 84%
searsroebuck 42% 42%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 59% 60%
united techn. 46V 247'/«
westinghouse 12% 12%
whitmancorp , 15 15
woolworth 32% 32

Advieskoersen
amenk.dollar 1,680 1,800
austr.dollar 1,14 1,26
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.doUar 1,300 1,420
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitsemark(100) 109,80 113,80
engelse pond 2,62 2,87
finse mark(100) 32,50 35,00
franse frank (100) 31,25 34,00
grieksedr.(lOO) 0,75 0,95
ierse pond 2,80 3,05
itaUire(10.000) 11,40 13,10
jap.yen(10.000) 137,00 142,00

Noorse kroon (100) 24,50 27,00
oost.schill.(lOO) 15,72 16,22
port.escudo(loo) 1,14 1,32
spaanse pes.(100) 1,46 1,66
turkse lira(100) 0,0170 0,0260
zweedsekr. (100) 24,00 26,50
zwits.fr. (100) 122,50 127,00

Wisselmarkt
amerikdoüar 1,74005-1.74255
antill.gulden 0,9580-0,9880
austr.dollar 1,1948-1,2048
belg.frank(loo) 5.4625-5,4675
canad.dollar 1,36325-1,36575
deense kroon(100) 29,085-29,135
duitse mark (100) 112,4250112,4750
engelse pond 2,7610-2,7660
franse frank (100) 32,880-32,930
griekse dr. (100) 0,7950-0,8950
hongk.dollar(100) 22,4250-22.6750
iersepond 2.9630-2.9730
itaUire(10.000) ' 12.435-12,485
jap.yen(10.000) 141,725-141,825
nwzeel.dollar 0,8987-0.9087
noorsekroon(100) 26,005-26.055
oostenr.sch.(loo) 15,9780-15,9880
port. escudos (100) 1,2380-1.2780
spaanse pes.(100) 1,5725-1,5825
surin.gulden 0,9560-0,9960
zweedsekr. (100) 25,230-25.280
zwits.frank(loo) 125.340-125,390
e.e.u. 2,1975-2,2025

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 195,00 194,60
idexcl.kon.olie 184,80 184.40
internationals 198,00 197,90
lokale ondernem. 193,50 192,80
idfinancieel 155,90 155,90
idniet-financ. 230,40 229,20

CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 289,80 289,10
idexcl.kon.ohe 257,60 257,10
internationals 307,20 306,90
lokaleondernem. 270,40 269,50
id financieel 245,30 245,20
id niet-financ. 301,00 299.40
CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 103,10 103,00
internation 108,50 108,60
lokaal 101,90 101,90
fin.instell 138,80 138,70
niet-financ 95,70 95,70
industrie 104,40 104,30
transp/opsl 89,60 89,80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 18.640-19.240,vorige
18,600-19,200,bewerkt 20,840 laten,
vorige 20,800 laten.

Zilver onbewerkt 170-240,vorige 170-240,
bewerkt 280 laten,vorige 280 laten.

Dow Jones
Industrie 3.269,21

+ 14,03

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo papr 140,00 214 7,90 7,50
daf cjan 7,50 342 0,40 0,50
daf c apr 7,50 444 I,lob 1,10
daf cjul 7,50 231 1,40 1,50
daf pjan 7,50 371 2,10 1,60
daf papr 7,50 227 2,40 2,20
daf papr 12,50 400 7,00 6,70
daf pjul 7,50 212 3.00 270
d/fl c scp 180.00 504 9,00 8,10
coc c dcc 275,00 350 3,30 2,90 a
coc c dcc 280,00 426 0,40 0.20
coc cjan 275.00 223 7,30 7,40
coc cjan 280,00 216 4,30 4,00
coc cjan 285,00 345 2,20 2,00
coc pdec 275,00 575 0,50 0,20
coc pdec 280,00 1305 2,50 2,60
coc pdec 285,00 431 7,20 7,30
coc pdec 290,00 221 12,00 b 12,40
coc pjan 275,00 375 2,50 2,70
coc pjan 280,00 413 4,60 4,60
coc papr 270,00 341 4,30 a 4,60 a
coc papr 320,00 227 35,50 a 35,50
hoog papr 20,00 365 1,50 1,80
ing cjan 50,00 494 3,70 3,60
ing cjan 52.50 898 1,70 1,40
ing c apr 50,00 222 4,80 4,70
ing c apr 52,50 314 2,80 2,80
ing c apr 55,00 1970 1,70 1,50
ing cjul 55,00 299 1,90 1,70
ing cj94 47,80 302 7,20 6,80
ing cj9s 47,50 395 8,10 8,00
nlv c mei 100,00 500 6,80 a6,80
phd c apr 17,50 315 2,60 2,70
phU c 094 45,00 3517 0,30 0,40
phil c 095 20,00 297 5,40 5,40
phil pjan 17,50 559 0,50 0,50
phU pjan 20,00 679 1,70 1,70
phU pjul 15,00 215 0,90 0,80
phil pjul 17,50 210 1,70 a 1,30
phil p095 20,00 227 4,00 3,90
olie pjan 140,00 500 0,30 0,30
ohe papr 145,00 240 2,00 2,30
tops c dcc 500,00 254 6,50 6,00
tops cjan 490,00 369 21,00 20,50
tops cjan 510,00 593 7,00 7,20
tops pdec 500,00 417 0,90 0,50
tops pdec 510,00 929 5,00 5,00
tops pjan 510.00 841 7,80 8,00
und pjan 185,00 233 2,50 260
unil papr 180,00 373 2,60 b 2,60

a-laten g bieden+e»-div.
b bieden h- laten " ex-div.
c-ei-claim k=gedaan+ h
d=e«-di»idend I gedaan-g
e- gedaanï bieden »k= slotkoers vorige dag
I=gedaan + laten sk-= slotkoers gisteren

Overheid geeft lening van slechts 67 miljoen

Verlies Daf meer
dan 100 miljoen

Daf houdt er rekening mee dat er,
nog ten laste van dit jaar, geld moet
worden uitgetrokken voor een reor-
ganisatie. Er moet rekening gehou-
den worden met een 'belangrijke'
inkrimping van het personeelsbe-
stand, aldus hetbedrijf. Meer duide-
lijkheid daarover wordt in de twee-
de helft van januari verwacht. Dan
komen twee, door Daf ingeschakel-

EINDHOVEN - Daf boekt dit jaar een groter verlies dan de
100 miljoen gulden die werd voorzien. Dat heeft de noodlij-
dende vrachtwagenfabrikant gisteren bekendgemaakt. Hoe
hoog het verlies oploopt, kan Daf nog niet zeggen. Het bedrijf
krijgt van de Nationale Investerings Bank (NIB) een lening
van 'slechts' 67 miljoen gulden. Met de NIB en zijn Belgische
tegenhanger werd aanvankelijk gesproken over twee leningen
van in totaal 210 miljoen gulden.

de onderzoeksbureaus met hun rap-
porten over de toekomst van het
bedrijf.

Die rapporten willen ook de Neder-
landse en Belgische overheid eerst
bestuderen, zo blijkt nu. Met de
NIB (voor 50,3 procent van de Ne-
derlandse overheid) en zijn Belgi-
sche tegenhanger sprak Daf over
achtergestelde leningen van in to-
taal 210 miljoen. Zon achtergestel-
de lening hoeft pas terugbetaald te
worden als alle andere schuldeisers
zijn afgelost. Dat had Dafs uiterst
moeizame financiële positie aan-
zienlijk verbeterd.
Het blijft nu bij een gewone NlB-
lening van 67 miljoen gulden. Vol-
gens een woordvoerder van de In-
dustriebond FNV is dat voldoende
voor het bedrijf om de maand ja-
nuari door te komen. Daarna moet
er echter absoluut meer gebeuren,
aldus de bond.

Volgens Daf zijn daaroverconctruc-
tieve gesprekken gaande met de
Nederlandse en Belgische overheid
en met de commerciële banken.

Daarbij is ook de ruim 110 miljoen
gulden van de Belgische overheid
nog onderwerp van gesprek. Vol-
gens Daf is de Belgische overheid
als de onderzoeken positief uitval-
len ook bereid een definitieve her-
structering van Daf mede te finan-
cieren.

De problemen komen vooral voor
rekening van Daf Special Products
(onder meer de militaire produkten)
en Daf Finance. Bij Special Pro-
ducts moeten zoals het er nu uitziet
70 van de 500 banen verdwijnen. De
reorganisatie van Daf Finance, dat
de verkopen van Daf-vrachtwagens
voor klanten financiert, ligt op sche-
ma, aldus Daf.

economie

EG-subsidie HDTV
voorlopig gered

ÖEN HAAG - De subsidie voor
de 'toekomsttelevisie' HDTV is
voorlopig gered. Het Europees
Parlement heeft op de begrotingvoor volgend jaar 196 miljoenecu,ruim 400 miljoen gulden, ge-
reserveerd voor het 'actiepro-gramma HDTV". Dat betekentdat de eerder deze week door de
üntten geblokkeerde HDTV-
steun volgend jaar kan worden
Uitgegeven, op voorwaarde dat
de Britten hun verzet alsnog op-geven.

Minister Maij-Weggen liet wetenbijzonder verheugd' te zijn overnet besluit van hetEuropees par-

lement. De minister zegt te ver-
wachten dat de Britten tijdens
een EG-vergadering volgende
week maandag, of anders maart
volgend jaaralsnog bijdraaien.

Door het verzet van de Britten
dreigde de steun voor HDTV de-

ze week met minstens een jaar
uitgesteld te worden. Engeland
bleek ondanks vermeende toe-
zeggingen tijdens de Eurtop in
Edinburgh nog steeds bezwaren
te hebben.
De andere elf EG-landen en de
Europese Commissie ziin voor

steun aan HDTV, dat straks op
bioscoopformaat (16:9 in plaats
van de huidige 4:3) een haar-
scherp beeld moet geven. Zij
willen de komende vijfjaar 500
miljoen ecu, zon 1,2 miljard gul-
den, uittrekken om HDTV te
steunen. Dat is 350 miljoen ecu
minder dan oorspronkelijk de
bedoeling was. Het geld gaat
naar omroepen en kabel- en sa-
tellietexploitanten. Die moeten
het investeren in apparatuur en
programmatuur voor HDTV-uit-
zendingen. Zonder programma's
die geschikt zijn voor HDTV is
het project bij voorbaat ten dode
opgeschreven.

Werkloosheid
blijft stijgen

DEN HAAG - Het aantal werklo-
zen dat bij de arbeidsbureaus staat
ingeschreven, blijft stijgen. In de
maanden september, oktober en no-
vember stonden gemiddeld 324.000
mensen bij de arbeidsbureaus als
werkloze te boek. Een maand eer-
der lag het gemiddelde nog 17.000
lager. Vergeleken met vorig jaarno-
vember is het aantal werklozen toe-
genomen met 14.000.

De gisterochtend door het Centraal
Bureau voor de Statistiek bekend
gemaakte cijfers laten zich lastig
vergelijken met de omvang van de
werkloosheid die het Centraal Plan-
bureau voorziet. Het CPB ziet het
aantal werkzoekenden volgend jaar
stijgen tot zeker 525.000. Zo ver zal
het maandelijks door het CBS ge-
publiceerde cijfer niet stijgen.

Onbetrouwbaar
De enquête voor de maandcijfers is
te gering van omvang om daar ook
een betrouwbaar beeld van het aan-
tal niet-ingeschreven werkzoeken-
den aan te ontlenen. Wel mag wor-
den aangenomen dat de aanhou-
dende stijging in het aantal geregis-
treerde werklozen in overeenkom-
stige mate doorwerkt in het totaal
van de werkzoekenden zoals het
CPB hanteert. In die berekening
zou het aantal werkzoekenden vol-
gend jaar met gemiddeld 525.000
zon 50.000 hoger üggen dan gemid-
deld in 1992.

Verschil
Het verschil ontstaat onder meer
doordat het CPB getallen hanteert
waarin ook mensen worden worden

meegeteld die wel een baan zoeken
maar zich niet hebben laten in-
schrijven bij een arbeidsbureau.

Die cijfers worden weliswaar ook
door het bureau voor de statistiek
aangeleverd, maar komen voort uit
een veel grotere enquête dan die
waarop het CBS zich voor zijn
maandrapportage baseert.

Treinstaking in België

" Het station Brussel-Zuid
was gistermorgen bijna ge-
heel verlaten als gevolg van
de algemene treinstaking
van 24 uur in België. De
bonden protesteren met de
actie tegen de besparingen
die voortvloeien uit een
nieuw ondernemingsplan.
De spoorstaking heeft niet
tot overmatige fileproble-
men geleid. Daar zorgden
demonstrerende boeren wel
voor, zoals op de Al2tussen
Antwerpen en Brussel waar
takken, aarde en mest over
de weg waren gestrooid. De
boeren protesteren tegen het
landbouwakkoord tussen de
EG en de VS. Foto: EPA

Slecht vooruitzicht voor
Nederlandse bedrijven

HEERLEN - Het Nederlandse bedrijfsleven heeft weinig vertrouwen in
de resultaten voor het volgend jaar. Dit blijkt uit de Enquête Regionale
Bedrijfsontwikkeling (ERBO) die jaarlijks door deKamers van Koophan-
del in Nederland wordt gehouden.
Uit de onderzoek kwam ook naar voren dat de Nederlandse ondernemin-
gen dit jaarmeer verlies lijden danin 1992.Bovendien bleek dat de inves-
teringen verder afnemen. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van
66.000 Nederlandse bedrijven.

De omzet op de Nederlandse markt stagneert, maar de export laat nog
altijd een lichte groei zien.

De werkgeversorganisatie VNO toonde zich gisteren in een reactie op de
ERBO 'niet verrast. Een woordvoerder van VNO zei dat rentedaling en
gematigde looneisen noodzakelijk zijn voor het herstel van de economie.

munt uit
Rente

De rente in Duitsland kan om-
laag. Dat zegt de directeur van
Internationale Monetaire
Fonds (IMF), Michel Camdes-
sus. De Fransman ziet ruimte
voor een renteverlaging omdat
de bestedingen in Duitsland af-
nemen en de tendens van grote
loonsverhogingen voorbij is.
„Als eenmaal derente in Duits-
land omlaag gaat, volgen de
tarieven in de rest van Europa
vanzelf," aldus Camdessus.

BA
British Airways gaat zijn inter-
nationale positie verder ver-
sterken door voor 665 miljoen
Australische dollar (f 800 mil-
joen)een belangvan 25 procent
te nemen in de te privatiseren
Australische luchtvaartmaat-
schappij Qantas. Het bod van
de Britse maatschappij is ver-
kozen boven dat van Singapore
Airlines, zo heeft de Australi-
sche minister van Financiën,
Ralph Willis, gisteren bekend-
gemaakt.

Cheques
Het gebruik van travelerche-
ques blijft groeien. De toepas-
sing gaf in de afgelopen vier
jaar een stijging te zien met 9
procentpunten. De verkoop
van reischeques houdt volgens
onderzoek gelijke tred metde
groei van het reizen naar verre
bestemmingen. Vorig jaar
steeg het aantal buitenlandse
vakanties van Nederlanders
met 6 procent.

CFO
De CFO, de CNV-bond voor
onder meer overheidsperso-
neel, gaat volgend jaar de cao-
onderhandelingen in met een
looneis van 2,5 procent. De al-
gemene vergadering van de
CFO heeft daartoe gisteren in
Nijkerk besloten. Ook de Abva-
Kabo, de FNV-tegenhanger
van de CFO, komt met een
looneis van 2,5 procent (oftewel
de verwachte prijsstijging).

Schokbeton
Bij Schokbeton in Zwijndrecht
moeten binnen'een halfjaar 77
arbeidsplaatsen verdwijnen,
waarvan 35 door gedwongen
ontslag. Dit heeft de directie
van het bedrijf gisteren meege-
deeld.

Shell
Shell Tankers stuurt zijn vloot
van vijftig tankers niet meer
naar de Verenigde Staten van-
wege de strenge milieu-eisen
en de dreigende hoge schade-
claims. Andere gerenommeer-
de rederijen doen dat volgens
algemeen-directeur J.A.M.
Elias van Shell Tankers in Rot-
terdam ook niet meer. Daar-
door dreigen de VS sinds de
ramp met de Exxon Valdez
met hun milieupolitiek het te-
gendeel te bereiken van wat zij
willen, meent Elias: de olie gaat
nu met oudere schepen onder
twijfelachtige vlag naar de VS.
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Auto's
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz-
da 626 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX '88;
Mazda 626 Wagon 1.8 GLX
met stuurbekr. '89; 2x Maz-
da 323 F coupé '90; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86/'B7;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
'86; Mazda 323 Sedan 1.3
Envoy '88; Mazda 323 Se-
dan 1.3i GLX '88; Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '87;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX '90;
Alfa 75 1.6 i met LPG '90;
Volvo 340 GL '88; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 LX '90; Mitsu-
bishi Lancer 1.8 diesel '87;
Fiat Panda 1000 CLi '91;
Ford Siërra 2.0 CL 5-drs '88;
Ford Siërra 2.0 Laser '85;
Opel Kadert Sedan 1.6i '89;
VW Golf CL 1.6 '90; Diverse
goedkope inruilauto's: Hon-
da Civic 1.3 automaat '82
’6.750,-; Honda Civic auto-
maat '81 ’3.750,-; Skoda
120 L '85 ’3.950,-; Vaux-
hall Carlton '79 ’4.500,-;
Volvo 244 DL automaat '77
’3.250,-; Volvo 360 GLS
Sedan '83 ’5.950,-; Ford
Taunus 1.6 L '78 ’1.250,-;
Fiat Panda 34 '85 ’ 5.950,-;
Mitsubishi Galant 2.3 turbo
diesel '83 ’3.500,-; Opel
Kadett automaat 1.6 S '82

’ 4.750,-. Palemigerboord
401, Heerlen: 045- 722451.
Donderdag koopavond tot
20.00 uur
Te k. 2x BMW 320-6, 5-bak,
bwj. '83, 81.000 echte kms.
vaste prijs ’6.500,-; 323i,
bwj. '79, ’ 1.500,-. Beide
schuif/kant.dak en zijn tech.
100% i.o. 04405-3487.
Te k. BMW 320, 6-cyl, bwj.
'80, mooie zuinige auto,
APK 4-93, ’1.500,-. 045-
-274147 na 18 uur.
Te k. Lancia DELTA 1.3, bwj.
'82, pr. ’1.250,-; Lancia
Delta 1.5, pr. ’2.500,-. Tel.
045-444471 of 443753.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.

Te koop TOYOTA Hi-lux RN
37, bwj. '85, zonder cab.,
deel 2, copie deel 3, type
plaatjes aanwezig en Lada
1200S, bwj. '88, lichte rijbare
schade. Tel. 045-453570.
Math KOENEN biedt te koop
aan: 50 tot 100 auto's v.a.
’5OO,- tot ’7.000,-. 1 jr
APK, inruil en financiering
mogelijk. Tel. 04499-3398.
INKOOP auto's. Bet. hoog-
ste prijs. Open tot 21.00 uur.
045-416239.
AUTO'S, U belt, wij kopen!!!
Ook zondags met vrijwa-
ringsbewijs. 045-427671.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
ESCORT 13L, nw. model,
bwj. '80, auto is in zeer goe-
de staat, 58.000km. Te bevr.
Tel. 045-724729.
Te koop PEUGEOT 205 KR
1.4, '88. Autobedrijf Klank-
stad. Tel. 045-413916.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, bwj. '82 t/m '88 (ook
schade). Direct contant
geld! 046-518401 of 337742
Autohandel MARIËTTE
heeft verschillende leuke
goedkope en duurdere
auto's voor u. Vele verschil-
lende merken. Tev. het
adres voor gebruikte meu-
belen. Heerlerbaan 76,
Heerlen.Tel. 045-416388.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw. 045-727742 / 724000
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.
OK CARS, wij gaan met va-
kantie van 19 dcc. tot 4 jan.
Laatste kans, div. auto's t.e.
a.b. Verl. Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. Opel KADETT D '79,
motor '85, APK 3-93, pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-245586.
LUCAR! koopt ook uw auto
voor een serieuze prijs.
Schade of defect geen be-
zwaar. Tel. 045-456963.
Te koop RELIANT 2 stuks,
goed lopend, carrosserie-
werk. Samen ’ 1.000,-. Tel.
045-441156.

Sloopauto's
RAPIE vraagt loop-sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-512924/046-519637
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.

Bedrijfswagens
Te k~ MERCEDES 30A
dubb. cabine, met kiep, bwj.
'81, i.z.g.st. Tel. 045.750633.

Motoren
YAMAHA Virago 750 bwj.
'84, i.z.g.st., veel chroom,

’ 6.750,-. 04493-4929.
Te k. KAWASAKI 500 GPZ,
bwj. '90, ’ 9.000,-.Tev. Ya-
maha Virago 1000 cc, '84,

’ 7.000,-. Tel. 045-353399.

CHOPPERS!!!! Niet de
meeste, wel de mooiste,
tegen winterse prijzen. Maas
Motoren, Jongmansweg 51a,
Heerlen. 045-229236.—————————————————————————————————————Auto onderdelenen accessoires

Cadeau-tip
* Blaupunkt München CD 41

* Digitale radio-CD
* Van ’ 1.145,- voor ’ 899,- mcl. Btw

|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

(Brom)fietsen

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

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

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

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

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

A. den Hartog bv, Rosmolenstraat 16, Sittard. 046-515664.
Te k. dames- en HEREN-
FIETSEN, omafiets. Kerk-
plein 54, Voerendaal, 045-
-750263
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

In/om de tuin
Te k. mooie grote KERST-'
BOMEN, ’ 5,- per stuk. Ver-
koop vanavond v.a. 20.30
uur. Roemenkamp 24, Oirs-
beek, vragen naar Marcel of
Hans.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. AKITA Inu pups, volle-
dige garanties. Kennel Ere-
bor. Tel. 09-3211345971.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, 8 wk. oud, ing. en
ontw. Tel. 04492-3421.

Te koop gevraagd DUIVEN-
HOK plm. 2.75x2.00. Tel.
045-310009 na 19.00 uur.
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.
Diverse soorten VOGELS te
koop. Laurierstr. 66, Heerlen
Te k. Maltezer Leeuwtjes en
YORKSHIRE-TERRIËRT-
JES, pr. ’300,-. Tel. 04138-
-78176.

Vlieg met het
postkantoor.

i
SudgetAr **->
VLIEGTICKETS

retour vanaf retour vanaf §

I
Europa Afrika 1

Faro f 365,- Tunis f 490,-
Heraklion f 465,- Cairo f 745,-
Wenén f 465,- Agadir f 615,-
TelAviv f 649,- Mombassa f 1.165,-
Eilat f 665,- Dakar f 1.265,-

Lagos f 1.495,-- Harare f 1.935,-

Montreal (B) f 595,- Verre Oosten
New Vork f 649,- 1
Vancouver f 1.165,- Bangkok f 1.165,-
Sint Maarten f 1.445,- Delhi f 1.265,-
Caracas f 1.595,- Beijing f 1.565,-

Manila f 1.735,-
B = vertrek vanaf Brussel Sydney f 2.165,-

-1 /
Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of

Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

Te koop PUPS Yorkshire-
terriers. Telefoon 043-
-473551.
Te k. spierwitte Ameri-
kaanse-Canadeese HER-
DERPUPS, ouders HD-vrij,
ingeënt plus ontwormd, zr.
lief v. kind. 05750-40623.
Wegens tijdgebrek Duitse
HERDERS met stamboom,
geröntgend. Tel. 045-
-321988 Of 425634.
Mooie GROENENDAELER,
1 jaar, goedkoop af te halen.
Tel. 045-225108.
Te koop Duitse DOG, 4 mnd., teefje, met stamb., vr.pr.

’ 600,-. Tel. 045-255426.
DOBERMANNPUPS, werk-
hond en kamp. afst.; Hon-
denaanhanger, 3-drs.
’850,-. 04492-2871.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

Baby en Kleuter
Te k. Teutonia 3 in 1 KIN-
DERWAGEN en ledikantje
m. toebeh. en meisjeskle-
ding tot 2 jr. 045-256965.

Mode Totaal

Echt lederen vesten
10 verschillende modellen (dames + heren) met of zonder

fantasie nu alles aan 2999 Bfr; jeansbroeken vanaf 599 Bfr
alle modellen; sweaters vanaf 299 Bfr; hemden vanaf 399
Bfr. Deze artikelen zijn allemaal uit de kollektie winter '92.

Profiteer nu!!! Kom en overtuig U zelf!!!
Royal Faks

Pauwengraaf 47, Eisden-Maasmechelen
Shopping Center 1, Genk-België.

Wonen Totaal

Nu bij Meubelhuis Kleba
te Hoensbroek

Wij gaan verbouwen met een grootse opruiming in allerlei
meubels met kortingen van 15 tot 25%.

Kom wees er bij en sla uw slag.
Nu blank eiken salonkasten v.a ’ 1.495,-
Grote keuze in blank eiken bankstellen nu v.a ’ 1.995,-
Radio-TV kastjes met video schuif nu v.a ’ 275,-
Grote keuze in allerlei 2-zits bankjesnu v.a ’ 325,-
Tientallen masieve leder bankstellen gaan eruit
voor sportprijzen ook in blank eiken nu v.a ’ 2.950,-

Midden eiken bankstellen in 3-1-1 in diverse
stofsoorten nu met kortingen van 25-35%

De hele moderne collectie meubelen in zwart en witte
salonkasten nu met grote korting, 3-2 moderne bankstellen

in diverse kleuren
1e keus lederlook nu ’ 695,-
-verder kleinmeub., mimisets, salontafels nu ’ 195,-

In onze pas vernieuwde slaapkamerafd. zeer grote keuze
in alerlei bedden

1- en 2-persoons v.a ’ 245,-
-complete slaapkamersnu ’1.795,-
Losse bedden nu v.a ’ 195,-

Kom kijken en profiteer van onze extra lage prijzen.
Vandaag gekocht, morgen al in huis.

Meubelhuis Kleba te Hoensbroek
Akerstraat 230-232.

Te KOOP eiken bankstel
met tafel, ’250,-; mas. eik.
kamerkast, ’250,-; eik. eet-
hoek, ronde uittrektafel met
4 stoel., ’200,-; klassieke
slaapkamer lits-jum. met
ombouw, 4 drs.kast toiletta-
fel, kl. crème, ’300,-. Tel.
045-726495 na 18 uur.
Te koop massief eiken EET-
HOEK met 4 stoelen, als
nieuw. Tel. 045-750531.
Te k. 1-pers. OPKLAPBED-
KAST, kl. wit/grijs, vr.pr.

’ 500,-. Tel. 045-259204.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

Huw./Kennism.
Dokteres Aziatisch type, ge-
huwd, biseks zoekt dito
VROUW van 25-40 jaar.
Artztin, Aziatisch type, ver-
heiratet sucht dito frau von
25-40 Jahre. Br.o.nr. B-
-03390, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

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.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

KACHELS, gashaarden, in-
zet, inbouw. Gratis geplaatst.
Diverse aanbiedingen. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Muziek

Keyboard decemberaanbieding
Alle Yamaha PSR keyboards t.w.v. ’ 675,- en hoger»'
inclusief adapter, kruisstatief, lespakketten en cassettes

Vanaf PSR 300 ook inclusief hoofdtelefoon.
5 jaar vertrouwde Stalmeiergarantie
Saxofonisten opgelet

De aanbieding is bijna op: B+S sax alt ’ 995,-
B+S sax tenor ’ 1.195,- (excl. koffer). *

20 dcc. koopzondag, koopavonden 21 t/m 23 decen^
Te koop JUKE-BOX, zeer
mooi, 60-er jaren. Pr.
’2.000,-. Tel. 044-921108.
Top 100 band zoekt nieuwe
BASSIST(E). Tel. 04405-
-2533
Gebruikte SAXOFOONS en
andere blaasinstrumenten.
Goede merken met garantie.
Oss, tel. 04120-25265.
Te koop TROMPET Man-
chester Brass Class A. Tel.
045-314959.
Te koop ORGEL GEM NK2O,
4jr. oud, als nieuw. Tel. 045-
-319171.
Te koop KLARINET mcl.
koffer, standaard en 2 eerste
studieboeken muz.scnool.
’575,-, tel. 045-216515
Te koop KNOPACCOR-
DEON Accordiola 96 bas, z.
g.a.nw. Tel. 045-422003.

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.

Huish. artikelen
MAGNETRON-DEMON-
STRATIES vrijdag 18 en
zaterdag 19 december van
11.00-16.00 uur. Alno keu-
kendesign Kellerhuis b.v.
Woonboulevard Heerlen.

Kunst en Antiek
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne vindt u bij
INTERART antiek Simpel-
veld, Irmstraat 64. 045-
-443161 eigen restauratie en
logerij. Ma. gesl./do. koopav.
'n ANTIEK kerstkado?
J. Lempers, Valkenburger-
weg 49A, Nuth. 045-241333
of 244706. Open do. 17-21
u. vr. 10-18 u. za. 10-17 u.

Bel de Vakmar
SCHILDERS kunnen j
diverse behang- en B'l
schilderwerk aanne"
Tel. 045-210020.
Hans LIPS voor timrnjj
dak en zinkwerk met o*.
tic. Vraag vrijbl. fofferte. Bel 045-45383 J
NEW LOOK BV l

berg. Gevelreiniging.. .
kappen, voegen, steig*
huur. Tel. 045-31216*
045-312709. X
Riet- en BIEZENSTO^Vrepareren ’5O,- P- sLj
garantie. Tel. 043>W
b.g.g. 646919.
Reparatie, renovatie,
vice en montage aan
AANBOUWKEUKEN. ü'
info 045-210627.
MAATWERK voor al
timmerwerk en kl.
binnenshuis. 045-24460*.. .——- (
Het juiste adres
komplete afbouw o.a-
dingswanden en sys'
plafonds- speciale $men voor de WON»
BOUW: Kompleet Oft
teerd met verlichting-
en correcte montage- vj
vrijblijvend een offerte-
-045-456515.
Ervaren vakman biedt (
aan voor straatwerk o-*q [
ritten, sierbestrating- J;
voor Uw gehele tuina»j
zeer SCHERPE ff
Gratis offerte: 045-323^
Gedipl. SCHILDER, KaflJschilder- en behang
aannemen. Tel. 04450j>'

Computers,*
Op zoek naar goede, ü
kope PC? Bel C.P.C- r|»
rade. Tel. 045-35158» A
5% extra kerstkorting *verkoopprijzen.

Voor Piccolo's
zie verderpagina^/
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Gelukkig is Nederland nog steeds een Daarom heeft de ABN AMRO Bank nis op het gebied van financiering, betaling'

landvan ondernemers. Want mensen dieeen speciaal voor ondernemers inhet midden-en verkeer, geldbeheer en verzekeringen. B°'

eigen bedrijf hebben, blijven de ruggegraat kleinbedrijfhaarorganisatie stevig aangepast, vendien worden ze geruggesteund door I°'

van onze economie. Maar als ABN AMRO Met als resultaat een grotere decentralisatie kale specialisten voor die zaken die om cct1 j
beseffen we terdege dat dieruggegraat in alle van de beschikbare kennis en veel kortere zeer specifieke deskundigheidvragen,

opzichtenzwaar belast wordt. Zeker als u net lijnen. In onze kantoren kan de ondernemer Wij hebben voor deze opzet gekozen<
begint ofhet bedrijf(nog) een beperkte om- uiteraard beschikken over persoonlijke omdat we willen werken voor ondernemer
vang heeft, want meestal zijn het vooral üw accountmanagers. die van hun bank meer verwachten dan geld

schouders die de lasten moeten dragen. Allround adviseurs, die u zakelijk en alleen. Voor ondernemers die willen dathun

Uiteraard kunt u externe adviseurs in- desgewenst privé het financiële maatwerk bank een actieve partner is in plaats van cc"

schakelen, stukvoor stukmet huneigenwerk- kunnen leveren dat u wenst. Ze beschikken passieve toeschouwer,

gebied. Maar met name op het gebied van de over een specifieke opleiding, gericht op de. Want alleen danhebben we eenvertro

financiële problematiek mist u daardoor al advisering van het midden- en kleinbedrijf, wensrelatie waardoor we voor uDe ban

snel het noodzakelijke overzicht. Envanzelfsprekendhebbenze een bredeken- kunnen zijn. De bank voorDe ondernemer-

M ABN-AMROZ^bank

Vrijdag 18 december 1992 "8Limburgs Dagblad



Van onze correspondent

Buurtbewoners melden
onverwachte aanleg
Avenue Céramique

Wegenbouwer moest al
werknemers ontslaan

Baars wil miljoenen van De Limburger

Mr. Pfeil vindt echter dat in deze
zaak de krant niet alleen onjuiste
feiten verspreidt, maar dit ook
onnodig grievend doet en die
nog overbodig vaak herhaalt.

Koster hield de rechtbank voor
dat in deze zaak de persvrijheid
ernstig in het gedingis.

gedragingen zijns inziens aan
zichzelf heeft te danken 'verba-
zingwekkend en uniek in de ge-
schiedenis van het Nederlands
perswezen.

schreef in die krant over aan
Baars toegeschreven omkopin-
gen van bestuurderen en ambte-
naren in Limburg,

Zie verder pagina 12

" 'Valse waakhonden
horen aan deketting'

Raadsman mr. J. Koster van De
Limburger zette vraagtekens bij
zogenaamde massale ontslagen
bij het bedrijf en noemde de
schadeclaim, die Baars door zijn

IVtAASTRICHT - Volgens advo-
?a*t mr. A. Pfeil heeft wegen-
bouwer Baars uit Kümmen door
Jte stroom van negatievepublica-ües in het dagblad De Limbur-ger niet alleen miljoenen gulden
ehade geleden door misgelopen

°Pdrachten, maar ook als directgevolg daarvan het personeels-
bestand met 45 man (was 115)
"toeten inkrimpen. Een eerder
£°or Baars zelf voorspeld ban-ket, is volgens de raadsman<*°or nieuwe opdrachten, voorle-
ef van debaan.

Pfeil zei dat gisteren tijdens een
openbaar pleidooi in een zoge-
naamde verkorte procedure voorac rechtbank in Maastricht. Een

procedure die Baars en zyn we-
genbouwbedrijf tegen de uitge-
verij De Limburger bv en de
schrijvers van de verhalen, de
journalisten Henk Langenberg
en Joep Dohmen, aanspanden
om via derechter zowel een alge-
heel publicatieverbod als de toe-
kenning van een miljoenen-
claim af te dwingen. Het tweetal

Dales brengt kwestie vandaag in kabinet
Gif

Kamer eist 16 miljoen
extra voor aardbeving

Bestuurslid Paul Tieman van de
"Stichting Maastricht Vestingstad
bevestigt dat gisteren zwaar mate-
rieel is ingezet. „Het valt me op dat
juistnu wordt gestart met het dicht-
gooien van bouwputten nu we net
zijn begonnen het Parmabastion en
andere delen van de vestingwerken
op de monumentenlijst te krijgen.

MAASTRICHT - De bouw van de
Avenue, de grote verkeersader van
het Céramiqueterrein, is volgens
omwonende Frans van Groeningen
gistermiddag halsoverkop begon-
nen. Hij meldde dat een begin is
gemaakt met het verzetten van de
grond voor deweg.

ieder geval zijn afspraak dat het pas
na overleg met ons iets zouden mo-
gen doen aan de vestingwerken",
aldus Tieman gisteravond.

Het lijkt erop of de vestingwerken
worden ondergeschoffeld. Het pro-
jectteam-Céramique schendt in

Van Groeningen vindt het voorba-
rig dat de gemeente al begint aan de
weg en niet de- uitspraak van de
Kroon wil afwachten of het bestem-
mingsplan voor het gebied wel
wordt goedgekeurd. „Als dat niet zo
is, moet het verrichte werk weer on-
gedaan worden gemaakt. De ge-
meente neemt dan een financieel
risico waar de burgers straks voor
moeten opkomen. Waarom na der-
tien maanden wachten op de uit-
spraak, nu ineens die haast?,"
vraagt hij zich af.

De piketpaaltjes die aangeven waar
de vierbaansweg moet komen, gin-
gen enkele dagen geleden al de
grond in. Toen Van Groeningen, die
uitkijkt op het Céramiqueterrein,
dat zag, het hij zijn juridisch advi-
seur mr. J. Smeets meteen een brief
naar het college van B en W van
Maastricht sturen.

In die brief verwijt hij de gemeente
onder meer weer gebruik te maken
van de 'chantage-clausule'. Een
ambtenaar van de gemeente zou te-
gen Van Groeningen hebben ge-
zegd dat het begin van de voorbe-
reidende eenvoudige werkzaamhe-
den noodzakelijk is voor de in
uitvoering zijnde bouwwerken op
het Céramiqueterrein.

Volgens gemeentewoordvoerder
Pieter Beek zijn er nog geen proble-
men voor de gemeente. „De uit-
spraak van de Kroon wordt snel
verwacht en tot nog toe zijn alleen
de piketpaaltjes geslagen voor de
weg. Daardoor komt de gemeente
echt niet in moeilijkheden. Die
paaltjes heb je zo weer uit de grond
getrokken," zegt hij.

Ombudsman De Jong:

'Uitkeringen
zijn te laat

fl< J^ HAAG - Een brede Ka-
d'J jj

e
K
rmeerderheid eist dat het

fJo et nog eens zestien mil-
i het Kgulden op tafel legt voor
$|j eerstel van de schade aanfykïri n en monumenten mvJ5den"Limburg als gevolg

i
e aardbeving van 13

(ft*I*-1*-- Minister len Dales van
% gj^enlandse Zaken zegde
ü' ge

, ren toe 'de wensen en zor-
Van de Kamer vandaag

£elf kabinet voor te leggen.
Jr||/f dacht zij dat een extra

ji^bijdrage van zestien mil-
** gulden wel op te brengen
est zijn 'in minstens drieb^otingsjaren'. Uit betrouw-

het\?3ron wor(it vernomen dat
b.e J*abinet al 'enig voorwerk'

verricht.
Van onze verslaggever

Van onze redactie economie

Jiin »aste Kamercommissie van
jj «Henlandse zakenvoelde gisterenm^es aan de tand over het almaar
le, van een extra 'substantië-
\ Wjdrage aan het herstel van ker-
J/J en monumenten, bovenop de
7-^er toegezegde rijksbijdrage van
<jj biljoen. De gehele Kamer had

al op 25 juni gevraagd door
e ? CDA-motie over het 'cultureel
ör'goed' te steunen.
e totale schade aan het cultureel
tj S°ed bedraagt dertig miljoen gul-
ovp en miljoen gulden blijft nog,
ty

r uit het fonds dat in het leven
(je

s geroepen voor het herstel van
<y Schade aan het particulier wo-
tWi

gbezit. Resteert nog een gat van
CtUtlg müJ°en-ken D stelden gisteren voor
cir et rijk hiervan tachtig procent,
*i)r?a zestien miljoen gulden, voor

rekening neemt. Provincie en
ccee r°kken gemeenten zouden nog
ttye ieder tien procent (telkens
rijKe,miboen) moeten bijdragen. De
Vv^bijdrage kan volgens CDA en
str, °ver driejaar worden uitge-
l9q~erd> met een eerste betaling in
Vn pvdA en D66 steunden dit
VVn tel-
b^ Kamerlid Jos van Rey had
cjr es in eerste termijn nog ge-
il- §d dat de minister wat zijn frac-
rjakl°etreft 'wel haar biezen kon
gen Ifn' als zij niet met toezeggin-
«UetrWam- Zo ver hoefde het dus
„J* te komen.

pagina 11j*alesverwacht**tra steun
"^ankabinet

KERKRADE - De rechtbank
van Maastricht heeft gisteren de
matrassenfabriek Obas Euro-
springs bv in Kerkrade failliet
verklaard. Volgens procuratie-
houder Jan van Deenen is Obas
slachtoffervan een tv-uitzending
van het consumentenprogram-
ma 'Ook dat nog.

Matrassenfabriek
gaat failliet na
'Ook dat nog'

MAASTRICHT - Maastrichtenaar
en ombudsman Dries de Jongvindt
dat de uitkeringsgerechtigden hun
geld in deze maand wel erg laat
kunnen ophalen. Op 22 december
zijn de uitkeringen betaalbaar ge-
steld. „Dat is aanstaande dinsdagen
dat betekent dat die mensen nog
maar net twee dagen de tijd hebben
voor de kerstinkopen. Waarom de
uitkeringen niet een weekje eerder
uitbetaald, dan had iedereen royale
mogelijkheid gehad om alles op tijd
in huis te halen voor de feestda-
gen."
Ook voorzitter Gerard Peters van de
raad van uitkeringsrechtigden
(RVU) is niet ingenomen met de be-
taaldag zo kort voor Kerstmis. „De
laatste jaren heeft de sociale dienst
wel degelijk rekening gehouden
met de feestdagen. Deze keer is het
inderdaad een wat krappe termijn
voor mensen die goede voorberei-
dingen willen treffen," luidt zijn
standpunt.

De dienst Sociale Zaken deelt mee
dat uitkeringsgerechtigden ge-
woonlijk op de 25ste van de maand
over hun geld kunnen beschikken.

Door deze datum met drie dagen te
vervroegen dacht men de uitke-
ringsgerechtigden voldoende gele-
genheid te hebben gegeven om
kerstinkopen te doen. Daarbij
wordt ook opgemerkt dat de uitke-
ringen waarschijnlijk al op maan-
dag 21 december bij de banken
binnen zullen zijn.

In de gemeente Heerlen zijn de uit-
keringen van deze maand pp dezelf-
de dag beschikbaar als in Maas-
tricht. Er zijn in datverband bij de
sociale dienst van Heerlen nog geen
klachten binnengekomen. Kerkra-
de laat zelfs», weten dat de uitkerin-
gen uiterlijk 23 december zijn bijge-
schreven.

keerde indruk gegeven van de
kwaliteit van de op maat ge-
maakte matrassen en de service
van Obas. „We verkopen twee-
duizend matrassen en bedden
per jaar, logisch dat er wel eens
een klacht bij zit. In de uitzen-
ding werden twee oude klachten
uit 1988 en en één uit 1992 be-
handeld. En onze deskundige
adviseurs werden ten onrechte
belachelijk gemaakt en op een
discriminerende manier neerge-
zet."

Parademeisje komt voor Hoge Raad
Fotograaf wijst uitspraak gerechtshofaf

Van onze verslaggever

?n als jeonderjo principes
* 9ebuktgaat f
\ fen geniet je daartoch van

punaise *
w

Weinig vorderingen
in moordzaak A76
HEERLEN - Het onderzoek naar de
vermoorde man diewoensdagmorgen
werd gevonden langs deA76 in Heer-
len heeft nog weinig opgeleverd. Wel
heeft de recherche gistermiddag een
buitenlandse auto gevonden in de
berm van de Nijswillerberg. Mogelijk
is dat het voertuig van het slachtoffer.
Gisteren is sectie op het stoffelijk
overschot verricht. De uitslag daarvan
is nog niet bekend. Ook de identiteit
van het slachtoffer is nog niet vastge-
steld. Ondanks de verspreiding van
het signalement en een foto van de
man zijn geen tips binnengekomen bij
de Heerlense recherche. Ook raad-
pleging van het registratiesysteem
van vermiste personen heeft niets op-
geleverd.

Boekbinder
failliet
SITTARD - De rechtbank van Maas-
tricht heeft gisteren het Sittardse be-
drijf Schrijen Boek bv failliet verklaard.
Het bedrijf heeft 10 tot 19 werkne-
mers. Curator is mr J. Hermans. Die
had gistermiddag nog geen duidelijk
beeld van de oorzaak van het faillis-
sement en de omvang van de schuld.

Heerlenaar gepakt
met kilo cocaïne
HEERLEN - Een 28-jarige Heerle-
naar en zijn vriendin (36) zijn door de
politie van die gemeente aangehou-
den voor het bezit van drugs. Het
tweetal had een kilo cocaïne in hun
woning aan de Elfmorgenstraat in
Heerlen verstopt. Het pakketje met
een straatwaarde van 120.000 gul-
den, was afkomstig uit Colombia. Hei
duo is gearresteerd en wordt vandaag
voorgeleid.

Dertienjarige steekt
brand school aan
BRUNSSUM - Een 13-jarige jongen
uit Brunssum is aangehouden op ver-
denking van brandstichting in de Tar-
cisiusschool aan deSt. Gregoriuslaan
in Brunssum. Zaterdagavond ont-
stond daar brand in het handenar-
beidlokaal. De jongen heeft inmiddels
bekend dat hij zogenoemde sterretjes
heeft aangestoken en die via het ko-
zijn van het raam in het lokaal heeft
gedeponeerd. Zodoende kon de
brand ontstaan dievoor een behoorlij-
ke brandschade aan het lokaal zorg-
de.

Overvallers beroven
bejaard echtpaar
HEERLEN - Een bejaard echtpaar is
woensdagavond in zijn huis aan de
Varenbeukerweg overvallen door drie
mannen. De man (79) en vrouw (74)
werden geschopt en geslagen en
moesten onder bedreiging van een
vuurwapen hun spaargeld afgeven.
Het echtpaar was in de keuken, toen
de overvallers binnendrongen. Ze
doorzochten het huis en vluchtten na-
dat ze het spaargeld, volgens de poli-
tie een groot geldbedrag, hadden
gevonden. De slachtoffers raakten
gewond aan hoofd en benen. Aan de
politie wisten ze slechts te vertellen
dat de drie overvallers donker waren
gekleed en vermoedelijk korte leren
jacks droegen.

Subsidie centrum
voor technologie
HEERLEN - Het Technologie Cen-
trum Limburg heeft subsidie gekregen
voor het project School Informatie
Service Centrum (SISC). Het ministe-
rie van Economische Zaken draagt'
voor 260.000 gulden bij in het project
dat één miljoen gaat kosten. De sub-
sidie wordt verleend in het kader van
de Telematica Gidsprojecten'. Dit sti-
muleringsprogramma moet de tot-
standkoming van een hoogwaardige
telematica infrastructuur in Nederland
bevorderen. Het SISC is een electro-
nische onderwijsdienst die op afstand
teraadplegen is. Het SISC heeft afge-
lopen jaarproef gedraaid op een zes-
tiental scholen in Limburg. De positie-
ve resultaten zijn voor hét Technolo-
gie Centrum aanleiding geweest om
een subsidie-aanvraag in te dienen bij
het ministerie.

Kettingbotsing bij
Ei van Sint Joost
ECHT - Het te laat reageren van en-
kele bestuurders was de oorzaak van
een kettingbotsing donderdagmiddag
bij het Ei van St. Joost op de A2. Het
verkeer liep ongeveer anderhalf uur
vertraging op en 6r was sprake van
een flinke filevorming. De bestuurders
van de betrokkenvracht- en pesonen-
auto's hadden te laat in de gaten dat
het verkeer moest stoppen in verband
met een door de politie 'begeleid
zwaar transport, dal vanaf het Ei van
St. Joost de autoweg opreed richting
Maastricht. Bij het ongeluk raakten
drie vrachtauto's en een personen-
auto betrokken. Persoonlijke ongeval-
len deden zich niet voor.

(ADVERTENTIE)
jl——mm——A^t^-m_mmm—t.

Leon Martens
Juwelier

Stationsstraat 39-41. Wyck/Maastricht
Telefoon 043-2H523

20 december koopzondag
Geopend van

12.00-17.00 uur

I Prettige feestdagen J
voorspoedig 1993^

Van Deenen beweert dat tegen-
woordig steeds meer bedrijven
gechanteerd worden door de
'Ook dat nog-maffia': mensen die
dreigen met (al dan niet verzon-
nen) klachten naar het populaire
tv-programma te stappen, als ze
de spullen niet gratis geleverd
krijgen.

13 werknemers van de fabriek
zal ontslaan.

gië en Engeland 110 mensen in
dienst. Het grootste deel van die
holding leeft van deverkoop van
de matrassen uit de fabriek die
nu failliet is.

De orthopedische matrassen en
bedden van Obas werden flink
afgekraakt in een uitzending op
30 november. Sindsdien zijn
tientallen orders geannuleerd en
kon het bedrijf nauwelijks nog
een matras slijten. Door gebrek
aan inkomsten kan Obas de so-
ciale lasten en salarissen niet
meer betalen. Van Deenen ver-
moedt dat curator mr Bakers de

Volgens Van Deenen is door
'Ook dat nog' een volkomen ver-

Binnen afzienbare tijd zullen de
gevolgen nog veel desastreuser
zijn, vreest Van Deenen. Obas
maakt namelijk deel uit van een
holding met in Nederland, Bel-

Scholen omzeilen
ultimatumGijsen

EN " B«na 160 van de 337
hij "^rgse schoolbesturen hebben
SehrT? Nederlandse Katholieke
c°nst tad (NKSR> een zogeheten
Vfag gerende verklaring aange-
Ohrti*?-Met deze verklaringkan een
SchonTlJsinstellinS zich toch een

°p katholieke grondslagnoe-
v*n '■ ?onder aan de voorwaarden
fn0n ?lsschop J. Gijsen van Roer-
v^ te voldoen. Het reglement
Schih Roermondse bisschop ver-
*W ■ Van de voorschriften die el-
<*ie „ het land gelden. De scholen
meny°or 1 januari 1993 het regle-
hejjk Van hijsen niet ondertekend
'holifi 11' verhezen het predikaat 'ka-°üeke school.

to ten onrechte gebruikt, zowel
door de Parade alsook door di-
verse kranten.

De kwestie is inmiddels zo hoog
opgelopen, dat op drie verschil-
lende fronten rechtzaken lopen.

voorstelling van zaken gegeven.
Ik heb daarom geëist dat ze me
10.000 gulden betalen. Als ze dat
niet doen dan stap ik naar de
Hoge Raad," aldus de Bruns-
sumse fotograaf. Dagblad De
Limburger heeft inmiddels
schriftelijk laten weten niet op
die eis in te gaan en dreigt
Adriaens met de deurwaarder.

In de eerste plaats tegen de Pa-
rade-organisatie. Begin januari
wordt daarin een uitspraak ver-
wacht. Ten tweede tegen de uit-
gever van Brunssum Aktueel en
ten derde tegen dagbladDe Lim-
burger, dat in tegenstelling tot
zeven andere bladen geen schik-
king trof met Adriaens.

maakte tegen publicatie van zijn
foto, aangezien in 1980 en 1984 er
ook al van gebruik werd ge-
maakt. „En dat is nou net niet
waar," zegt de Brunssumse foto-
graaf.
„Ik heb uitvoerig in dearchieven
gesnuffeld en in beide genoemde
jaren heeft De Limburger heel
andere vignetten voor de Para-
deverslaggeving gebruikt. Mijn
foto is pas vanaf 1988 gebruikt,
de redactie van de krant hadzich
moeten vergewissen of die foto
toen vrij was van rechten."

BRUNSSUM - Het ziet er-
naar uit dat de Hoge Raad
der Nederlanden zich zal
gaan bemoeien met het Pa-
rademeisje. Fotograaf An-
toon Adriaens is het name-
lijk niet eens met de uit-
spraak van het Gerechtshof
in Den Bosch dat het dag-
blad De Limburger hem
geen vergoeding hoeft te
betalen voor het gebruik
van zijn foto. Zie verder pagina 11

" Advocaat heeft
standpunten niet
goed weergegeven'

Het Gerechtshof in Den Bosch
heeft Adriaens in het ongelijk
gesteld. Volgens het Hof kon de
krant niet weten dat hij bezwaar

„De Limburger heeft het Ge-
rechtshof een heel verkeerde

In 1972 maakte Adriaens tijdens
de Internationale Folkloristische
Parade een foto van een Joego-
slavische danseres. De Parade-
organisatie gebruikte de foto als
vignet. In 1987 raakten fotograaf
en Parade echter met elkaar in
conflict en vanaf dat tijdstip
wordtvolgens de fotograaf de fo-

" Jan van Deenen van Obas: „Tegen wat 'Ook dat nog' doet, sta jemachteloos." Foto: klaus TUMMERS I
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Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 76 jaar, mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

JanAdriaans
echtgenootvan

Rica Marell
In dankbare herinnering:

Nuth: M.F.Adriaans-Marell
Munstergeleen: Els en Lou

Schuijren-Adriaans
Jos en Gonnie
Jürgenen Ira

Wijnandsrade: Armelies en Jos
Marell-Adriaans
Diana, Marco en Tanja
Claudia

Nuth: Blanca en Lou
Ritzen-Adriaans
Swen, Noël
FamilieAdriaans
Familie Marell

17 december 1992
Minorstraat 19, 6361 KA Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 21 december a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd
door de crematie in crematorium Imstenrade te
Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van zaterdag 19
december a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuariumWauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

Met leedwezen vernamen wij het overlijdenvan
ons oud bestuurslid en erelid de heer

Jan Adriaans
Bestuur en leden
Bilj. ver. Steeds hoger
Nuth

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Na een meer dan moedig gedragen lijden, doch
dankbaarvoor alles wat zij bij haar leven mocht
ervaren aan liefdeen genegenheid, maar boven-
al dankbaar jegens Hem, die haar het eeuwig
leven schonk door Zijn dood en opstanding, is
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze lie-
ve zorgzame moeder en schoonmoeder, onze
heel lieve oma, zuster, schoonzuster en tante

Uilkje (Juul)
Maters-Oppenhuis

in de leeftijd van 76 jaar.
Wij zijn dankbaar dat wij haar zo lang in ons
midden mochten hebben en voor alles wat wij
in en door haar hebben ontvangen.
Wij zullen haar dan ook heel erg missen, omdat
zij zoveel voor ons heeft betekend.
Onze troost is het te weten dat zij nu bij haar
Heer is en dus geen pijn, zorg of verdriet zal
kennen, doch louter vreugde.

In dankbareherinnering
en uit allernaam:
JanA. Maters

6164 EG Geleen, 16 december 1992
Churchillstraat 9
De rouwdienst, geleid door ds. P.J. Prijt, zal ge-
houden worden op dinsdag 22 december a.s. om
13.00 uur in de Ontmoetingskerk aan het Em-
maplein te Geleen.
Aansluitend vindt debegrafenis plaats op de al-
gemenebegraafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar voor-
afgaand aan de dienst vanaf 12.30 uur gelegen-
heid is tot condoleren.
Mijn vrouw is opgebaard in de rouwkamer van
het Maaslandziekenhuis te Geleen. Bezoekgele-
genheid dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur..
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die, onverhoopt, geen kennisgeving hebben
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven, hebben wij af-
scheid moeten nemen van myn lieve man, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Leo Roobroeks
echtgenootvan

Marie Strijthaegen
I Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien

van de h. sacramenten, in het ziekenhuis te
'■ Heerlen.

Schaesberg-Eikske: M. Roobroeks-
Strijthaegen

Übach o. Worms: Wiel Roobroeks
HannyRoobroeks-Bosch
Rogé
Renate

Schaesberg: Marie-Louise
Lony-Roobroeks
JosLony
Josianne
Carola
Familie Roobroeks
Familie Strijthaegen

16 december 1992
Michiel de Ruyterstraat 14, 6372 VL Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 21 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van deH. Michael te Schaes-
berg-Eikske, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene is op zaterdag 19 december om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

O Heer wij danken U van harte
voor milddaad en de overvloed
Daar menig mens eet brood uit smarten
heb Gij ons mild en ruim gevoed
Maar Here geef, dat onze harten
niet aan dit vergankelijk Jkven kleven
en alles doet wat Gij gebied
om eindelijkmet elkaareeuwig bij U te leven
Amen

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
zijn zorg, is heden na een langdurige periode
van wisselende maar helaas steeds afnemende
gezondheid, onze lievevader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef overleden

Gerrit Karreman
weduwnaarvan

Alie van Essen
op de leeftijdvan 79 jaar.
Munstergeleen: Willem-WimKarreman

Thea Karreman-van Roy
Noeky, Annelie, Jorrit

Munstergeleen: t Anne-Marie Karreman
Geleen: GerlofKarreman

HennyKarreman-Mengelers
Roel

Niel bij As (B.): Maurits-JanKarreman
Olga Karreman-van Maele
Familie Karreman

Sittard, 12 december 1992
Huize de Kollenberg
Corr.adres: W.W. Karreman
Geleenstraat 34, 6151 EX Munstergeleen
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematieplechtigheid in besloten fami-
liekring plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze president-
directeur, de heer

G. Karreman
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan
zijn persoon en de wijze waarop hij zich heeft
ingezet voor het welzyn van het bedrijf.

Stafen personeel
textielreinigingKarreman b.v.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisge-
nomen van het overlijden van ons oud-lid, de
heer

G. Karreman
Bedankt voor alles.

V.V. De Haverbule
Senaat, Optochtcomité
Munsterglaner Muzikanten
Oud-Prinse

t
Tranen vloeienvaak luidruchtig,
maar ik, ik ween in stilte,
en zonder tranen, want mijn zon
werd plots tot ijz'ge kilte.

Met grote droefheid geven wij u kennis dat vrij
plotseling uit ons midden werd weggenomen
mijn moeder, schoonmoeder, vriendin en
schoonzuster

Elizabeth Lanslots
weduwe van

Cornelis Reitsma
Zij overleed in het ziekenhuis te Brunssum,
voorzien van het h. sacrament der zieken, in de
leeftijd van 63 jaar.

Schinveld: Cor Reitsma
AnnieReitsma-Kickken

Brunssum: Theun Spoelstra
Familie Lanslots
FamilieReitsma

6451 HK Schinveld, 17 december 1992
Margrietstraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 22 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Eligius te Schinveld,
waarna aansluitend de crematie om 12.30 uur in
het crematorium te Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondwake is maandag 21 december om
18.30 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen in het mor-
tuarium van het ziekenhuis te Brunssum van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 83 jaar, mijn lieve
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Gusta Peters
weduwevan

Arnold van Sebille
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Pierre en Marianne
van Sebille-vanKnippenberg
Vivianvan Sebille
Lorenzo

Hoensbroek: Janvan Sebille t
Familie Peters
Familie Van Sebille

17 december 1992
Corr.adres: Conventuelenstraat 10 *6431 BA Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 22 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Jozef te Passart - Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van maandag 21
december a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
TJ 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.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wie om mij treurt,
moet 't eigen leed verzachten.
Ik ben jevoorgegaan,
jijmoet nog even wachten.

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, in de leeftijd van 78 jaar, mijn üe-
ve man, onze broer, zwager, lieve oom en neef

Joseph Hubert
Gelissen

echtgenootvan

Maria Josephina Nijsten
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: M.J. Gelissen-Nijsten
Familie Gelissen
Familie Nijsten

16 december 1992
Munsterhof 8-10, 6151 CL Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 19 de-
cember a.s. om 11.00uur in de parochiekerk van
de H. Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van heden vrijdag
18 december om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
hedenavond van 17.30 tot 18.15 uur.

t
Wij geven u kennis, dat op 73 jarige leeftijd, na
een liefdevolle verzorging in de VKH, voorzien
van de h. sacramenten van ons is heengegaan,
mijn lieve man, mijn zorgzame vader, mijn
schoonvader, onze grootvader en overgrootva-
der

Fred Kahle
echtgenootvan

Sophie van Westering
Heerlen: SophieKahle-van Westering
Heerlen: Frans en Vera

en alzijn klein- en
achterkleinkinderen

6412 EN Heerlen, 16 december 1992
Mijnzetellaan 3
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 21 december om 14.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, al-
waar bijeenkomst om 14.15 uur.
Gelegenheid tot condoleren, na afloop van de
plechtigheid, in deontvangstkamer van het cre-
matorium.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len. Bezoekgelegenheid, heden vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00
tot 15.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons gedaan en betekend heeft, geven wij u ken-
nis van het heengaan van mijn lieve man, onze
broer, schoonbroer, oom en neef

Gerard Ronhaar
echtgenootvan

Paula Bormans
Hij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

Sittard: Paula Ronhaar-Bormans
Fien Bormans
Familie Ronhaar
Familie Bormans

6131 GD Sittard, 17 december 1992
Haspelsestraat 14
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 21 december a.s. om 11.00 uur
in de St. Petrus, dekenale kerk te Sittard, waar-
na aansluitend de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, zon-
dag 20 december om 17.30 uur in voornoemde
kerk, voorafgegaan door het rozenhoedje vanaf
17.10 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het Maaslandziekenhüis te Sit-
tard. Bezoektijd dagelijks van 17.30 tot 18.15
uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een zeer kortstondige ziekte hebben wij af-
scheid moeten nemen van mijn lieve echtge-
noot, vader, broer, zwager, oom en neef

Jan Cuijpers
echtgenootvan

Lisy Pagen
* 2-6-1914 t 16-12-1992

Schinveld: L. Cuijpers-Pagen
Maastricht: M.A.H. Cuijpers

Familie Cuijpers
Familie Pagen

6451 GR Schinveld, 16 december 1992
Bouwbergstraat 108
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 decem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondwake is vrijdag 18 december om 18.40
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen in het mor-
tuarium van het ziekenhuis te Brunssum van
17.30't0t 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Vandaag is het een jaargeleden datwij afscheid
namen van onze lieve moeder en oma

Maria
Heijboer-Eschweiier

De eerste jaardienst wordt gehouden op don-
derdag 24 december om 22.00 uur in de nacht-
mis van de St. Jankerk te Hoensbroek.

Familie van Oosterhout-Puts

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
noot en onze vader

SefPetitjean
zal plaatshebben op zondag 20 decemberas. om
9.45 uur in de St.-Augustinuskerk te Geleen.

Mevrouw M.Petitjean-Eussen
kinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onze moe-
der, oma, overgrootoma

A. Maar-Römkens
zal plaatsvinden op 20 december om 10.30 uur
in de parochiekerk H. Bernadette te Abdissen-
bosch

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen

tßeth Hulsmans, 76 jaar, weduwe van Sjaak
Houben, corr. adres: Gildenlaan 46, 6114 XP

Susteren. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op zaterdag 19 december om 10 uur in
de parochiekerk van O.L.V Onbevlekt Ontvangen
te Pey-Echt.

tCatharina Helgers, 88 jaar, weduwe van Jaco-
bus Scheepers, corr. adres: Marktstraat 11, 6067

BT Linne. De plechtige eucharistieviering zal wor-
den gehouden zaterdag 19 december om 10.30 uur
in de Noodkerk van de Heilige Laurentius, Past.
Ramakerstraat te Maasniel-Roermond.

tAnnie Kroeg, 57 jaar, weduwe van Louis Kluijt,
Burg. Raatstraat 2, Maastricht. De uitvaartdienst

vindt plaats op zaterdag 19 december om 14.00uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes,
Oostermaas-Maastricht.

tAntonius Cornelius Schoenmaeckers, weduw-
naar van Helena Crouzen, corr. adres: Peter

Huyssenslaan 59, Maastricht. De uitvaartdienst
vindt plaats op zaterdag 19 december om 11.00 uur
in de kerk van de H. Antonius van Padua te
Scharn-Maastricht.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtj
note, onze moeder en grootmoeder

Agnes Pieters-Brull
zal plaatsvinden op zondag 20 december as."'
10.30 uur in deH. Gerardus-Majellakerk te He*
senberg.

W.A. Pieters
kinderen enkleinkinderen

Heksenberg, december 1992.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moe.s^|
nemen van onze dierbarezoon, broer en ven"
de

Jo Reinartz
Zondag 20 december as. zullen we Jo berde
ken tijdens de eerste jaardienst in de basiU
van St.-Odiliënberg om 11.00 uur.

FamilieReinartz
Familie Verhoeven

4-Louis Hardy, 77* jaar, echtgenoot
van Greta van Deurse,
Grimbeerstraat 70A,
Maastricht. De uit-
vaartdienst vindt
plaats op zaterdag 19
december om 13.30
uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw
van Goede Raad te
Malpertuis-

II
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Zestien gulden kost het u om donateur te worden van
AMREF/ Vliegende Dokters. Voor dat geld vliegen we. Tot in

de verste uithoeken van Afrika. Om mensen hulp te bieden

die anders geen enkele medische zorg zouden krijgen.

Stort nu f 16,-, maar meer mag ook, t.n.v. AMREF/Vliegende

Dokters, Voorschoten. In ruil krijgt u onze Nieuwsbrief.

U zult dan merken dat een Cessna zeker geen Fl6 is.

Maar onze organisatie wel degelijk een geoliede machine.
Als we vechten, dan vechten we voor levens.

C^AMREF/Vliegende Doktere
WORDT DONATEUR \J() GIRO 487600
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Geen afkoopsom voor
drie streekgewesten

Kamer maakt bezuiniging IKL helemaal ongedaan Wiel Friedrichs
wil verder overleg

silicose-affaire
Veld komt nu tenminste met een
voorstel, terwijl Lubbers al lang
geleden heeft toegezegd iets te
zullen doen," aldus Friedrichs in
een aanvullendereactie.

Kritiek heeft hij op het feit dat
de staatssecretaris een bedrag
van slechts 4,6 miljoen gulden
wil reserveren als eenmalige uit-
kering aan oud-mijnwerkers met
silicose. „Dat is naar mijn me-

ning niet juist. Er zou eigenlijk
sprake moeten zijn van een
'open-eindfinanciering'. Stel je
voor dat er straks meer ex-mijn-
werkers zijn die voor een uitke-
ring in aanmerking komen, dan
zit jevast aan dat nu vastgestel-
de bedrag."

Hij is het er dan ook niet mee
eens dat de provincie wordt be-
last met de verstrekking van de
uitkeringen. „De rijksoverheid
moet ook bij de uitvoering wor-
den betrokken. Als het bedrag
van 4,6 miljoen dreigt te worden
overschreden, moet diezelfde
rijksoverheid er ook voor zorgen
dat die extra gelden beschikbaar
komen. Vandaar dat ik ook pleit
voor een open-eindfinanciering."

HEERLEN - Voorzitter Wiel
Friedrichs van de FNV Limburg
kan zich aansluiten bij de reactie
van voorzitter Jef Pleumeekers
van de Limburgse stuurgroep op
de brief van Ter Veld over de si-
licose-problematiek. Maar hij
vindt wel dat verder overleg no-
dig is.

De vakbondsman is evenwel
zeer te spreken over het feit dat
'deze staatssecretaris eindelijk
wat doet aan deze langslepende
affaire. „Wij als FNV hebben de
silicose-problematiek twaalf jaar
geleden aanhangig gemaakt en
al die tijd de kar getroken. Ter

Van onze Haagse redacteur Dales verwacht
extra steun
van kabinet

Speciale broedplaats
Vervolg van pagina 9

HAAG - CDA en PvdA in de TweedeKamer hebben de motie
voor een afkoopsom voor het verlies van in totaal zestien

1' NL-arbeidsplaatsen bij de drie Zuidlimburgse streekgewesten
gepleit, gisteren niet in stemming gebracht. De reden hiervoor. dat staatssecretaris D. Gabor woensdag aankondigde de bezuini-

l!£g op de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen
KL) in Roermond en vier soortgelijke instellingen in het noorden

Srotendeels ongedaan te maken.

DEN HAAG - Dales liet weten dat
zij zelfhet wel mogelijk acht dat het
kabinet het gevraagde extra geld in
'minstens' drie jaar opbrengt, waar-
bij dan ook gemeenten en provincie
moeten meebetalen. Zij zal de
kwestie vandaag in het kabinet aan-
kaarten. De minister miste overi-
gens eigen bijdragen van parochies,
kerkbesturen en het bisdom aan het
herstel van de kerken.

Dales ontkende wel met kracht dat
zij de zaak traag zou afhandelen,
zoals CDA, VVD en D66 vinden.
De minister gaat nog op verzoek
van de VVD na of het Nationaal
Rampenfonds zijn bijdrage inder-
daad terugbrengt van 2,5 naar 1 mil-
joen gulden. Dit omdat de bijdrage
oorspronkelijk bedoeld was voor
particulieren, en niet voor het her-
stel van kerken en monumenten.
Dales wist nog niets van de stap van
het Nationaal Rampenfonds.
Zij heeft echter niet de bevoegdheid
het Nationaal Rampenfonds te
dwingen op zijn schreden terug te
keren.
Als het Nationale Rampenfonds bij
zijn besluit blijft, is er nog slechts
8,5 miljoen gulden over in het scha-
defonds.

deversnelde aanleg van de A73 tus-
sen Venlo en Maasbracht is verlo-
pen. De VVD zou echter voorstem-
men, meldde woordvoerster
Armemarie Jorritsma, waarmee een
Kamermeerderheid voor de motie
verzekerd lijkt. Regeringsfractie
PvdA zal echter tegenstemmen,
meldt woordvoerder Rob van Gij-
zel. „Simpelweg omdat er geen geld
voor is."

Van Gijzel kondigde gisteravond
laat nog aan minister Hanja Maij-
Weggen van Verkeer en Waterstaat
te zullen vragen of zij de motie gaat
uitvoeren. Hij verwacht een nega-
tief antwoord te krijgen en dat Maij
de kwestie mogelijk in het kabinet
brengt. In de motie wordt aange-
drongen met de aanleg te beginnen
direct nadat de autosnelweg Nijme-
gen-Venlo (het noordelijk deel van
de A73) er ligt. Dat is naar verwach-
ting eind 1996. Maij zou hierover
een overeenkomst met de provincie
moeten tekenen. Het CDA heeft
echter al de angels uit de motie ge-
haald door geen financiële dekking
aan te geven voor de motie en te-
vens te verklaren dat een overeen-
komst ook best een intentieverkla-
ring mag zijn.

j°°ral het CDA vindt dat de staats-
ecretaris deKamer daarmee al een

eind tegemoet is gekomen en
«de de door Gabor sterk ontraden

intrekken. Als compromiscm deKameruitspraak voorlopig
r^gehouden. CDA en PvdA gaan
.JJ Per project bekijken of een af-
e.oopsorn nodig is. Dat kan er uit-
gelijk toe leiden dat er voor een
afV 6^ ProJect °f organisatie nog eenjjjoopsom zal worden gevraagd.
331" ook een mogelijkheid is dat de

helemaal wordt ingetrokken.
jj?T toezegging van Gabor over het
t^ ging PvdA en CDA overigens
l g niet ver genoeg. Zij brachten
j.

n Wijzigingsvoorstel op de begro-
gm landbouw, waarin de bezuini-

»'
ng °P het IKL ongedaan wordt. toch in stemming. Daar-

hoeft het IKL, dat eerst een
en later nog drie ton moest

2uinigen, helemaal niets in te le-eren.
A73

het debat over de onder-
het egroting zo ver uitneP> was bij
no ter Perse gaan van deze krant
SJ» niet precies duidelijk hoe deerr>ming over de CDA-motie over

Burenoverlast eindigt
in menselijk drama

Schenking voor
nieuw centrum
De Molenberg

BEEK - Voor het nieuwe centrum
De Molenberg in Beek van de Ka-
tholieke Bond van Ouderen heeft
het Juliana Welzijn Fonds een bij-
drage van vijfduizend gulden gege-
ven. De nieuwe accommodatie aan
de Molenstraat in Beek wordt eind
januari geopend.
De Katholieke Bond voor Ouderen
is een landelijke organisatie die op-
komt voor de belangen van ouderen
vanaf 55 jaar. In het centrum De
Molenberg krijgen ouderen voor-
lichting en talencursussen.
Ook worden soos-avonden georga-
niseerd. Het centrum wordt gedeel-
telijk betrokken door de stichting
Welzijn.

Het Juliana Welzijn Fonds geeft
jaarlijks ruim twintig miljoen gul-
denaan projecten op het gebied van
maatschappelijk welzijn.

Vervolg van pagina 1 gulden. Dit wordt betaald door provincie, zuivering-
schap, ministerie van landbouw, staatsbosbeheer en het
waterschap. Foto: JANPAUL KUIT

" De bodem van de boomkikkervijver wordt momenteel
ondoorlaatbaar gemaakt over een oppervlakte van cir-
ca een halve hectare. De totale kosten bedragen 175.000.

kerpopulatie in Echt namelijk
bedreigd. Het water stond hier
vroeger net onder het maaiveld.
Tegenwoordig moet je -hier een
gat van drie meter diep maken
om water te vinden.

Hierdoor komt de poel nagenoeg
droog te staan in het voorjaar.
Net op een moment dat de eitjes
van de boomkikker uitkomen.
De folie voorkomt straks het ver-
drogen van de eitjes. Zonodig
kan straks water van de Middel-
stegraaf in de vijver worden ge-
leid.

de boomkikkers dat er momen-
teel een speciale vijver voor
wordt gemaakt met een ondoor-
latende folielaag. Na vier zeer
droge jaren wordt de boomkik-

ECHT - „Zet in godsnaam niet
de lokatie van de vijver in de
krant. De vorige keer toen dat
gebeurde verschenen er busla-
dingen vol met IVN'ers en vrou-
wenbonden, die hier met schep-
netjes en potjes kikkers en
salamanders kwamen vangen."

J;OÈRMOND - De invalide vrouw
iSi 46 jaar zit in haar rolstoel op
;ihTaat, bijna verscholen achter de
Inboedel van haar net ontruimde|/0ning aan de Roermondse Julia-
;'.Straat. Een dochter en schoonfa-
flrÜ6 uJden niee; buurtbewoners
E^ken op afstand toe. In één oogop-
Ej S is een diep menselijk drama
Ide aar' dat zien gisteren afspeel-
V^: Aan de vooravond van Kerst-

Vijver boomkikkers
straks waterdicht

Vijfduizend vierkante meterfolie in natuurgebied

in Nederland waar deze kikker-
soort nog redelijk gedijt.

Ecoloog Rob Gubbels van het
Waterschap Roer en Overmaas is
bezorgd over het welzijn van de
boomkikkers, die in een moeras-
sig stukje van Echt nog voorko-
men. Het is ook de enige plaats Het Waterschap is zo begaan met

eigen kinderen zouden moeten te-
kenen. Dat is niet gebeurd, omdat
de vrouw daar per se niet weg wil-
de. Het uiterste is gedaan."

Gistermorgen stond de bouwver-
eniging met de deurwaarder op de
stoep. In alle rust is het pand ont-
ruimd. Daarna werden de sloten
van huis vervangen. Mevrouw La-
fleur nam als laatste kleingoed een
potje met koffie mee naar buiten
die ze op de stoep opdronk. Ze had
zich voorgenomen om daar voorlo-
pig te blijven zitten. Na enkele uren
besloot ze alsnog met enkele fami-
lieleden te vertrekken. „Wil jij in de
gaten houden dat niemand aan de
boedel komt ?", vroeg ze nog aan
een van de buren. „Ik moet zo dade-
lijk weg," zei hij bij wijze van ex-
cuus.

" vro Weken geleden kreeg me-

" gj Uw J- Lafleur van bouwvereni-
! <J 6c.g St "Jozef te horen dat ze op 17
-Bv etnDer uit het pand moest zijn.

tneus?;bewoners klaagden al gerui-
st IJd over overlast. Zozeer zelfs
cj6
,2e dreigden om de betaling van

( last VUr stoP te zetten. Aan dieover-
ig had niet alleen mevnpuw La-
nger schuld, vertellen buurtbewo-
c)as.Tal van 'kostgangers liependr m-en-uit'.

'Slachtoffers' noodlottige ripdeal woensdag voor rechtbank

Verdachten van liquidaties
kozen wapens 'met zorg'

DOORROB PETERS

Su^eeft een vriend die elders in de
'Ifi Woont- Er hebben ook mensen
ve?^o°nd, maar diezijn successie-ve/ vertrokken. Een tijd geleden
ged°orzaakte een hersenbloeding
L,a«ccltelijke invaliditeit. Mevrouw
£6

Ur beschikt over een rolstoel,
an Wel nog staan en lopen, de-
treert ze' Maar niet te lang'aer is ze gewoon aanspreekbaar.

L,afl overlast zou volgens mevrouw
jHü^eur niet verder gaan dan harde
"tiet -terwijl de radio hier heus

te nard heeft gespeeld."
Ver. rt°ewoners hebben hun eigen
Uitsff3*'. dat neerkomt op allerlei
h ui pattingen binnens- en buiten-

;tQt ' Van drank- en drugsgebruik
Vr0. Veelvuldig burenlawaai. Me-

Lafleur geeft toe dat er 'in-
rna aat^ is gerookt en gedronken',
VerH

r Van echte overlast is zij zich
'aer niet bewust.

Segt "Uurman enkele deurenverder

" iedereen het een trieste
rnoeJV^t dat het tot een uitzetting
hier tornen. „Maar voor niemand
haf( jWas de overlast nog langer te
het »^n' Vier Jaar lanS hebben we
cüreri et zn allen getolereerd. In het
bew aangrenzend huis heeft een
is vZTer niet langer afgewacht. Hij
(Jat *"r°kken. Er zijn tijden geweest
aan e. mevrouw Lafleur nog eten
doo "Uls brachten. Alle goede wil is
te v ons getoond. Maar ze heeft het
Vóór

e
j

laten komen. Triest dat net
Opj deKerst de kwestie zo hoog istropen- De andere kant van de
Bfaa is' dat we met zn allen
situJ| een rustige Kerst ingaan. De
hni,~i,le was gewoon niet langeruubaar."

HEERLEN/MAASTRICHT -
De verdachten van de afreke-
ningen in 1987 en 1989 in het
Zuidlimburgse criminele mi-
lieu hebben volgens wapen-
deskundigen hun wapens'ken-
nelijk wraakzuchtig met uiter-
ste zorg' uitgekozen. Drie
mannen moeten gezien de ge-
bruikte munitie een gruwelijk
dood zijn gestorven.

Op 25 oktober 1987 werd Jan
Collard in Elsloo vermoedelijk
door Ricardo 'Rambo' De La
B. met vier schoten uit een ka-
liber 12 pomp of slide action-
jachtgeweerneergemaaid. Har-
rie van Mulken moet nauwe-
lijks een maand later op 17
november in Geleen een ver-
schrikkelijke dood zijn gestor-
ven door twee dum-dumkogels
uit een kaliber 7.65 pistool. Ton
van der S. wordt verdacht in
opdracht van 'Rambo' deze en
de moord op Louis Schneider
op 1 september 1989 in Heerlen
te hebben uitgevoerd. Schnei-
der stierkna een salvo uit een
MP 40 Schmeisser machinepi-
stool.

boeid vandoor en is nog altijd
voortvluchtig.

Het incident ging met zoveel
lawaai gepaard dat de politie
lucht kreeg van het incident en
een grootscheeps onderzoek
opstartte.

Van der S. kon enkele dagen
later worden aangehouden. C.
liep op 28 oktober in Stock-
holm tegen de lamp en is in-
middels uitgeleverd.

Via Van der S. leidde het spoor
naar de Heerlenaar Rambo en
naar nog zeven andere perso-
nen, onder wie de echtgenoot
van de Colombiaanse, de 24-ja-
rige V.R. uit Den Haag, en de
22-jarige J.J. uit Heerlen. Dit
tweetal blijkt verantwoordelijk
te zijn voor de invoer van co-
caïne uit Colombia, via Madrid
en Parijs naar Nederland.
Ook kwam de politie er achter
dat Van der S. en C. in dé
nacht van 9 op 10 september
een gewapende overval op een
Heerlens echtpaar in de Mont-
fortstraat hebben gepleegd. Zij
maakten daarbij 25.000 gulden
en een groot bedrag aan geld
en sieraden buit.

De 6,5 kilo coke met een straat-
waarde van meer dan een mil-
joen is nog spoorloos.

De drie Limburgse 'slachtof-
fers' moeten zich verantwoor-
den voor het voorhanden
hebben van verdovende mid-
delen of de verkoop ervan.

Een en ander blijkt uit de dag-
vaarding die officier van justi-
tie J. Ummels heeft uitge-
bracht tegen verdachte Ton
van der S. (36) uit Heerlen.
Zoals al eerder gemeld zal mr.
Ummels direct na het uitroe-
pen van de zaak op 23 decem-
ber om aanhouding van de'

strafbehandeling vragen. Bei-
de hoofdverdachten hebben al
volledige bekentenissen afge-
legd, maar worden nog psy-
chiatrisch onderzocht.

Mogelijk maakt de rechtbank
op 23 december wel een aan-
vang met de behandeling van
strafzaken tegen de 'slachtof-
fers' van deripdeal in de Heer-
lense Permstraat. Deze uit de
hand gelopen ripdeal waarbij
de Columbiaan Leon Morales
de dood vond, bracht hetregio-
naal rechercheteam uiteinde-
lijk op het spoor van de moge-
lijke daders van de drie onop-
geloste slachtpartijen.

Op 16 september werd de over-
dracht van 6,5 kilo coke, op
aanwijzing van 'Rambo' die
zelf de contacten had gelegd,
Van der S. en zijn maat J. C.
(28) wreed verstoord. Pieter V.
(31) uit Heerlen, Pieter van W.
(35) uit Vaals en Jos P. (35) uit
Gulpen werden evenals de
twee Columbiaanse koeriers
gekneveld. Het latere slachtof-
fer Morales wist zich te bevrij-
den maar werd door de twee
daders met een revolver op het
hoofd geslagen en toen dat niet
hielp met vijf schoten onscha-
delijk gemaakt. Hij overleed
zwaargewond in het zieken-
huis. De achterblijvers wisten
zich te bevrijden en sloegen op
de vlucht naar een woning aan
de Vorstenstraat, elders in
Heerlen, en namen de zwaarge-
wonde Colombiaan mcc. De
tweede Colombiaan ging er ge-

een woordvoerder van de
Q^uwvereniging is niets nagelaten
hUi Ultzetting te voorkomen. De
djenafts' de sociaal-pedagogische
Sesou ',de gezinszorg, iedereen is in-
Je k tav eld' "Van de ene kant kun
*Hd haar niet aanrekenen, van de
Wh1"6 kant kun je het de omwo-siné met aandoen. Bij overplaat-
Hier U e het Probleem verleggen,

is hulp nodig, waarvoor haar
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DOOR ROB PETERSWanbeleid
De curator reageerde met die uit-
spraak op beschuldigingen van het
personeel dat bij Schols in het ver-
leden sprake is geweestvan wanbe-
Jeid. Het zou gaan om overnames
van bedrijven dielater weer werden
afgestoten met forse verliezen, het
bouwenen inrichten van een garage
Waarna op lease-vrachtwagens werd
pvergestapt en bijvoorbeeld de
overname of samenwerking met
een pottenbakkersbedrij f dat uit-
eindelijk failliet ging.

Oud-directeur H. Schols: „Onze ac-
countant heeft nooit opmerkingen
gemaakt en zelfs bij een controle
door een rijksaccountant is alles in
}>rde bevonden. Voor alle beslissin-
gen die zijn genomen, zijn steeds
goede gronden aanwezig geweest.

,Zon laatste reis heeft iets,"
„Dat komt door een lagere op-
brengst," kanttekent in Itter-

DeputéDe Waal ziet lelijke achterkant 'EFRO-paleis'

EG zowel suikeroom als
splijtzwam voor Euregio

DOOR LAURENS SCHELLEN

BRUNSSUM - Antoon Adriaens
beweert nu dat zijn advocaat zijn
standpunten en beweringen voor
het Gerechtshof niet goed heeft
weergegeven. „In de uitspraak van
de kantonrechter van 5 december
1990 staat een passage die voor
tweeërlei uitleg vatbaar is. Daar heb
ik op gewezen, maar de advocaat
heeft er niets mee gedaan. Verder is
het duidelijk dat de memorie van
antwoord van De Limburger zon-
dermeer niet klopt.
Met kopieën van de krant in de
hand kan ik aantonen dat in 1980 en
1984 mijn foto, noch een tekening
ervan, is gebruikt. Er kan dus geen
sprake zijn van gewoonterecht. Ik
heb trouwens ook een uitspraak ge-
vraagd op grond van de Auteurswet
van 1912 en daar houdt ik nu aan
vast."

dat het arrest uitgevoerd moet $
den en dat Adriaens de kosten j

de rechtzaak (1.650 gulden) &%
betalen en dat desnoods de de j,
waarder wordt ingeschakeld. Ovm]|
gens weigert De Limburger J
archiefonderzoek te doen naar ,
juistheid van Adriaens bewei-1
dat is volgend de krant te duur-

Vervolg van pagina 9

MAASTRICHT - „Een harde, to-
taal nieuwerealiteit. En tegelijkeen
bijzonder markante ontwikkeling.
Zonder enige twijfel." Omdat de
Euregionale samenwerking toch al
bol staat van de overgevoeligheden,
herkiest Limburgs gedeputeerde
Constant De Waal zich in diploma-
tieke termen uit te drukken. Per
slot van rekening gaat het om een
Jioogst delicate kwestie die de ge-
moederen in de 'Bermuda-Drie-
hoek' tussen Aken, Maastricht en
Luik danig in beroering heeft ge-
bracht: de aanstaande metamorfose
yan het onooglijke, semi-militaire
Vliegveldje Bierset bij Luik tot een
heuse internationale luchthaven
van allure. Voor zowel vracht- als
passagiersvervoer.

Kosten
„Het kost mij enorm veel geld
dezerechtzaken te voeren. Ik he
het verleden met diverse bladen
gelingen kunnen treffen omtr j
het publicatierecht van de foto 3
het Parademeisje. Al dat geld i=*

middels opgegaan aan procesy
ten. Ik wil echter mijn recht n^fer zijn voor mrj ideologische za 1
in het geding en daarom ben i^overleg met mijn advocaten
door te gaan tot de HogeRaad-

Adriaens heeft tienduizend gulden
van De Limburger gevraagd om af
te zien van in cassatie gaan tegen
het arrest van het Gerechtshof. De
krant heeft hem daarop laten weten

Adriaens betreurt het dat hij ste$
overgeleverd is aan advocaten
zijn zaak moeten behartigen, "ge-
niet echt deskundig zijn op het
bied van het auteursrecht. .

Steekt de EG dus vorstelijke bedra-
gen in de expansie van zowel Bier-
set als 'Beek', recente onderzoeks-
cijfers tonen ondubbelzinnig aan
dat de Euregionale markt amper be-
staansrecht biedt aan één luchtha-
ven. Het toch al zo noodlijdende
Maastricht Aiport wel te verstaan,
want daar is al lang en breed en bo-
vendien voor torenhoge bedragen
geïnvesteerd. De inmiddels 'onom-
keerbare' ontwikkeling van een
tweede hypermodern vliegveld op
amper een steenworp afstand van
de Limburgse hoofdstad betekent
dus op voorhand een financieel en
sociaal-economisch drama van de
eerste orde. Met als tastbaar gevolg
dat niet één, maar twee 'motoren
van de regionale ontwikkeling'
zichzelf opblazen. Noem het een
Euregionale broedermoord naar
Shakespeariaans model.

Ondertussen echter afficheert die-
zelfde EG zich als de grote ideële en
(vooral ook) financiële stimulator
van grensoverschrijdende ontwik-
kelingen, liefst in de vorm van in-
tensieve Euregionale samenwer-
king. En dus mag je je onderhand

mers ook de - nog altijd - heilig
voorgenomen uitbreiding van
Maastricht Airport met een peper-
dure Oostwestbaan is financieel in
kannen en kruiken dankzij een klei-
ne veertig miljoen gulden aan toe-
gezegd EFRO-kapitaal. Voor de
goede orde: niet alleen de provincie
Luik maar ook (een deel van) Zuid-
Limburg voldoet - nog steeds -
aan de harde sociaal-economische
criteria (zoals werkloosheidscijfer
en regionaal inkomen) om voor een
stevige 'greep' uit de EFRO-kas in
aanmerking te komen.

Vorstelijk

piplomatiek of niet, De Waal maakt
jvan zijn hart geen moordkuil. Hij
jtoont zich pijnlijk verrast door de
zware financiële steun die de Euro-
pese Gemeenschap heeft toegezegd
"aan wat over een jaar of drie is uit-
gegroeid tot Liège Airport. Zoals
".deze krant verleden week al heeft
"bericht, wordt alleen al voor de eer-
ste fase van de grootscheepse mo-dernisering van Bierset zon hon-
Jderd miljoen gulden opgehoest.
;Nlet alleen afkomstig van de Waalse
"overheid en de luchthaven-exploi-
".tant SAB, maar voor een belangrijk
;deel (circa 25 procent) óók van de"EG in Brussel. Meer bepaald uit het
";Eüropees Fonds voor de Regionale
;Ontwikkeling (EFRO), een speciaal
potje ter stimulering van de econo-
mische bedrijvigheid in zwakke
"Europese regio's.

Gelijke moniken gelijke kappen, zo
hoor jeBrussel hardop denken. Im-

" Volgens deputé Constant De Waal wordt het de hoogste tijd
dat de EG zich gaat herbezinnen op haar EFRO-subsidies.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

hartgrondig gaan afvragen of de ene
gulle hand van Brussel nog wel
weet wat de andere doet.

De Waal kiest zijn eigen woorden:
„De Europese Gemeenschap spitst
haar beleid en haar middelen inder-
daad véél te weinig toe op grote
grensoverschrijdende infrastruc-
tuur-projecten. De landsgrenzen
prevaleren in dat opzicht nog altijd.
Niet zo verwonderlijk trouwens,
want al die EFRO-gelden worden
over alle lidstaten afzonderlijk ver-
deeld." Van de zo (brood)nodige
'grenzeloze' samenhang - laat staan
afstemming — in de uitvoering van
vitale, geldverslindende verkeers-
projecten in de Euregio is dan ook
nauwelijks sprake. Ziedaar de lelij-
ke achterkant van het EFRO-paleis.

Solo
Hoe die felbegeerde EFRO-midde-
len in de praktijk van alledag wor-
den ingezet, laat zich gemakkelijk
raden. De deputé knikt: „Elk land
kent zijn eigen EFRO-stuurgroep,
waarin behalve de EG met name
het eigen ministerie van Economi-
sche Zaken vertegenwoordigd is.
Met als gevolg dat elke individuele
stuurgroep helemaal solo haar ei-
gen projecten voor haar eigen regio
indient. Puur gebiedsgericht dus.
Dat is helaas nog altijd de harde
realiteit."

Veel hoop op een spoedige kente-
ring koestert De Waal niet. Vastge-
nagelde EG-structuren verander je
nu eenmaal niet van de ene dag op
de andere. Maar toch, er gloort een
nog wazig schijnsel aan de Euregio-
nale horizon. In de vorm van de tij-
dens de voorbije EG-top in Edin-
burgh besloten instelling van een
(alweer) stevig gevulde 'pot' voor de

realisering van kapitale infrastruc-
tuur-projecten die de landsgrenzen
overstijgen.
Bovendien wijst De Waal er graag
op dat de Euregionale partners in
een ander verband, binnen de ka-
ders van het zogenoemde Interreg-
fonds, wel degelijk economie-sti-
mulerende projecten op elkaar af
trachten te stemmen. Zij het nog al-
tijd uiterst behoedzaam en op be-
scheiden schaal.

Ternaaien
Plots klinkt er onmiskenbare fel-
heid door in zijn stem: „Laat Brus-
sel zich nou toch eens gaan toeleg-
gen op het stimuleren van echte
majeure projecten die bedoeld zijn
om over de landsgrenzen heen de
kwalititeit van de infrastructuur te
verbeteren. Neem nou de Sluis van
Ternaaien hier vlakbij (op de grens
tussen België en Nederland, red.).
Een bottleneck van de eerste orde
voor het scheepvaartverkeer. Daar
wordt nu al 25 jaar aan getrokken,
maar er is nog steeds niets veran-

derd. Zo gaat het nu altijd. Dan
geeft België niet thuis, en vervol-
gens laat Nederland het weer afwe-
ten. Wanneer gebeurt het nu echt
een keer samen? Juist bij dit soort
grote knelpunten is Europese rug-
gesteun hard nodig."

Het kan dus niet anders, ofDe Waal
moet de kritische conclusie onder-
schrijven dat de samenwerking tus-
sen de vier partners in de Euregio
Maas-Rijn tot nog toe uitsluitend
'zachte' vruchten afwerpt. Anders
gezegd: op zulke beleidsgebieden
als onderwijs en cultuur wil er nog
wel eens 'grenzeloos' gedacht wor-
den, maar zodra er keiharde econo-
mische noten moeten worden ge-
kraakt, worden de eigen forten
onmiddellijk versterkt. De Waal
valt bij: „Als er bij een samenwer-
kingsproject voor iederéén wat te
winnen valt, komt het wel van de
grond. Maar als het eenmaal gaat
om harde en tegenstrijdige econo-
mische belangen, dan liggen de
kaarten plots heel anders."

In totaal werden dit jaar 35 sche-
pen ingezet om de bieten uit
Midden- en Noord-Limburg van
Maasbracht en Wanssum naar
Puttershoek te varen. De bieten
werden met vrachtwagens aan-
gevoerd. Op Wanssum maakten
de aangetrokken transporteurs
12.500 ritten. Op Maasbracht
ruim 15.000 en op Nuth bijna
17.000. De bieten uit Zuid-Lim-
burg gaan per trein vanuit Nuth
naar de fabriek in Roosendaal.
Vanavond vertrekt de 233ste
trein.

Jean Schneiders hoofdtarreerder rin Nuth, is uiterst tevreden over
het verloop van de campagne.
„Er was een vlotte afvoer en ook
de verwerking in de fabriek ver-
liep, na enige strubbelingen in
de beginfase, naar wens. De boe-
ren verdienen een compliment.
Er werden beduidend minder
stenen tussen de bieten aange-
troffen dan voorgaande jaren."

De twee Nederlandse bedrijven gin-
gen 10 december failliet en voor de
twee Belgische vennootschappen
viel afgelopen maandag het doek.
Die beide Belgische bedrijven heb-
ben samen een schuld van vijf mil-
joen gulden.
In totaal werkten ruim vijftig men-
sen bij het concern.

ITTERVOORT - Om tien uur
vertrekt vanuit de haven van
Maasbracht het laatste schip met
Limburgse bieten naar de fa-
briek van de Suikerunie in Put-
tershoek. Vanavond volgt vanuit
Nuth de laatste trein met Lim-
burgse bieten naar de fabriek in
Roosendaal. Daarmee eindigt de
bietencampagne een week eer-
der danverwacht.

voort de administrateur van de
3.800 leden tellende Coöperatie-
ve Vereniging voor de Afzet van
Suikerbieten, Pierre van Loo.
„Maar desondanks is het een
oogst die er zijn mag. In totaal
werd plusminus 740.000 ton net-
to verladen en verscheept. In het
topjaar 1990 was dat 782.000 ton.
Het suikergehalte ligt rond 15
procent; de winbaarheid op 58,3
procent."

vindt Truus Zonneveld uit
Zwijndrecht. Het was de derde
bietencampagne voor haar man,
die eigenaar van een Dortmun-
der is, de 'Alter Ego', waarmee
970 ton bieten kunnen worden
verscheept. Het wordt vandaag
de drieëntwintigste reis van dit
seizoen. „We varen er zestien uur
op. De Maas af; het Maas-Waal-
kanaal door; de Waal af en via de
Merwede de Oude Maas op. In
een uur en drie kwartier is het
schip gelost."

# De Alter Ego vertrekt voor de laatste maal vanuit de haven van Maasbracht met de Limburgse bieten naar de
fabriek van de Suikerunie in Puttershoek. Foto: JEROENKUIT

Volgens de curator is het aanspra-
kelijk stellen van bestuurders voor
mismanagement de laatste jaren
steeds meer in zwang gekomen.

Moeilijk
Volgens Oostdijk is wanbeleid van
bestuurders met als gevolg een fail-
lissement moeilijk te bewijzen. „Als
dat wel lukt, dan zijn de betreffende
directeuren en commissarissen van
het bedrijf voor de schulden per-
soonlijk aansprakelijk, ook voor
handelingen van jaren geleden."

Bietencampagne eindigt
week eerder dan verwacht

Vandaag laatste schip en laatste trein naarfabriek

De werkelijke reden dat de bedrij-
yen failliet zijn gegaan is een enor-
me druk op de vervoersmarkt en
Jiet feit dat Schols altijd heeft be-
taald volgens de CAO waar andere
vervoerders dat niet hebben ge-
daan. Schols is ook beslist niet het
laatste vervoersbedrijf dat nu fail-
liet gaat."

wilde betalen, zijn in de 'trotse
ogen van het dagblad de belang'
rijke gevolgen van 'hun inzet
voor het algemeen belang.
Pfeil doet laatdunkend over de
ijdelheid. „De journalisten w»'
den alleen scoren, naam maken-
Niks algemeen belang."
Baars' advocaat vindt dat De
Limburger het aantijgen van de
wegenbouwer had moeten bc'
perken tot de zaak Dohmen en
Craenen. „Zij hebben echter ge'
zocht naar het netwerk van cor-
ruptie, maar niet gevonden-
Omdat het er niet was. De bedra-
geh die Baars uitgaf om °Pl
drachten te krijgen, zoals hij ze»
verklaard heeft, gingen niet na3l
bestuurderen, maar naar andere
bedrijven in ruil voor hun °P'
drachten. Baars staat hier niej
terecht en heeft nergens terecht
gestaan. Toch is hij al aan de
schandpaal genageld. Niet een;
maal, maar tientallen malen,
aldus lijkt Pfeil wat opening van
'zaken te geven.
Koster en zijn mannen blijvcll
bij hun standpunt. Het onder*
zoek van De Limburger en' de
publicaties waren gebaseerd op
feiten en aanwijzigingen „Nie*
Baars moest gevangen worden-
De krant wilde een maatschap'
pelijk kwaad aan het daglicn-
brengen. Er was normvervaging
in Limburg, waar ambtenaren
het normaal vonden dat zij va'
kantiereizen kregen en geholpen
werden met leningen van onder'
nemers die zo de concurrent
voorbleven," verwoordt Koster-
Volgens Baars zijn alle artikelen
gebaseerd op een proces-verbaal
van de Fiod datDe Limburger in
handen is gespeeld. Pfeil vind*
dat dit rapport onrechtmatig &
verkregen en dus niet gebruik
mag worden. Koster liet mr. Ca-
spari overigens weten in deze
geen bronnen te zullen prijsge'
ven.

De rechtbank besloot na drieuUr
luisteren op 21 januarivonnis te
zullen wijzen. De Limburgef'
ploeg nam alvast een afzakkertje
op de goede afloop.

Met de opmerking: 'De pers
hoeft niet op eieren te lopen.
Maar het gooien met rotte eieren
is ook niet toegestaan', krijgt hij
de aanwezige journalisten op-
nieuw aan het quoten.
Een keurig gevecht van twee
welsprekende heren rond een op
zijn minst geruchtmakende af-
faire, die zoals Koster terecht
opmerkt 'heel wat follow-ups
heeft gekregen. Aanbestedings-
perikelen, de affaires in Gulpen
en Brunssum, en het faillisse-
ment van wegenbouwer Kuni-
con die geen steekpenningen

Pfeils taal is ondanks de over-
weldigende overmacht niet min-
der gespierd. „De pers heeft,
zoals de gedaagden van De Lim-
burger terecht hebben opge-
merkt, een waakhondfunctie.
Maar deze waakhond blijkt vals
te zijn. En valse honden horen
aan de ketting," geeft hij Koster
lik op stuk.
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MAASTRICHT - Sjaak Baars
zelf verschijnt ditmaal niet in de
rechtszaal. Niet alleen tot ver-
driet van fotograaf Arnaud Nil-
wik van De Limburger, die als
ontvangstcomité voor de ingang
van de rechtbank in Maastricht
was geposteerd, laat de wegen-
bouwer de confrontatie over aan
advocaat mr. Pfeil. De brede af-
vaardiging (directeur A. Dekker,
hoofdredacteur H. Koenen, de
redacteuren Langenberg en
Dohmen en een secretaresse) die
in het kielzog van raadsman mr.
J. Koster voor rechtbankvoorzit-
ter mr. Caspari verschijnt, laat
Baars' raadsman ogenschijnlijk
koud, al trilt zijn rechterbeen
nerveus. In afwachting van de
komst van de rechters is de sfeer
even te snijden.
Ook de journalisten zijn gespan-
nen. Baars wil tenslotte ook hén
'in de beurs treffen. Dat is in
Nederland nog niet eerder voor-
gekomen, maar je weet maar
nooit.

'Advocaat heeft
standpunten niet

goed weergegeven'
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Laatste vrachtMAASTRICHT - De Ne-
derlandse curator mr. Theo
.Oostdijk in Maastricht gaat
"pnderzoeken of bij trans-
porteur Schols in Lanaken
Sprake is van wanbeleid
jwaardoor het bedrijf failliet
iis gegaan

Onderzoek wanbeleid bij Schols
Failliete Nederlandse transporteur uit Lanaken doorpersoneel beschuldigd Wegenbouwer Sjaak Baars kwam in het nieuws toen

door derechtbank in Maastricht een ambtenaar en
een wethouder werden veroordeeld wegens het

aannemen van steekpenningen. Baars zelf werd niet
vervolgd, omdat het verjaarde feiten betrof. Twee
journalisten van De Limburger startten een, wat

Baars noemt, gerichte 'campagne' met als doel het
aantonen dat de aannemer zeker driemiljoen gulden

in een 'netwerk van corrupte ambtenaren en
bestuurderen inLimburg' pompte om zo opdrachten
binnen te halen. Baars zag zijn orderportefeuille leger

en leger worden enraakte in financiële ademnood.
Alles het gevolg van de stroom van, in zijn ogen, 'een

volslagen, op niets gebaseerde en grievende
insinuatie. Daarom koos hij met zijn raadsman voor
een unieke tegenaanval en dagvaardde niet alleen de

uitgever, maar ook de verslaggevers, die
maandenlang probeerden de onderste steen boven te
brengen van een zaak die justitie ogenschijnlijk liet

liggen. Inmiddels is wel een gerechtelijk
vooronderzoekvan die zijde gestart.

'Valse waakhonden
horen aan ketting'

Raadsman Baars erkent persvrijheid volmondig
;„Ik zal onderzoeken of er construc-
"ties' zijn opgezet die in strijd zijn
ïnêt de wet, maar tot op heden heb
iik nog geenreden om dat aan te ne-
jmén.Als daarvan wel sprake is, zal
JkJ dat gegarandeerd boven water
;halèn," zei Oostdijk gisteren. Over
jerikele weken verwacht hij daar-
jove'r uitsluitsel. Oostdijk lichtte gis-
"teren in Lanaken het Nederlandse
personeel in over de afwikkeling
'van het faillissement.



" Het echtpaar Janssen-
Gergoski.

Heerlenaar G. Kessels promo-
veerde 7 december aan de Uni-
versiteit van Amsterdam tot
doctor in de Biologie op het
proefschrift 'Biochemical and
functional aspects of Phospholi-
pase D activation in human neu-
trophils'.

Promotie

Symposium
autovrij AkenWoningbouwvereniging Samen-

werking-Glück Auf neemt van-
daag, vrijdag, afscheid van Math
Willemsen. Hij was bijna 40 jaar,
bestuurslid, waarvan sinds 1965
voorzitter van de de woning-
bouwvereniging.

Afscheid
Het echtpaar Wim en Jo Jansen-
Gergoski, Tarcitusstraat 102 in
Heerlen, is zaterdag 19 december
50 jaar getrouwd. De receptie
wordt van 18.30 tot 19.30 uur ge-
houden in café 't Drieluik, Heer-
lerbaan 107.

Gouden paar

Het congres begint om 10.00
uur in de Brusselse Zaal van
het Eurogress en is voor ieder-
een toegankelijk.

Vanavond tussen 16 en 18 uur
vindt de afscheidsreceptie plaats
in Motel Heerlen. Tevens kan
men dan kennismaken met de
nieuwe voorzitter mevrouw A.
Thijs.

Geslaagd
Aan de Universiteit Twente
slaagde André van der Steen-
straeten uit Brunssum voor het
doctoraal examen toegepaste on-
derwijskunde.

AKEN - De stad Aken houdt
vrijdag 29 januari een sympo-
sium in het teken van het pro-
ject 'voetgangersvriendelijke
binnenstad. Er zal onder ande-
re gesproken worden over het
motief, de voorbereidingen, de
uitwerkingen en de acceptatie
van het project.

" De band van de Woonvorm Schaesberg
aan de Melchersstraat trad deze week voor
de eerste keer op voor publiek. De leden van
Justforfun - 20 lichamelijk gehandicapt
ten - brachten kerstliederen ten gehore in
Bejaardenverzorgingstehuis De Dormig

aan Op de Heugden in Landgraaf. Een me-
dewerkster noemt het optreden een door-
slaand succes. En niet alleen de senioren
genoten, ook de bandleden hadden het pri-
ma naar de zin.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Opendag in
Knoevelhöfke
L-ANDGRAAF - Kinderdag-
verblijf 'tKnoevelhöfke aan de

54 in Nieuwenha-pen houdt zaterdag 19 decem-
°er open dag.
_*et gebouw - recentelijk ge-'
""eel gemoderniseerd -is dan
oor iedereen toegankelijk van

** tot 14 uur. 't Knoevelhöfkes een dagverblijf voor verstan-
delijk gehandicapte kinderen

jaar.

renderen krijgen in het dag-
erblijf waar nodig individuele

iperapie. ln het team van 't
zitten naast de

|r°epsleid(st)ers een peda-
l?°S> psychloog, logopedist,
ysio-, spel-, muziek-, en ergo-
s r̂apeut en een arts en maat-
schappelijk werkster.

Kerst-Inn zoekt
Vrijwilligers
jEERLEN - De stuurgroep
0 r̂st-Inn zoekt nog vrijwilligers
.j* 1 dit jaarlijkse evenement te
hehK slaSen- °P dit moment
m ,°en zich veertig mensen ge-
vr^ '„er zi Jn n°ê ongeveer 40

nodig. Ook geld is
Wt In de binnenstad coï-
teren Kerstmannen voor de
bant* *nn' maar er is °°k een
1, "Rekeningnummer:
len -86981 biJ de RABO Heer-

Ongeros in 'Giftig'
- Toneelvereni-

br Ongeros' uit Amstenrade
h[engt zaterdag 26 december het
'QVSpel 'Giftig' op de planken,
pit 8' werd geschreven door«zgerald Kusz en handelt over
kl . "milieuproblematiek in een
is .ln Limburgs dorpje. De regie
j*nhanden van No Adriolo.
2Q

e Première vindt zaterdag omv" Uur plaats in buurthuis de
voeteleboet aan de Gyselaar 55

diJ^«nstenrade. Op zondag 27 en
stnt g29 december wordt het

uk nogmaals opgevoerd in de

W aarJenin voorverkoop zijn ver-
e' "gbaar bij drogisterij Beuken
" dij caf e Jan van Cep te Am_
ienrade. Voor telefonische re-ï^mg bellen met H. Smink,

Sinds 12 oktober 1991 probeert
het gemeentebestuur van
Aken op zaterdagen debinnen*
stad vrij te houden van auto-
verkeer om zo wat meerruimte
voor voetgangers te creëren.
De uitvoering van het plan
stuitte op veel protesten van,'
werknemers die in de binnen-
stad werken.

Op het symposium worderi le-
zingen gegeven door plaatselij-
ke politici en voor- en tegen-
standers van het project.

KLIMMEN

" Filatelistenvereniging 't Fak-
teurke houdt dinsdag een ruil-
avond en kleine veiling in ge-
meenschapshuis Op dr Plats.

SCHINVELD

" De lokale omroep Onderban-

" In het Boulodrome wordt za-
terdag en zondag de German
Pétanque-Master gehouden. De
64 beste Duitse spelers nemen
deel.

HEERLEN

" De Muziekschool Heerlen pre-
senteert zaterdag om 20 uur de

EYGELSHOVEN

" De maatschap Hermes houdt
zondag van 10 tot 18 uur een me-
ditatiedag in het pand Laura-
straat 75. Deelname kost fl 75,-.
Lunchpakket zelf meenemen.

HOENSBROEK

" In Ons Huis wordt maandag
van 14 tot 16 uur spreekuur bur-
gerraadslieden gehouden.

®04492-2350. De Kleine Acade-
mie begint in februari tevens een
kunstuitleen. Deze is dinsdag-
avond van 19.30 tot 22 uur open.

" Jeugdcarnavalsvereniging De
Wafels houdt zaterdag van 10 tot
14 uur een rommelmarkt in wijk-
centrum In de KAJ aan de Ster-
restraat.

ken heeft een videoband ge-
maakt van het galaconcert dat
op 14 november in de Eligius-
kerk werd gegeven. De band is
voor fl 50,- te bestellen bij de
Rabo-bank, rekening 146735730.

" Na de opheffing van de Vrije
Academie hebben enkele en-
thousiaste mensen de Kleine
Academie Brunssum opgericht,
gevestigd aan de Zonnestraat 8a
in Treebeek. Daar worden in de
weekvan 18 januariallerlei vrije-
tijdscursussen gestart. Voor in-
formatie en inschrijving kan
men terecht bij de VVV Bruns-
sum of via ®255663 of

BRUNSSUM

De actie 'Help de Bosnische
vluchtelingen in Catëz' wordt za-
terdag om 20.30 uur afgesloten
met een dansavond in zaal Stree-
perkruis, die gratis ter beschik-
king wordt gesteld. Ook de
OBM-band vraagt geen vergoe-
ding. De entree van vijf gulden
komt ten goede aan de actie.

LANDGRAAF
kort

eerste CD van de Big Band. De
presentatie vindt plaats in de ge-
hoorzaal van Kasteel Hoens-
broek. ledereen is welkom en de
entree is vrij.

" In café Fellini aan het Kerk-
plein is vanavond de cd-presen-
tatie van de groep Stiff. Aanvang
om 21.30 uur.

" Vrouwenhulpcentrum Lange
Lies begint op 26 januarimet een
verwerkingsgroep voor vrouwen
met mishandelingservaring. De
15 bijeenkomsten van 2,5 uur
worden gehouden op dinsdag-
ochtend. Deelnemerskosten zijn

afhanklijk van het inkomen,
maar bedragen minimaal fl 150,-.
Voor informatie: 5045-722727. '

Tatjana is in junivan dit jaar ge-
stopt met werken. Omdat ze
niets meer met geld te maken wil
hebben, zit zij in de ziektewet tot

handleiding voor slachtoffers
schrijven. Ik ben ook bezig ge-
weest om een praatgroep op te
richten, maar daar komt zó veel
bij kijken!"
Bij een boek alleen laat Tatjana
het niet zitten. Ze heeft een ad-
vocaat in de arm genomen om
haar studiekostenen andere kos-
ten die met de overval te maken
hebben, op de dader.verhalen.
„Hij zal weten dat hij dat niet zo-
maar meer doet.

beleeft ze op zon moment die
bewuste donderdagavond weer
opnieuw.
„Hij zit maar twee jaar in de ge-
vangenis, ik heb levenslang,"
schrijft Tatjana in haar boek. Het
script voor 'De gevangenisstraf
van een slachtoffer' is af. Nu
moet ze nog een uitgever vinden.
Het schrijven van het boek is
voor haar een manier om het ge-
beurde een plaats in haar leven
te geven. „Hierna wil ik een

„Ik durfde niet te veel tegen de
maatschappelijk werker los te la-
ten, omdat ik bang was dat die
het door zou spelenaan deBasis-
markt. Toen bleek dat niemand
mij de garantie kon geven dat zo
iets niet meer zou gebeuren, heb
ik besloten open kaart te spe-
len."

groter dan ze op het eerste ge-
zicht lijken. Ze is naar eigen zeg-
gen ernstiger en waakzamer ge-
worden. Voortdurend leeft ze in
de angst dat het weer zal gebeu-
ren. 'Even naar de bank' is er
voor haar niet bij. „Als ik een
goede dag heb, dan ga ik naar de
bank om foldertjes te halen. Om
te laten zien dat ik dat durf."
Het bewijs voor haar schuwheid
levert Tatjana zelf tijdens het in-
terview. Als de fotograaf nogal
abrupt de belichtingsmeter bij
haar gezicht houdt, schrikt ze.
„Dat moet je niet doen hoor,"
zegt ze lachend. Waarschijnlijk

ze ander werk heeft. Nu wil ze
graag een baan in de vertegen-
woordiging.
Het leven van de 21-jarige is da-
nig in de war geschopt. Haar
huis moet ze verkopen en geld
voor een nieuwe opleiding heeft
ze niet. Banken en tankstations
durft ze niet meer binnen te
gaan. Een vrolijke, zelfverzeker-
de meid is een schuw mens ge-
worden. ledereen is een poten-
tiële overvaller voor haar. „Zelfs
in oude omaatjes zie ik pog over-
vallers."
De gevolgen voor Tatjana zijn

" Tatjana Meegdes uit Hoensbroek: ,flij zit twee jaar in
de gevangenis, ik heb levenslang." Foto: KLAUS TUMMERS

'£*■ ben gaan trappen waar ik
trappen kon. Mijn coUe-
kwam op mijn gegil af,

ÏÏaar de man stond al met de
in de hand." De 21-jarige

£atJana vertelt het allemaal heel
*>°el. Niet omdat het haar niets
a°et, maar ze heeft het al zo vaak
erteld. „Het is alsof jeeen liedje

?lngt. Telkens vertel je hetzelfde.
, aar ik wil het ook aan iedereen
vertellen.""Natuurlijk was het stom om tesaan trappen," vervolgt zij, „hij

natuurlijk kunnen schieten.
3ar op dat moment besef je dat
beV Ik was er helemaal niet mee„ 218 dat hij in de kassa aan het
° aaien was. Ik voelde dat pis-
i°°l in mijn nek. Met collega'snad ik wel eens gepraat over hoe

Wandeling
De VW-Sittard houdt op zon-
dag 27 december de laatste
wandeling van het jaar. Tijdens
de wandeling zal een bezoek
gebracht worden aan een aan-
tal Kerststallen. De wandeling
duurt ongeveer anderhalf uur
en na afloop staat de glühwein
en warme chocolademelk
klaar. De start is om 14 uur
vanaf Grandcafé 't Menke, Put-
straat 30 in Sittard. Deelnamekost voor volwassenen 5 gul-
den en voor kinderen tot en
met twaalf jaar twee gulden
vijftig. Aanmelding op tel.
046-524144.

"Verkoopt u ook sigaretten,"
Z^oeg hij. Tatjana liep samen
**jet hem naar de kassa en namPJaats. De man betaalde met een

stuk van vijf gUiden. De
assistent-bedrijfsleidster sloeg
V*T gulden vijftig aan. Op dat
ftl°ment haalde de man een pis-
tol uit zijn zak. Hij legde het
"aPen in de nek van het meisje,
[fwijl hij tegelijkertijd een
?reep in de kassa deed. Dit waspet begin van het einde voor Tat-jana.

Na de overval hebben de meisjes
de deuren gesloten en 06-11 ge-
beld. Twee agenten kwamen kij-
ken. Tatjana maakte naar haar
mening een vreemde indruk op
de agenten. „Achteraf was ik
bang dat ze zouden denken dat
ik het had gedaan. Ik dacht: 'die
gaan mij natrekken', omdat ik zo
rustig was en lolletjes maakte
met de agenten. Ik zat daar echt
als een koele kikker."
In februari werd de dader opge-
pakt bij een overval in Meerssen.
Hij heeft binnen een half jaar
tien overvallen gepleegd in Gul-
pen, Vaals, Meerssen, Valken-
burg en Sittard. De 'keurige bur-
gervader' is 44 jaar, getrouwd en
heeft twee kinderen. „Hij had
twee leningen en zijn vrouw wil-
de zo graag een parket."
De Hoensbroekse heeft lange
tijd niet willen toegeven dat ze
toch behoorlijk was veranderd
na de overval. Niet aan haarzelf
en niet aan de maatschappelijk
werker van het psychotrauma-
instituut. Nadat de dader in fe-
bruari was opgepakt, heeft ze
nog vijf maanden gewerkt. Op
het moment dat de rechtszaak
voor de deur stond, kwam de
klap voor haar.

KOENSBROEK - Het personeelvan de Basismarkt in Valken-
burg aan de Geul had de koop-
end bijna achter de rug. Het

as kwart voor negen. Er waren
j§een klanten meer in de zaak.
iatjanaMeegdes was aan het ve-
Sen en haar collega ruimde ver-
derop in de winkel een 'gang' op.
*atjana zag een man voor de
|*eur staan. Hij aarzelde om bin-nen te komen. Uiteindelijk deedh]J dat toch. ""

Just for fun

HEERLEN/DEN HAAG - De
CNV-Limburg vraagt zich af hoe
minister De Vries (Sociale Zaken)
erbij komt dat in Noord-Limburg
afgelopen seizoen naar schatting
vijftienhonderd illegalenwerden in-
gezet voor de asperge- en aard-
beienteelt.

Vragen over
illegalen

in tuinbouw
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prikbord
De Stichting Computerclub
Limburg heeft op zondag 20
december een bijeenkomst in
café Muller, Blrjerheiderstraat
76 in Kerkrade. De bijeen-
komst is van 11 uur tot 16 uur.

Computer

streeksgewijs

drastische wijze. De Hoensbroekse werd
het slachtoffer van een gewapende
overval. „Die donderdag duwde een

overvaller mij richting hel. Mijn
toekomst is weg." Hoe een ordinaire

overval het leven van een toekomstige
bedrijfsleidster op slag veranderde.

Bijna had ze het voor elkaar, Tatjana
Meegdes uit Hoensbroek. Na twee jaar

hard studeren was ze bijna bedrijfsleider
van een supermarkt. Op 16 januari van

dit jaar veranderde haar leven op

Slachtoffer overval schrijft boek over ervaringen

'Zelfs in oude omaatjes
zie ik nog overvallers'

DOOR LILIAN HAVERMANS je nou zou reageren als er een
overval gepleegd wordt. Maar
dat weet je nooit van tevoren."

Het Universitair Centrum voor
Theologie en Pastoraat te Heer-
len organiseert op vijf donder-
dagavonden een speciaalcursus
'Godservaring volgens de eer-
ste briefvan Johannes'. In deze
cursus wordt ingegaan op ei-
gen betekenis van mystiek in
de christelijke geloofservaring.
Het uitgangspunt hierbij vormt
de mystieke evangelist
Johannes. De cursusavonden
worden gehouden op 21 en 28
januari en 4, 11 en 18 februari,
van 20 uur tot 22 uur op de
Oliemolenstraat 60 in Heerlen.
Voor meer informatie: UTP,
Postbus 4406, 6401 CX Heerlen,
tel. 045-718520.

Godservaring

Kribbenbezoek
De VW van Gemmenich orga-
niseert op zondag 27 december
een speciale Kerstavond. De
bewoners van Gemmenich
hebben zelf meer dan twintig
Kerstkribben gebouwd. Om 18
uur zal een lampiohnenoptocht
door het dorp trekken, waarbij
bezoekers de gelegenheid krij-
gen om een aantal van deze
kribben te ontdekken. Vervol-
gens wordt om 19 uur een
Kerstspel in plaatselijk dialect
opgevoerd over de eerste da-
gen van het kindje Jezus op
aarde en de aankomst van de
drie koningen.

Zoals hetLD gisteren meldde, vindt
De Vries dat sociale diensten en ar-
beidsbureaus er in onderlinge sa-
menwerking maar voor moeten
zorgen datvoor deze seizoensarbeid
werklozen worden ingeschakeld.
Dit jaar namen slechts 47 van de
twaalfhonderd aangeschreven
werklozen in Noord-Limburg werk
aan in de tuinbouw. Tuinders zou-
den daarop op grote schaal een be-
roep hebben gedaan op illegalen.

John Groten uit Kerkrade is de-
ze maand gepromoveerd als toxi-
coloog aan de Landbouwuniver-
siteit in Wageningen. De 29-jari-
ge Groten heeft in 1981 zijn
gymnasiumdiploma gehaald aan
Rolduc in Kerkrade. In 1988 stu-
deerde hij in Wageningen af als
bioloog. Zijn stage heeft de
Kerkradenaar doorlopen aan de
universiteit in Washington.
Sinds maart dit jaar werkt Gro-
ten brj TNO-voeding in Zeist.

Promotie

Ook steekt het de vakbond dat de
arbeidsbureaus en sociale diensten
de zwarte piet krijgen toegespeeld.
De CNV vind dat vooral de werk-
gevers blaam treft.

„Hoe komt u op het aantal van vijf-
tienhonderd illegalen," schrijft de
CNV-Limburg aan De Vries. „Ille-
gale activiteiten worden per defini-
tie in het verborgene uitgevoerd en
zijn derhalve moeilijk te achterha-
len."

in het nieuws

perpersoon



DEN HAAG - Het aantal zelfdo-
dingenin Nederland is de afgelo-
pen vijfjaar gedaald. Het aantal
pogingen tot zelfmoord is zelfs
gehalveerd. Dat blijkt uit een on-
derzoek van de Rijksuniversiteit
van Leiden.

'„Er is sprake van een trend-
breuk", zegt onderzoeker dr. A.
Kerkhof. „Tot 1984 steeg het
aantal zelfdodingen, vanaf 1985
treedt er een daling op."
In 1984 waren er 1901 zelfmoor-
den, het hoogste aantal ooit in
Nederland geregistreerd. Een
jaar later deed zich voor het eerst
een daling voor naar 1760 zelfdo-
dingen. Dat aantal is jaarlijks

Minder zelfmoord
in Nederland

gedrag onder 295.000 inwoners
van Leiden en de Bollenstreek.
Het is het eerste grootschalige
streekonderzoek in Nederland.
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Drie gevangenen in
Zutphen ontsnaptHet onderzoek wordt medegefi-

nancierd door de Wereldgezond-
heidsorganisatie van de Verenig-
de Naties. In dat kader wordt in
veertien gebieden in West-Euro-
pa suicide-onderzoekverricht.

Leidse onderzoeker meent dat
een beter inspelen van de ge-
zondheidszorg op zelfmoord
(suicide) een rol speelt. Ook is
volgens Kerkhof in Nederland
het taboe rond suicide doorbro-
ken, waardoor het probleem be-
spreekbaar is geworden.

ZUTPHEN - Voor de tweede keer
deze week zijn drie gedetineerden
ontsnapt uit de jeugdgevangenis
van Zutphen. De ontsnapping ging
gepaard met een korte gijzelingvan
twee bewaarders. Dat heeft de poli-
tie in Zutphen gisteravond meege-
deeld.

Medtronic opent
opleidingscentrum
MAASTRICHT - Medtronic,
producent van pace-makers en
andere bio-medische appara-
tuur, heeft in Maastricht een
opleidingscentrum geopend.

Het is bedoeld voor de 'uitwis-
seling van ideeën tussen Med-
tronic en de medischegemeen-
schap.Klanten van Medtronic,
dat zijn de medici, worden in
Maastricht onderwezen in ma-
nieren om de patiëntenzorg te
verbeteren.

Uit vergelijkingen blijkt dat Ne-
derland het laagste aantal zelf-
moordpogingen kent in West-
Europa: 120 per 100.000 inwo-
ners. Het hoogste aantal komt
voor in Finland, rond de hoofd-
stad Helsinki: 170 pogingen per
100.000 inwoners.

De Rijksuniversiteit Leiden.on-
derzoekt momenteel suicidaal

verder gezakt naar 1611 in 1991
Tweederde van de zelfmoord-
slachtoffers zijn mannen; de
grootste groep zijn ouderen bo-
ven de 70 jaar. In 1984 werd het
aantal pogingen tot zelfmoord
geschat op 25.000. Volgens het
onderzoek is dat aantal nu ge-
daald tot naar schatting 12.500.
De oorzaken van de daling zhn
niet precies vast te stellen. De

oktober 1997 zijn vrijgekomen.
Volgens een woordvoerster van »
ministerie van justitie vervalt
jeugdgevangenis met de twee o»
snappingen deze week weer in «Joude fout. De gevangeniswas en*
le jaren geleden voor justitie &
'probleemgevangenis', waaruit ~
gelmatig ontsnappingspoging
werden gedaan. Dat leek volg 6
justitie de laatste tijd te verbeter6

tot de zes ontsnapte gedetineerd
deze week.

Craxi weigert af te treden
Ex-premier streeft naar oplossing in Socialistische partij

Gisteravond om tien over acht gij-
zelden de drie gedetineerden twee
bewaarders door hen met het mes
op de keel te dwingen de tussen-
deuren van de rechteruitgang te
openen. De portier opende de bui-
tendeur toen hij zag dat zijn colle-
ga's werden gegijzeld.
Buiten zag een bewaarder kans te
ontsnappen. De'tweede werd even
later losgelaten waarop het drietal
te voet verdween.
De ontsnapte jongemannenzijn res-
pectievelijk 20, 21 en 22 jaar oud. Ze
moesten een lange straf uitzitten.

Twee van de onsnapte gedetineer-
den hadden nog tot in 1994 hun
straf moeten uitzitten. Dé derde on-
snapte was tot zes jaar gevangenis-
straf veroordeeld en zou pas in

Klassiek
De eerste ontsnapping deze w*j
vond dinsdagavond plaats. To*
gingen op klassieke wijze drie êe\tineerden van 19 en 21 jaar aan
haal. De drie zaagden de tralies v
een raam op de tweede etage d<^en waren in een vloek en een ztic
verdwenen. Twee van hen zat
vast voor diefstal met afpersing (
moesten nog tot februari 19^-S
ten. De derde had nog tot in !"„
een gevangenisstraf voor dief5

met geweld moeten uitzitten.
ROME - De secretaris van de
Italiaanse socialistische partij,
Bettino Craxi, die wordt be-
schuldigd van corruptie en
heling, treedt niet af. Hij is be-
reid zijn mandaat terug te ge-
ven, op voorwaarde dat eind
januari tijdens een speciaal
partijcongres een algemene
oplossing wordt gezocht voor
de crisis waarin de partij zich
bevindt.

De ex-premier, strijdvaardiger dan
ooit, verbaasde met zijn verklaring
vriend en vijand. Naar schatting
honderd journalisten waren naar
het Romeinse hoofdkwartier van de
PSI getrokken om het 'nieuws van
de eeuw' - ofwel het ontslag van
Craxi - aan te horen. Hetzelfde gold
voor de grote menigte die zich bij
de ingang van het gebouw had ver-
zameld en de partijleider uitfloot en
uitjouwde.

Maar Craxi zei tijdens de vergade-
ring van de partijleiding: „Ik buig
niet. Mijn eerste reactie was om af
te treden, maar dat zou worden uit-
gelegd als een zwaktebod en een
schuldbekentenis. Ik ben niet cor-
rupt en heb nooit iemand gecor-
rumpeerd - de aanklachten tegen
mijn persoon maken deel uit van
een campagne die gevoerd wordt
door personen die de politieke par-
tijen en dus het democratische sys-
teem om zeep willen helpen."

Commandant marechaussee Schiphol:

'Er zijn er bij die
slaan en schoppen'

Over het geval van deRoemeen J
Mulder niet meer zeggen dan J
het spijtig is dat de man in een j
stoel is beland. „Ik ben benie^naar de uitkomsten van dat on"!
zoek. Vluchtelingenwerk heeft z
der het onderzoek af te wachten |
met de vinger in onze richting *!
wezen. Dat vind ik verkeerd."

SCHIPHOL - Voor de zo-
veelste maal is de marechaussee op
Schiphol in opspraak. Deze keer
gaat het om een Roemeen die her-
senletsel overhield aan een confron-
tatie met de grensbewakers. De
man verzette zich in april dusdanig
tegen zijn uitzetting dat zijn mond
met plakband werd dichtgetaped.
Gevolg: de man stikte bijna voor de
ogen van zijnbegeleiders.

Pas na enkele minuten kwamen zij
in actie. Het gerechtelijk onderzoek
is in handen van de rechter-com-
missaris. Schiphol-commandant
Rico Mulder wil in afwachting van
de uitslag van het onderzoek niet
inhoudelijk op dit geval ingaan. Wel
vindt hij dat de marechaussee weer
eens onterecht in het verdomhoekje
zit.

70'(
Jaarlijks zet de marechaussee * -t|negenduizend mensen het land A
Dat zijn illegalen, mensen die in i
kader van hun asielaanvraag -&JL
procedeerd zijn of criminelen ,j.
die 9000 verzetten zon 3000 zidUjj
felijk tegen hun uitzetting. " J
mensen begeleiden wij tot het 1
van bestemming. De marechaUs'<*
s gaan mee in het vliegtuig. Ër j
dagen dat ik zeventien map *
ben aan begeleiding."

Het verzet uit zich in bun
schreeuwen, spugen, slaan, s?r\spen, bijten, polsen doorsnijd
scheermesjes inslikken en ore%
menten. De geweldsinstructie *j.
de marechaussee staat toe dat in j
uiterste geval een onwillig iernau(
mag worden geboeid. Dat gé°e
vijf tot tien keer per week.

Jeltsin op Chinese Muur

tegen vreemdelingenhaat en racisme in Duitsland.
Dit jaar kwamen 17 mensen om door racistisch ge-
weld in het land. Foto: epa

Mulder is de golf aantijgingen van
de Vereniging Vluchtelingenwerk
over het vermeende gewelddadig
optreden van de marechaussee op
Schiphol spuugzat. De militairen op
Schiphol hebben als taak onge-
wenste vreemdelingen te weren.
Mulder: „Dat gebeurt met de wet in
de hand. In principe kunnen wij
vreemdelingen op drie gronden de
toegang weigeren: mensen met een
ongeldig paspoort, mensen met on-
voldoende middelen van bestaan en
mensen met de status van onge-
wenste vreemdeling. ledereen kan
echter een beroep op politiek asiel
doen. Wanneer zij dat kenbaar ma-
ken, dan komen zij automatisch in
de asielprocedure terecht.

Craxi herhaalde de woorden die hij
uitsprak nadat de Milanese rechters
hem eergisteren in staat van be-
schuldiging hadden gesteld.,Met de
toevoeging dat hij een oplossing
voor de crisis wil die door de hele
partij wordt gesteund, gekoppeld
aan het beschikbaar stellen van zijn
mandaat, heeft hij echter een mees-
terzet gedaan.

De oppositie onder aanvoering van
minister van Justitie, Martelli, ging
gisteren akkoord met de formule,
ongetwijfeld denkend dat Craxi in
januari zal opstappen. De oppositie
is tevreden gesteld en de aanhang
van Craxi - nog steeds een meerder-
heid binnen de partij - heeft, net als
de partijleider zelf, haar gezicht niet
verloren.

# Duizenden lichtjesflonkeren op in het centrum van
de Duitse stad Mainz.
Daar werd gisteravond een fakkeloptocht gehouden

Tot april, toen de Roemeen inV f̂
raakte, werd ook met plakband*
werkt om mensen de mond te sn^,
ren. Staatssecretaris Kosto zei wm
Kamer het gebruik van tape m ,J
ceptionele gevallen te gedo»^
Mulder: „Wij gaan hier alleen y
over ter bescherming van !jLf j
mensen. Onlangs dreigde een " .^j
riaan met het aids-virus en »a
vervolgens in het dijbeen van f
begeleider. Je kunt je voorSte.,
wat een spanning dat bij onze n 1 jj
sen teweeg brengt. Dit jaarf^ e6

e\fzijn drie van mijn collega's é
ten."

GENEVE - De Verenigde Naties
zijn met het onderzoek van de mas-
sagraven in Kroatië begonnen. De
VN-commissie voor oorlogsmisda-
dep in het vroegere Joegoslavië
heeft de Amerikaanse organisatie
'Artsen voor de mensenrechten'
hiertoe opdracht gegeven. Het gaat
om de massagraven in de omgeving
van Vukovar. Dat deelde devoorzit-
ter van de commissie, de Neder-
landse hoogleraar Frits Kalshoven,
gisterenin Genève mee.

De graven, waarin de lijken van 174
mensen liggen, werden deze zomer
ontdekt door Tadeusz Mazowiecki,

Commissie zet werk in Kroatië voort

VN start onderzoek
naar massagraven

de speciale gezant van de VN-men-
senrechtencommissie. Vermoed
wordt dat het gaat om Kroaten die
door Serviërs vermoord zijn.
Woensdag vertrok, ook onder toe-

zicht van de commissie van Kalsho-
ven, de speciale gezant voor massa-
executies, Bacre Waly Ndiaye, met
een team deskundigen naar Kroa-
tië.

Het onderzoek naar de massagra-
ven is de eerste concrete stap van
de in oktober in het leven geroepen
commissie, die met Mazowiecki sa-
menwerkt. De vijf leden van het
team hebben inmiddels veel materi-
aal van regeringen en non-gouver-
nementele organisaties gekregen.

De informatie zal geanalyseerd wor-
den waarna verslag wordt uitge-
bracht aan VN-secretaris-generaal
Boutros Boutros Ghali, vertelde
Kalshoven. Hij onderstreepte nog
eens dat de deskundigen 'politie-
agenten noch aanklagers' zijn.

Hofstede (RL)
voert hitparade
economen aan

Grote misverstanden bestaan er
volgens Mulder over het optreden
van de marechaussee. „Wij zijn een
uitvoerende instantie. Wij maken
geen beleid. Dat doet justitie. De
marechaussee heeft er geen enkel
belang bh' op eigen houtje asielzoe-
kers te weren. Vluchtelingenwerk
suggereert dat wel voortdurend. Ik
durf te zeggen dat geen van mijn
mensen zich hieraan schuldig
maakt. ledere klacht die in het
Zwartboek van Vluchtelingenwerk
verschijnt, wordt door de onafhan-
kelijke rijksrecherche getoetst. Tot
nu toe is in geen enkel geval geble-
ken dat de marechaussee iets te
verwijten viel".

h3^„Als mensen echt niet meer te > <
teren zijn, staken wij de uitzett ,
Als zij bijvoorbeeld helemaal o t̂het lint gaan. Het komt ookv°oïA
mensen pas in het vliegtuig alP^.maken. Wij hebben een keer
Marokkaan aan zijn stoel W J
vastbinden omdat hij het inter1

afbrak." $
Mulder schildert een portret $
zijn mensen die zich nog s^v\Aè
aanregels houden dan de gemi°. e|i
de padvinder. Mulder: „Ik °" of1niet dat er weleens hard wordt
getreden. Wij zijn mensen en (.
maken weleens fouten. Bijv .ef,
beeld toen een groep van zeven f
Somaliërs in het vliegtuig sponl^
in jammeren uitbarstte. Een j

mijn mensen ging enigszins l J
het lint en trachtte een vrouw *Jj
een servet het zwijgen op te legeJï
Zijn collega's grepen hem cC $~
vast. Met zon man volgt een %
sprek. Mishandeling tolereer ik e J
ter niet. Wie zich daar aan sent» a
maakt, kan vertrekken. En a.^(
merk dat iemand er een el^tvreemdelingenbeleid op na no,
komt hij of zij in de problemen " J

DEN HAAG - Jan Tinbergen is
niet langer de nummer één onder
de Nederlandse economen, op basis
van het aantal gebruikte citaten. De
nieuwe nummer één in de top-30
(citaten in de jaren 1987-1991) wordt
nu aangevoerd door G. Hofstede
(Rijksuniversiteit Limburg). De
jaarlijkse economen-hitparade
wordt opgesteld door het econo-
menblad ESB, dat gisteren is ver-
schenen.

Hofstede dankt zijn notering in de
eerste plaats aan het feit dat nu alle
soorten economen zich op de lijst
kunnen kwalificeren. Hij is geen
econoom in de zuivere betekenis
van het woord. Hofstede studeerde
werktuigbouwkunde in Delft en is
gepromoveerd op een onderwerp

j op het terrein van de organisatie-
psychologie en heeff zich daarna
toegelegd op de vergelijkende stu-
dievan organisatieculturen.

Hofstede kan op 421 citaten buigen.
i Emeritus Tinbergen moet het met

230 doen. Voor het eerst drong ook
; een vrouw door in het mannenbas-
i tion.-A. Hagenaars (Erasmus Uni-

versiteit) kwam (gedeeld) binnen op
15.

Uit een nota die gisteren naar de
Kamer is verstuurd, blijkt de om-
vang van de compensatie-orders
tegen te vallen.

China zegde toe de handelsbetrek-
kingen met Nederland te verbete-
ren nadat het kabinet afzag van de
levering van onderzeeboten aan
Taiwan. Andriessen meldde de Ka-
mer in mei na zijn bezoek aan China
compensatie-orders ter waarde van
1,8 miljard gulden gerealiseerd te
hebben. Ruim de helft daarvan (1,1
miljard) was 'hard', de rest bestond
uit toezeggingen.

China-orders
vallen tegen

DEN HAAG - Minister Andriessen
en staatssecretaris Van Rooy (Eco-
nomische Zaken) verwachten dat
dewaarde van de export naar China
volgend jaar oploopt tot 1 miljard
gulden. Dat is een verdubbeling ten
opzichte van 1991 maar aanzienlijk
minder dan Andriessen voorspelde
na zijn bezoek dit voorjaar aan de
Volksrepubliek.

Fabius komt
voor in

aidszaak
PARIJS - Laurent Fabius, oud-
premier van Frankrijk en de huidi-
ge partijleider van de sociaüsten,
wil zich naar vrije wil in het aids-
schandaal verantwoorden voor het
Franse hooggerechtshof.

Met deze verrassende aankondiging
reageerde Fabius gisteren op de

weigering van zijn eigen partij om
akkoord te gaan met de vervolging
van twee voormalige ministers van-
wege hun betrokkenheid bij het
schandaal rond met aids besmet
transfusiebloed.

De socialistenbesloten woensdag af
te zien van de strafrechtelijke pro-
cedure tegen de toenmalige minis-
ter van sociale zaken, Georgina
Dufoix, en de ex-staatssecretaris
van gezondheid, Edmond Hervé.
Dit besluit, dat als een volkomen
verrassing kwam, is de socialisten
op behoorlijk wat kritiek komen te
staan. " De Russische president Boris Jeltsin loopt, begeleidt door

veiligheidsagenten, over de Chinese Muur. Jeltsin bezocht gis-
teren Peking om te praten over economische en militaire
samenwerking tussen Rusland en China. Foto: REUTER

Rode Khmer
neemt weer
militairen

VN gevangen
PHNOM PENH - De Cambodja /
se verzetsbeweging Rode Kn ~heeft gisteren opnieuw 46 milita^rvan de vredesmacht van de ~.
enigde Naties gevangengenonj,^
Dat heeft VN-woordvoerder
Fait gisteren in Phnom Penn
kendgemaakt. m

Enkele uren tevoren had de P;
Khmer in dezelfde provincie
pong Thom een groep van 21
manschappen vrijgelaten a
woensdag waren gevangene
men. , ne"
De 46 manschappen, allen Inö[ ep
sische parachutisten, worden t * ,ji
hun wil vastgehouden in K,-t&v
O'Sala, het gehucht waar de ml^-ren die eerder gisteren werden
gelaten ook gegijzeld werden.
Fait tijdens een persbijeenkom

Van onze correspondent

Fakkeloptocht tegen racisme

Limburgs dagblad binnen/buitenland



Gereed voor opvang

Wegkruis
TANDARTSEN

Van onze verslaggever

GROENE KRUIS

Koffie

HEERSEN

Deskundigen in kasteelKerstdiner voor
daklozen ook als
Protest bedoeld

stra^LEN - Het kerstdiner voor
dak- en thuislo-

lt0 ' °P 24 december in Heerlen,
h.eïd niet alleen voort uit üefdadig-
tielrji,"^e wulen o°k dit maatschap-
het Pr°bleem in kaart brengen en
l6ri ,P°ütieke beleid aan deorde stel-
-IW, .zegt organisator Raymond

d 0 grote groep minima dreigt
61 o fll6l-16! besluiten af te glijden
viriH? op straat terecht te komen,"
Hij \EIJn college Henk Smol.

St met name °P het mogelijk
streV en van huursubsidies, de

ere houding van de Sociale
ïenrj en e^ verdwijnen van dui-
"Urig611 Plaatsen bij de werkvoorzie-

ivij *ICnting Kerst zonder Drempel
Scha * net kerstdiner brede maat-Vo^PPeüJke belangstelling kweken
WJk ■ Probleem dak- en thuis-
W heid-'>We 7;; _.

dra„ Jn daarom vooral uit op bij-
tie v Van een Sulden of een tien-
*est o 1

zo veel mogelijk burgers,"
betr felski: „Dat houdt een brede
thi.i, kenheid in voor de dak- en'uislozen."

ARTSEN
Heerlen: Voor spoedgevallen

' 11400 (brandweercentrale)

Kerkrade-Oost: Tot zaterdag 12
Ur telefoonbeantwoorder eigen

"Uisarts. Van zaterdag 12 uur tot
10 uur Schiffers,°°45.21.76. Van zondagmorgen 10«« maandagmorgen 8 uur Uiter-*aal, &45.30.59.

Vrijdag,
faterdag en zondag Crützen,®44.03.33.Hoensbroek: Patiënten van Ge-
j?ndheidscentrum Hoensbroek-Noord kunnen dag en nacht bel-ien, ©214821. Uitsluitend voor'Poedgevallen: ®23.18.00. An-ers eigen huisarts bellen.

Van onze correspondent

APOTHEKEN

ONDERBANKEN
Brandweercommandant J.
Dogger van de brandweer

in Zeist is door Burgemees-
ter en Wethouders van On-
derbanken benoemd tot
adviseur in het brandweer-
conflict in die gemeente.
Dogger is ook in het con-
flict bij de brandweer van
Eijsden vorig jaar als advi-
seur opgetreden. Dit is gis-
teren bekendgemaakt tij-
dens de gemeenteraadsver-
gadering van Onderban-
ken. De gemeenteraad
heeft positief gereageerdop
de benoeming.

De adviseur heeft als taak om het
college van b en w te adviseren in
de schorsing en het ontslag van en-
kele brandweerlieden van de vrij-
willige brandweer van Onderban-
ken. Dogger moet de mogelijkhe-
den bekijken om tot een aanvaard-
bare oplossing te komen en binnen
twee maanden advies uitbrengen.

fcrunssum/Schinveld: Van de
W; Dorpstraat 153,g 25.16.20.

"fcerlen: Heerlen Zuid, Baut-jcherweg 52a, 542.32.33.
Landgraaf, Pasweg 6

532.69.00. Voor
Poedgevallen dag en nacht he-fbaar.f^erkrade/Eygelshoven: Smit-

"ü»s, Van Gronsveldstraat 2,f45.40.00.Jjerkrade-West: Bleijerheide-
jjjdland, 546.20.50.
peijerheiderßleijerheide, Blei-■g'heiderstraat 52, 546.20.50.agelijks open van 8 tot 22 uur.s»ttipelveld/Bocholtz: Voncken,
£r- Ottenstraat 6, 544.11.00. Za-J!rdag H-15 uur, zondag

-30-14.30 uur. Voor spoedge-
"ailen van 22-22.30 uur of na tele-ijnische afspraak.
**°ensbroek/Heerlerheide: Mar-
{?ns, Hoofdstraat 87, 521.22.14.uth: Voor spoedgevallen eigen
"Potheek (b.g.g. S711400).

Het college van Onderbanken was
verdeeld over het schorsingsbesluit.
Wel zijn Burgemeester en Wethou-
ders unaniem blij met de keuze van
de adviseur. Het college zal zich
onthouden van bemoeienissen tij-
dens de onderzoeksperiode. Burge-
meester Houben heeft ook de ge-
meenteraad gevraagd dit te doen.

%Het JVN uit Nuth houdt op
zondag 20 december een vogel-
excursie naar de grindgaten
nabij Roermond. De meest
voorkomende vogelsoort is de
watervogel maar ook de zeldza-
me stootvogel komt in dit ge-
bied voor. In de omgeving van
de grindgaten leven minimaal
veertig verschillende vogelsoor-
ten. Deelname aan de excursie
is voor iedereen gratis. De tocht
gaat, ook als hetregent, gewoon
door. Het vertrek is om acht uur
's morgens vanaf de markt in
Nuth. Ziet u ze al vliegen?

Vogels

De Socialistiese Partij in Landgraaf,
die de zaak aanhangig maakte, wil
dat alleasbestplaten worden verwij-
derd. Directeur G. van de Bongard
van de woningvereniging zegt dat
daarover nog geen besluit is geno-
men. „We hebben de beslissing van
het bedrijfsschap zelfs nog niet ont-vangen. Maandag vergadert ons
dagelijks bestuur. Hopelijk dat we
dan een beslissing kunnen nemen."

Dronken rijders
aangehouden

HEERLEN - De Heerlense politie
heeft woensdagnacht twee Heerle-
naren bekeurd, omdat ze dronken
achter het stuur zaten. Van een
51-jarige man werd de auto in be-
slag genomen. Een 31-jarige Heerle-
naar moest zijn rijbewijs inleveren.
Het voertuig van de 51-jarige Heer-
lenaar was niet verzekerd en boven-
dien in zeer slechte staat. De man
werd gepakt op de Akerstraat-
Noord. Hij had een alcoholpromila-
ge van 1,77. De andere Heerlenaar
(31) werd gecontroleerd op de Cau-
merweg. Hij had een promillagevan
1,80. Zijn rijbewijs werd direct inge-
vorderd.

Seniorenraad
heeft kritiek op
minicontainer

HEERLEN - De Heerlense senio-
renraad heeft grote kritiek op (de
invoering van) de mini-containers.
Vooral voor ouderen zijn de huis-
vuilcontainers onhandelbare din-
gen, vindt de Seniorenraad.

LANDGRAAF - Woningvereniging
Schaesberg krijgt geen ontheffing
van het Bedrijfsschap voor het
Schildersbedrijf om de asbesten
borstweringen van de flats Achter
deWinkel te schilderen.

Schilderverbod
asbestplaten

Jeugd
# De huidige jeugd is wel eens
het mikpunt van critici. En ze-
ker de voetbaljeugd. De jeugd-
voetballers van de Schaesberg-
se voetbalvereniging R.K.O.
N.S. verdienen echter alle lof.De junioren van die vereniging
kwamen met een flink aantal
spelers bijeen in de voetbalkan-
tine van RKONS om er kerst-
stukjes te maken. Alle gemaak-
te kerststukjes werden vervol-
gens netjes bezorgd in Huize Op
de Bies. Wij denken dat de
RKONS-jeugd daarmee hoog
heeft gescoord!

Meer zorg dan vrees
Buurtbewoners Tieder: 'Laat ze maar komen'

" Met man en macht wordt gewerkt om huize Tieder voor maandag klaar te hebben alsopvang-
centrum voor ex-Joegoslaven. Foto: klaus tummers

Eijsden
Eerder werd dfe adviseur J. Dogger
ingezet bij het brandweerconflict in
Eijsden. Dit probleem, dat begin dit
jaar is opgelost, draaide om de toe-
rusting van het vrijwillige korps in
Eijsden.

,en de Lucaskliniek worden ge-
sprekken gevoerd over een even-
tuele inbreng van die zijde in de
opvang van die groep.

?.eerlen/Hulsberg/Voerendaal:
J|> Vrusschemigerweg 23,

'2.01.38. Spreekuur zaterdag
~5 zondag van 11-12 uur. B.g.g.

5711400.
JJ?rkrade/Übach over Worms/
teüwenhagen/Eygelshoven:, 'ederen, Europaweg 201 Wau-,a<*, 531.23.41. SpreekuurJ,V30-12 uur en 19-19.30 uur.

V^Pelveld/Bocholtz/Gulpen/
V*ais/Wijlre/Wittem: Rijksen,
«JJserhaagweg 14 Vaals,,ö?»4454.62607. Spreekuur
i-dO-12 uur en 17.30-18 uur.

£rUrissum/Schinveld/Nuth/
Gerrits,

2eysstraat 8 Wijnandsrade,
Spreekuur 11.30-12üür en 17.30-18 uur.

Viervan dezeven geschorste brand-
weerlieden zaten gisteren in Onder-
banken op de publieke tribune. Zij
vonden Doggers taakomschrijving
ietwat vaag en nemen daarom een
afwachtende houding aan.

"achtdienst voor spoedgeval-
n: Heerlen: 571.37.12. Nuth/

I°erendaal/Sirnpeiveld:
«04405-2995. Brunssum/Schin-;eld/Jabeek/Merkelbeek/Bingel-
i^e:: 525.90.90. Hoensbroek:
£22.55.88. Landgraaf: 532.30.30.

®45.92.60.

"De corpus van het 'scheve
kruis' is sinds enige tijd ver-
dwenen. Dit kruis staat op het
pad dat de verbinding vormt
tussen de Kennedylaan en de
Daelseweg (van Benzenrade
naar Übachsberg). Het kruis
heeft een speciale betekenis om-
dat het op de plek staat waar
Paus Leo IX in 1049 een Heilige
Mis heeft opgedragen, nadat
hij deSint Laurenskerk in Voe-
rendaal had ingezegend. Het
gebied draagt nog steeds de
naam Altaarsbeem.de. De Wel-
tense gemeenschap hoopt dat
het kruis binnenkort weer com-
pleet is. Een beter cadeau voor
kerst is er niet.

£IGH - Heerlen: 571.14.00. In-
e:r^atie over avond- en week-
s n<*diensten van artsen, tandart-vn> apothekers en het GroenehUisf*ulPdienst SOS: Dag en nachtereikbaar, 571.99.99.

eslachtsziektenbestrijding:
**- uurs infolijn, 574.01.36.

in gesprek

Heksenberg
Ondergetekende heeftkennis ge-
nomen van de ingezonden brief
van een aantal leden van de
Groepering Heerlen-Noord. Dit
naar aanleiding van mijn initia-
tief om te komen tot borden met
de wijkaanduiding Heksenberg.
De briefschrijvers stellen ten on-
rechte dat ik vind dat de Groepe-
ring alleen aandacht heeft voor
Heerlerheide en niet voor Hek-
senberg. Ik heb alleen gezegd
dat de Groepering niets heeft ge-
daan aan de wijkaanduiding
Heksenberg.
HEERLEN C. Steyaert
(discussie gesloten)

dame die een café runt tegenover
het opvangcentrum zei: „Als ze bij
mij wat komen drinken dan vind ik
dat prima, maar ik spreek geen
woord Joegoslavisch, hoe moet dat
dan?"
Bert Havenith (WVC), TOC-direc-
teur Wil Hendrix alsook waarne-
mend directeur Bart Boesten gaven
snel en direct antwoord. Er komt
een team van vrijwilligers dat acti-
viteiten op touw zet voor de in to-
taal 200 tot 240 vluchtelingen die er
komen. Buurtbewoners hoeven niet
te wachten tot de aangekondigde
'open dag' om een kijkje te nemen
in het centrum. „Kom rustig eens
een kopje koffie drinken en neem
'een kijkje bij ons," zei Hendrix. „De
vluchtelingen worden uw nieuwe
buren. U heeft van hen ook geen
ander gedrag te verwachten dan
van andere buren," meende Boes-
ten.
Maandag staan dus.de eerste tijde-
lijke bewoners van Tieder voor de
deur. Geen ex-krijgsgevangenen,
want die worden verspreid over di-
verse centra, maar gezinnen uit alle
delen van het land. In de loop van
januari worden ook twintig gehan-
dicapte ex-Joegoslaven in Bruns-
sum gehuisvest. Met het ziekenhuis

vluchtelingen, dan dat ze er bang
voor zijn. Vanaf maandag wordt het
voormalig bejaardenhuis bij hen in
de buurt, daadwerkelijk gebruikt
als opvangcentrum. Dan komen de
eerste vluchtelingen uit andere op-
vangcentra naar Brunssum. Gister-
avond zaten veertien buurtbewo-
ners onder de enorme kerstboom in
de burgerzaal van het bestuurscen-
trum om geïnformeerd te worden
over het tijdelijk opvangcentrum
(TOC) Tieder.
„Het verkeer rijdt veel te hard langs
Tieder. Daar komen ongelukken
van als die mensen daarkomen wo-
nen. Daar moeten jullie wat aan
doen." Aldus één van de omwonen-
den. „Kunnen jullie niet een stuk
stoep aanleggen langs de Merkelbe-
kerstraat want anders moeten ze
daar door demodder ploeteren," zei
iemand anders. Bezorgdheid klonk
er over de adequate opvang van de
mensen. Maar toch ook wel enige
vrees. „Wat gaan die mensen de he-
le dag doen?" vroeg iemand. En de

BRUNSSUM - De omwonenden
van huize Tieder in Brunssum ma-
ken zich eerderzorgen om de goede
opvang van de Joegoslavische

Twee vrijwilligers zitten inmiddels
in het opvangcentrum aan de tele-
foon om alle giften en toezeggingen
in goede banen te leiden. „We kun-
nen eigenlijk alles goed gebruiken,
maar het is toch altijd goed als er
even overleg gepleegd wordt,"
meent de directeur.

Politie, gemeente, de vijftien man
sterke staf en begeleiders, vrijwilli-
gers, tolken, buurtbewoners, zij al-
lemaal staan nu in de startblokken
om met de opvang te beginnen. „Er
hebben zich al twintig vrijwilligers
opgegeven, maar we kunnen nog
meer gebruiken," zegt Hendrix. Hij
noemt het hartverwarmend wat er
allemaal al voor het opvangcentrum
is gedaan. Het personeel van de ge-
meente heeft afgezien van kerstpak-
ketten en het geld ervan beschik-
baar gesteld; de winkeliersvereni-
gingvan Brunssum zet 25 versierde
kerstbomen in het centrum; de
Baptistengemeente van Afcent
houdt een inzamelingsactie, de bak-
kers van Schinveld brengen maan-
dag vlaaien; particulieren komen
kleren en speelgoed brengen.

De hoogte van de mini-container is
voor ouderen ongeschikt. Je moet
het vuilnis hoog optillen en het rei-
nigen is moeilijk. Ook de hygiëne
wordt volgens de senioren niet be-
vorderd. Het milieuvoordeel is de
Seniorenraad niet duidelijk nu ook
composteerbaar afval en oud papier
in de container verdwijnen. In
Heerlen is het leed reeds geschied,
vindt Van der Hijden, maar de Se-
niorenraad wil andere gemeenten
waarschuwen.

„De gemeentelijk informatie heeft
meer het karakter gehad van propa-
ganda voor de containers dan van
voorlichting erover," schrijft voor-
zitter Paul van der Hijden. Hij ver-
wijt de gemeente geen advies ge-
vraagd te hebben aan de Vrouwen-
en Seniorenraad. Volgens de Senio-
renraad is alleen naar het economi-
schevoordeel gekeken.

Hoensbroekenaar
wil familie uit

Joegoslavië halen
Drie weken geleden is hij voor de
derde keer gegaan, nu met zijn ei-
gen auto. Hij had eigenlijk kans op
een baan hier in Nederland, maar
hij vond het nu belangrijkerzijn fa-
milie in Joegoslavië te helpen. De
baan gaat aan zijn neus voorbij.

HOENSBROEK - De 26-jarige
Hoensbroekenaar Salko Topalovic
onderneemt momenteel in de Kroa-
tische hoofdstad Zagreb pogingen
om zijn familie dat land uit te krij-
gen. ,

" Ondernemers uit de Wijn-
grachtpassage zijn apetrots op
hun passage. Het overdekte
winkelgebied in het centrum
van Kerkrade is versierd vol-
gens een speciaal ontwerp met
ballen, linten en natuurlijk veel
kerstgroen. Wat eigenlijk nog
aardiger is, is een stand van de
wereldwinkel die daar vier da-
gen wordt opgesteld. Op zater-
dag, zondag, maandag en dins-
dag kan het winkelende pu-
bliek daar terecht voor eerlijke
koffie en thee en verder voor di-
verse etenswaren en hand-
werkspullen uit de Derde We-
reld. Gelukkig maar, want-
waar zijn de Wereldwinkels
hier gebleven? De kraam staat
er zaterdag- en zondagmiddag
en op maandag en dinsdag 's
middags en 's avonds.Regelmatig belt hij naar Nederland.

„Hij moet de papieren van de fami-
lie in orde maken. Het Nederlandse
consulaat in Zagreb werkt er echter
niet hard aan. Salko moet eigenlijk
ook verklaren dat hij voor de zeven-
tien familieleden hier in Nederland
zal zorgen, maar dat kunnen we na-
tuurlijk maar zeer tijdelijk. We zul-
len daarna een andere oplossing
moeten vinden," zegt zijn vriendin.

Inmiddels is ook de Stichting Bos-
nië ingeschakeld. „Wij bellen dage-
lijks met de groep familieleden van
Salko in Zagreb," zegt woordvoer-
ster Hélène de Jong: „We proberen
ook van hieruit te bewerkstelligen
dat ze visa krijgen. Het consulaat in
Zagreb wordt echter bemand door
Kroaten. Er zijn geen Nederlanders.

In totaal zeventien ooms, tantes,
nichten en kinderen daarvan, ver-
blijven in een moskee. Oorspronke-
lijk woonden ze in de buurt van
Travnic. Het oorlogsgeweld in Bos-
nië heeft hen daar verdreven. Topa-
lovic wil ze naar Nederland halen.
Het wachten is op visa.

Salko Topalovic kwam vier jaar ge-
leden naar Nederland, nadat hij in
zijn geboorteland Mieke Hooi (24
jaar)uit Vaesrade had leren kennen.
Ze was daar op vakantie en raakte
verliefd op Salko. Hij kwam met
haar mee naar Nederland en ze wo-
nen sinds die tijd samen in Hoens-
broek.
„In oktober is Salko voor het eerst
naar Joegoslavië geweest om zijn
familie te zoeken. Hij vond toen een
aantal in een school en in een kel-
der in Travnic. Maar hij kon ze niet
meenemen naar Nederland. Daarna
is hij nog eens met een kennis er
naartoe geweest, eigenlijk met de
bedoeling ze mee terug te nemen."

" Honderd leerlingen van het
Grotiuscollege in Heerlen gaan
zich op 7 en 8 januari storten in
een lesmarathon van 36 uur.
Met de opbrengst die ze via
sponsoren hopen binnen te ha-
len willen ze iets doen voor Joe-
goslavië en Somalië. Het zijn de
klassen van 4-havo, 4-atheneum
en 4-gymnasium. De jongere
scholieren kregen geen toestem-
ming van hun ouders om zo
lang les te krijgen, de oudere
zijn bezig met hun eindexa-
mens. Ze beginnen donderdag-
ochtend om half negen en gaan
de hele nacht door tot vrijdag-
avond halfnegen. De rector zou
ook meedoen. Natuurlijk zijn
de leerlingen bekaf aan het
eind, maar ze zullen er nog al-
tijd beter aan toe zijn dan hun
leeftijdgenoten in Joegoslavië
en Somalië. En daar is het om
te doen.

Marathon

be oris apSamsatie van dekerstmaaltijd
Vriix, grotendeels rond. Zeker vijftig
irJp lhgers worden op kerstavond
strVifuhakeld bÜ het maken en ver-
Slaa Van de maaltÜden. In het
2fj e

p" en Inloophuis worden tussen
% h uur maaltijden uitgedeeld,

net Emmaplein is van 19 tot 21
Hot,een eettent geopend, op het Sta-
Wh ■ n tussen 20 en 22 uur- Bin-
(Je dJf tenten wordt deprivacy van
liit en thuislozen zo veel moge-K gewaarborgd.

" Een commissie van deskundigen kwam gisteren vanuit het hele land naar Hoensbroek
om te adviseren over de mogelijkheden van het kasteel als museum. In het voorjaar moet
al een rapport hierover gereed zijn. In de commissie hebben zitting: adjunct-directeur J.
ter Molen van museum Boymans van Beuningen, museumconsulent Limburg P. Frans-sen, R. de Haas van de rijksdienst Beeldende Kunst, ex-directeur G. Heuss van de rijks-
dienstKastelenbeheer en C. Quarles van Ufford, directeur van de stichting vrienden der
Gelderse kastelen. Foto: KLAUS TUMMERS

Mieke Hooi, haar familie en vrien-
den haddenin Hoensbroek en Vaes-
rade de nodige maatregelen getrof-
fen om de familie op te vangen,
maar ook toen kwam Salko onver-
richterzake terug naar Nederland.

Het enige dat ontbreekt is visa voor
deze mensen. Zodra ze die hebben,
kunnen ze het land uit. We probe-
ren nu ook via het ministerie van
Justitie enige druk uit te oefenen,
maar het duurt allemaal erg lang."
Mieke Hooi verwacht niet dat ze
haar vriend vóór Kerstmis terug-
ziet. „Hij moet de papieren in orde
maken en dat is niet zijn sterkste
punt."
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oostelijke mijnstreek

weekend
diensten, e avond- en weekenddiensten

eSinnen op vrijdagavond en«ndigen de volgende week vrij-
om 8.30 uur. Adviseur benoemd in

brandweerconflict

Zeistenaar moet ook problemen Onderbanken oplossen Huisdealers
aangehouden

KERKRADE - Drie huisdealers
zijn afgelopen woensdag aange-
houden bij een inval in hun wo-
ning. De narcotica-afdeling van
de politie in Kerkrade arresteer-
de ook vier gebruikers van hard-
drugs die in het pand aanwezig
waren. In de woning van M.T.
(22), J.C.(22) en M.V.(22) vond de
politie vijftig gram harddrugs en
een geldbedrag van 2000 gulden,
afkomstig van de handel in
drugs. De politie heeft de drugs
en het geld in beslag genomen.
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OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en
Overmaas,

maakt bekend,

dat in de openbare vergadering van het college van
hoofdingelanden, welke gehouden zal worden op
maandag 21 december 1992 om 10.00 uur in het
waterschapshuis, Parklaan 10 te Sittard,

naast de gebruikelijke onderwerpen de navolgende
voorstellen behandeld worden:

- Vaststelling van de begroting 1993;

- Wijziging van de Omslagverordening met
bijbehorende tarieventabel voor het belasting-
jaar 1993;

- Aangaan van vaste geldleningen;

- Aangaan van kasgeldleningen, daggeldleningen
en/of rekening-courant-overeenkomsten, alsmede
tijdelijke belegging van gelden in 1993;

- Beschikbaarstelling van een investeringskrediet
ten behoeve van plankosten en grondverwerving
voor de op grondvan het concept-voortschrijdend
werkenoverzicht 1993 in 1993 in voorbereiding te
nemen projecten;

- Beslispunten nieuwewaterschapsreglementering.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Roer en Overmaas -S
Parklaan 10, Sittard.

tempo-team
I 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
van bevoegdheid. Deze full-time baan is in dagdienst.
Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op.
Informatie: 045 - 71 26 31, Claudia van derBurgt
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

Ws\ Provincie
Ijrfl Limburg
madedeling Verordening grondwaterbescherming Lim-m 399/51-92 burg 1989.Kennisgeving van een aanvraag

om ontheffing.

Aanvraag van:
A.W. van Stekelenborg, Hubert Cuyperslaan
44 te Baexem d.d. 10 november 1992 om
ontheffing voor het hebben van een sloperij
van non-ferro metalen op het adres Hubert
Cuyperslaan 44 te Baexem (92/56889 - Bv
10761).

Tervisielegging.
De aanvraag ligt ter inzage vanaf: 21 decem-
ber 1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizevan
Heythuysen tijdens de werkuren en daarbuiten
op de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden
tot het einde van determijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 21 januari 1993 schriftelijk worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar-
om telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot
14 januari1993 mondelingbezwaren inbren-
gen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

aaaaaa»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»1a»aaaa»»»»»»»»»»Wa»a»BaaaWa»1

tempo-team
uitzendbureau

KANTOOR
Secretaresse m/v
voor een relatie in Heerlen-Centrum. U hebt enige jaren
relevante werkervaring en kunt zelfstandig functio-
neren. Tevens hebt u kennis van WP 5.1 en D-Base.
Deze baan is voor 20 uur per week (de ene week de
ochtend- en de andere week de middaguren). U kunt
per 5 januari starten. Interesse? Neem dan contact op.
Informatie: 045 - 71 83 32, Marie-Cecile van den Noort
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

" trompetten -cornetten - bugels - trombones - tuba's W\^^" saxofoons - klarinetten Tf&if j^:
" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten rËb%h A-W." slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz. enz. yV^föjlß
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires ff
" eigen huurprogramma met recht van koop l^k )_\

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig,
Trevor J. James en vele andere.

Alle beroepde merkensaxofoons In voorraad, w.o.Selmer - Conn ■ Yamaha-PeterPonzol-Armstrong-V Jupiter "Amatl envele anderen. j

Harlekijn^ Dabyiand
(Moedertje lief wat een

KERSTSHOW!
f A.S. ZONDAG 1

föM| 20 DECEMBER
BIy*.VAN 12.00 TOT 17.00 UUR J
1 PRIMA BUGGY W X l

I pielen. 100%Kienen f,I bekleding in twee fnsse f®^ #WI weuren. Met slaapstand- }%4^ |I Kerstprüsslechts gsQ^^

DE VEILIGSTE AUTOSTOEL
HP* yjgl VAN NEDERLAND PEREGO

I ~/ ~ *..f9 I Incl. stevige draagriemen en wasbare

IBABY LOOPSTOEL %É^S
van 115,- _-. rt

_
Nu Kerstprijs 79.95 TpD

,J^j> NU POSITIEKLEDING TOT *"^^_"^50% KORTING^"
Maar liefst meer dan 1000 vierkante meter met:
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, campingbedjes,
reiswiegen, uitzetten, kinderwagens, autozitjes, babykleding (t/m
maat 92), kado-artikeltjes en noem maar op__

Openingstijden:'s maandags van 13.00 tol I L^ Ml RONNFN
18.00uur; dinsdag Wn vrijdag van 10.00 lot m^mm^^^^T^^^^^^^, MMM «"""■r,="'

laoouurlzaietdagsvaniooo-izoouur. Kouvenderstraat 141,Hoensbroek B&fl SERVICE
Donderdags koopavond Tel. 045-221263

BENT U ER OOK
ZO ÉÉN DIE 'T VERKEER

MET ÉÉN VINOER
REGELT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publikatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame. SIRE

Wir lösen Haarprobleme
a4Ê£S^ Eigene
flEpv Herstellung
f~~ _ Reparaturen

\ * w, »»arArt

-- " (jj I» ï=>f
Oiskret und zuveriassig. Niemand sieht
es, doenSic sehen junger aus.Schlafen -saunen - schwimmen - Sport treiben.
Unlosbar mit demResthaar verwebt.
Toupete - nufeine Glatze ist preiswerter
Spitzenqualitathaarschart kalkuliert. Maßanfeiti-. gungen. lagertoupets und P«rtJckan.
Daman- Hen» - Klnd.r
Angsbot:
60Klebepunkte 12.90
Toupetband 5m 9.90

5100 Aachen . Adalbertsteinweg 45
Tal. 0241/502971 (gagenüb.Parithaus)

Coiffure ♦ Koamatlk Salon Stuppi
5100 Aachen ■ Hainrichaallaa 48

Telafon 0241/50(278

Op 25 november 1992 zijn
in het huwelijksgoede-
renregister ter griffie van
de arrondisementsrecht-
bank te Maastricht, on-
der nummer 17043 inge-
schreven de bij akte op
20 november 1992 verle-
den voor notaris mr. H.
J.M. Van de Weijer te
Heerlen, staande huwe-
lijk gemaakte huwelijks-
voorwaarden tussen de
echtelieden P.M.J. Spoel
en M.M. Hendriks, bei-
den wonende te Heerlen.

Van de Weijer &
Leussink,
notarissen te Heerlen.

/&£ VERSCHUREN
#*"■" Helmond-koopt
\ - -zat. 19 dcc. mankanaries lichte

kleur 9 donkere 7 popjes alle
kleuren 5 rode & roodzalm man
& pop 14 kneu- & sijsbast. man
10 putterbast. 27,50 pst. GLOS-
TERS, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 park. 7 collis ZO.
rijstvogels 20 gouls op kl. 45 bin-
sen 30 pp. Brengen: Echt
10.30-11.30 u Loperweg 10
Bpek: 1-2 MaastrichtéYlaan 7

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

r-f VOOR UW 'PERSOONLIJKE' FAUTEUIL 1
Een klassefauteuil herkent u

aan zyn uiterüjk.
Sommige fauteuils verblinden u met hun fraaie lijnenspel. Maar als u goed kijkt laat de afwerking
toch te wensen over. Neem daarom geen risico. Ga liever meteen naar Fauteuilerie. Daar vindt u
fauteuils met 'loepzuivere' kwaliteiten. Ga er gerust met uw neus bovenop staan. Bestudeer de
afwerking, de stiksels, de bekleding. En kom tot de geruststellende overtuiging dat er een beste

koop in schuilt. Het leek ons goed u dat even onder ogen te brengen...

M?*MÊs_W_\\ Ü _\%, IDm v■ e€n 'aanmeerfauteuil' jf| 'WÊm_mmi I kunnen wij alles opmeten wat .

■: ■ W--'-- '■■■"i<H£'. rf_w*" f W &W^ '" «
■Him 18l -^"'"w^iw t

WK^^^Mê^^MM^-^^^ wffißwÊk BaHHESU6^ V

Comfortabelefauteuil op houten draaivoet. Kl«sieke Engelse fauteuil met_ ,
j " j i ,*■■ Jü aaaieaV I bekleding van gedessineerde

De armleggers lopen door in de hoge rug. f| Jl Ml velours. Extra hoge rug met
Extra hoofdkussen en verstelbaar glide- I (UL^Ê_m\ ■ zitk^sen'60'Comfortabe''dik
mechanisme. Bekleding van soepel leer. I UW *-W jÊ *'* ""^ va 895/

fauteuilerie 3fj In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224.
l [ UTRKHT I ARNHEM \ HEERLEN i ZOETERWOUDE I ZWOLLE '93~~ ~""V

Woonbouievard Utrecht | Woonboufevard Arnhem | Woonboulevard Heerlen | Rijneke Boulevard j Woonboulevard ZgSU

MEHR ALS NU'R EIN MöBEiHAU-
.-> ~-■ .■.■:■:-.:■:-:■:::■:■:■:■;■;■:■:■:■."■■ .■:«%■.".■.:.".:-:«-:■:":«■ ..■:■:■:■:■:■:■:■.■.".-.:.:■:■:■:■:■:■■ .-:■:■ ■;■;««:;":■;-«.;■:■>' ..■.■.-.■■:■:-:":-:■:■;■:-.■.■.■.-.■ lOnniïTilflfiilflfliliym. inninnnniimfiiïinfifnT .v.-.v.-.v.., .....■.■.-.- .. /■*..::::. ..■-■-

-KOOPCENTRUM '* §
ÊW %df m m m m m %

6

>/ -tl *a I plunderen wij de ~|l £gEgg-ji 1
_a xV kerstmarkt \ i

l^T '# T^T'Bijvoorbeeld'. I Kerstman-kaars, div. soorten ï/70 j j
I 1 Blikken kerstbord, motief t ,

M , Tafellicht'hobbelpaard' 6,50 Tedc/y' 1,90 f
"V- Hpflfßf Houten kerstboomversiering Kerstman stof metkorfje v.a. 3,90 rf >

BHFfS 'kerstman' 6,50 Kerstboom, 60 cm hoog, geh. 2 !
Kerstboomversiering 'Teddy' 0,70 versierd 13,50 £ ,

?(«" '«tV Kerstbollen, gekleurd, gesor- Koffiebeker, kerstmotief 1,90 \X\\^QïQ^r teerd 12 stuks 5,90 Tafellicht'huis' 2,00 2'
Ouderletter, porselein, motief Tafellicht 'kerstman' 2,00 <^ J/"QffllïlSjW kerstboom 029 cm. 7,50 Kerstman-stof v.a. 3,00 J.^' ,V,i Gebakschaal'ster', porselein 8,90 Speeldoos 'kerstman' 22,00 5 i:\3»«L/' i Gebakdoos, porselein 13,50 Houten figuurkerstman 12,50 2 '□ZO h Tafellicht'trein'3-delig 29,00 Mini kerstverlichting, or(~"V W' fj Schilderij'kerstmotief' 4,50 35 lampjes, wit en gekleurd 8,90 /

ü PtT"C Houten kerstboomversiering. Pluche Teddykerstman 13,50 t*
\ | " Gereduceerdeprijs 8,95 Pantoffel-'dieren'versch. %r\ I' 4- Kerstborden, karton, 8-delig 2,50 soorten 6,50 rf

Spaarbus 'neusbeer' 1,50 Houten hobbelpaard 25,00 J
"*y£ |j ! I Kerst-deko-bouquette 5,95 Kadoverpakking v.a. 1,5j)J £

c«H^; Verkoop aan speciale prijzen g
tot onze kerstmarkt /eeg /^JöI — : ; ~ '5'

Lé geopend \CJ^^^^>^/ +^* A*S>s^^r—7 *
=.^ rijZen in DM V.W |

■ parkeerplaatsen f „^_ / JS': B^ direkt / 5;ï::■ voor de zaak ;ZS Jj



Kn t moment dat de onverlaten
Van tns scnoon zagen, was Ellen. Langen naar de avondtraining,
rjer

ar .de inbraak kan ook op een an-
-2e LlJ dstip hebben plaatsgevonden.
■% t het verschrikkelijk druk
is,, YerPhchtingen en afspraken enWeinig thuis.

Naar gevoel
V(%Portvrouw van het jaar 1992, die
% nde week woensdag als zoda-

-8 2alworden gefêteerd, reageerde Naambordje

Het ergste is het verdwijnen van de
fanmail. „Daar waren heel lieve en
fijne brieven bij. Ik had die mensen,
als ik straks weer wat meer tijd
krijg, persoonlijk willen antwoor-,
den. Dat kan nu jammer genoeg
niet meer." Ellen van Langen be-
grijpt niet wat de bedoeling van de
dieven is geweest. „De spullen die
ze hebben meegenomen, zijn voor
hen toch volslagen nutteloos?" De
post is De Pijp uit. Ze hoopt nu
maar dat ze van de stadspenningen
nog replica's kan krijgen.

Diliberto naar
De Haantjes
GELEEN - Zaalvoetbalclub De
Haantjes heeft zich versterkt met
Silvio Diliberto. De naar de ama-
teurs teruggekeerde ex-Roda
JC'er debuteert vanavond (21.15
uur) bij de Beekse club in de
thuiswedstrijd tegen Hooghuis
Sport. Voor het eerst is dan ook
de van Buchten afkomstige spits
Kligi van de partij bij de bedreig-
de eredivisieploeg. De toegang is
gratis. In Glanerbrook Geleen
begint om 21.00 uur het duel in
de eerste divisie tussen Bouw-
fonds en FCD Roermond. De
ploeg van koploper H. Meyers
gaat op bezoek bij Molier.

Van onze correspondent
BAIRVERHEESEN Aarzelende

EK-start
driebanders

Kernploeg naar
NK Supersprint
GRONINGEN - De sprinters
Gerard van Velde en Nico van
der Vlies doen morgen in Gro-
ningen mee aan het NK Super-
sprint over de afstanden 100, 300
en 500 meter. Al in een vroeg sta-
dium was afgesproken dat het
tweetal, dat heeft meegedaan
aan de wereldbekerwedstrijden
in Japan en Zuid-Korea, niet
mee zou gaan naar de interland-
wedstrijd in Hamar (zondag). De
sprinters vertrekken volgende
week naar een trainingskamp in
de Italiaanse wintersportplaats
Collalbo. Bij de vrouwen komt
met Christine Aaftink, Henna
Meijer en Renske Vellinga ook
de nationale sprinttop aan de
start in Groningen.

Roep om terugkeer De Mos

Ofschoon Ellen van Langen had
verwacht dat de drukte rond haar
persoontje na het lange verblijf in
Amerika een tikje geluwd zou zijn,
blijven supporters, media en 'zo-
maar allerlei mensen op straat' haar
achtervolgen. „Ik waardeer die be-
langstelling van harte, maar soms is
het wel moeilijk." Ze heeft daarom,
met ingang van vorige week een ge-
heim telefoonnummer. Bovendien-
heeft ze het naambordje op de voor-
deur verwijderd, „maar dat heeft
dus vooralsnog weinig geholpen."

Raymond Meijs
in put na valVALKENBURG - Profwiel-

renner Raymond Meijs uit Val-
kenburg is gistermiddag tij-
dens een trainingstocht ten val
gekomen. Hij hield er een
zwaar geblesseerde linkerpink
aan over. Op de weg van Bin-
gelrade naar Treebeek, waar
hij op dat moment samwen
met Patrick Strouken en Vale-
ry Lemmens reed, kwam hij
met zijn voorwiel in een riool-
deksel terecht. „Het gebeurde

Het zat de sportkampioene, die de
training op de baan inmiddels heeft
hervat en weer probeert te wennen
aan het ritme van alledag, ook in
andere opzichten niet mee. Bij het
verlaten van haar woning vond ze
haar auto niet. Navraag bij de poli-
tie leerde dat de (fout geparkeerde)
wagen was weggesleept. „Nou, dan
maar met de-fiets, dacht ik." Maar
die was ook gejat. „Waarop ik van
woede de voordeur met zó'n smak
heb dichtgegooid, dat de ruit eruit
vloog."

Bobby Fischer
spreekt van

'joodse hetze'
re?LGRADO - Oud-schaakwe-
(j^ampioen Bobby Fischer,
W door de Amerikaanse autori-
jg len in staat van beschuldiging

wegens schendingvan
Sen internationale embargo te-
Jj *£lein-Joegoslavië (Servië en
tU-^negro), heeft de joodse ge-
Vajfnscnap de schuld gegeven
Jr 1 de hetze die tegen hem'

gevoerd.
Jpet name de New Vork Times,
?le.Wordt gecontroleerddoor rij--5? joden, zit achter deze beschul-
?4>ingen aan mijn adres," zei de*rJarige Amerikaanse schaker,
j*le tegenwoordig heel wat vaker

afgeschilderd als gestoord
r*n als geniaal. Hij deed zijn uit-Praken tijdens een persconfe-
[^tie in Belgrado,
gj* het voormalige Joegoslavië
.Peelde hij deze herfst een twee-
g^np met zijn oude rivaal Boris
Passki. Hij hield aan de zege
j?0? vijfmiljoen gulden over.

''* heb tot nu toe niets zwart op't gekregen," vervolgde Fi-
aa~er die ook zei gewend te zijn
g~" dit soort pressie. „Ik zous aagrechtstreeks van de Ameri-anse regering vernemen waar-toe iik word beschuldigd. Tot nu
,j

e heb ik alleen de artikelen in
be /^rïkaanse pers gelezen. Ik
6fl . hlij dat ik in Joegoslavië ben
l. Jk ben niet plan mijn verblijfver te laten vergallen."

op een stuk 'vals plat' waar ik
op de macht naar boven wil-
de," vertelde Meijs gister-
avond. „Ik ben toen uitgegle-
den en in dat deksel terecht
gekomen." In het Brunssumse
ziekenhuis, waar hij door de
politie naar toe werd gebracht,
constateerde men na het ma-
ken van foto's dat er een botje

was afgebroken. „Die pink
stond na de val helemaal ge-
draaid," aldus Meijs. In eerste
instantie wilde men de pink
drie weken in het gips zetten,
maar uiteindelijk werd hij in-
getaped, samen met de ring-
vinger. „Ik mag fietsen," aldus
Raymond Meijs, die van 'een
geluk bij een ongeluk' sprak.
„Ik hoop over enkele dagen
weer op de fiets te stappen."
Overigens tekent de 24-jarige
Meijs morgen zijn officiële
contract (een jaar) bij La Wil-
liam, de ploeg van Rudy Peve-
nage.

DORDRECHT- Sommige drieban-
ders weten maar niet van ophou-
den. Een week na de apotheose van
het seizoen voor profs op Palma de
Mallorca meldden de contractspe-
lers Blomdahl, Jaspers en Dielis als-
mede eenentwintig andere biljar-
ters zich in Dordrecht voor de Euro-
pese titelstrijd van landenteams.

Jeugdtoernooi
voor judoka's
KERKRADE - In sporthal
Kerkrade-West wordt morgen
van 10.00 tot 17.00 uur een junio-
rentoernooi voor judoka's ge-
houden. In totaal zullen 350 Lim-
burgers deelnemen aan het eve-
nement dat door de judoclubs
Nippon en Arashi-Nulland in
goede banen wordt geleid.

Het decor: een sporthal, voor de ge-
zelligheid afgehangen met zwart/
grijze gordijnen. Vier tafels, negen
landen, twaalf ploegen, wat vrien-
den, bekenden en andere liefheb-
bers op de tribunes. „Schrijf nou
niet dat het toernooi geen klap
voorstelt," zegtDick Jaspers, „maar
natuurlijk is de status minder dan
bij de wereldbeker."

Na een dag zijn de tussenstanden
voor de Nederlandse ploegen in
evenwicht. Voor Nederland A won
Jaspers in- twee sets en met een
moyenne van 2,000 van de Span-
jaard Sanchez. Havermans verloor
van Herbon.

Bond en clubs
bundelen krachten
BUNNIK - Tijdens een drukbe-
zochte vergadering van de zoge-
naamde Topsportliga heeft de
noodlijdende basketbalbond in
samenwerking met de clubs uit
de hoogste afdelingen een flinke
aanzet tot een Topsportplan ge-
geven. Ook werd het jeugdbeleid
van een breder draagvlak voor-
zien. De bereidheid bij beide
partijen om de krachten te bun-
delen was groot. Drie werkgroe-
pen werden gevormd, die eind
januari hun bevindingen in een
rapport kenbaar moeten maken.
Op basis daarvan zal het Top-
sportplan worden opgesteld.

Nederland B, met de zwaargewich-
ten Habraken en Weijenburg, kwam
twee keer in actie, tegen België A
en Duitsland B. Habraken haalde 's
ochtens een gemiddelde van bijna
twee tegen Koen Ceulemans. Toch
verloor hij in drie sets, twee keer
met 14- 15. 's Avonds revancheerde
hij zich tegen de Duitser Schirm-
band. Teamgenoot Weijenburg ver-
sloeg Stroobants en ging onderuit
tegen Bettzieche.

sport kort

Nysather kan
aan de slag

f^ASTRICHT/SITTARD - Het
Bist* ie van Sociale Zaken heeft

f\orëen een arbeidsvergun-
ne+u afgegeven aan de Noor Ken-
öa1" Nysèther van Fortuna Sittard.
HUdd i,"dt in dat de spits met on-
is Vn

hijke ingang speelgerechtigd
Wt de Sittardse club. Na de win-
Srart P zal Nysather tijdens het de-,
narjtieduel FC Den Bosch -Fortu-
6e „p 16 januarizijn debuut maken.
se cCOmplete selectievan de Sittard-
diei ub sloot gisteravond op uitno-
eerst tn met de technische staf de
ÏJourr t van het seizoen af in

Maastricht. Mammoetcontract
voor Riddick Bowe

Ruim 180 miljoen gulden voor bokswereldkampioen

".SKISPRINGEN - Schans-
„"nger Matti Nykanen zal mor-
fn<? de wereldbekerwedstrijd
Pcn 0001"0 weer op de ski's stap-
olv' e 29-jarige viervoudig
gjLmP?sch kampioen, die we-
cL£z^ n wilde levensstijlbuitenwt inse selectievoor Albertville
Pan gehouden, is door de Ja-
orni orSanisatoren uitgenodigd» als voorspringer het evene-ment te openen.

vL OETBAL - Schorsingen
(Armeen wedstrijd: MetmannDen Haag), Van Corstanje,an der Sleen en Smeets (Eind-
(Pn^' Dikken (Heracles), Pause„V Twente), Rayer (VW), Kog-en Duim (FC Zwolle).

"VOETBAL - De wedstrijd
Fn^en de tweede elftallen vanortuna Sittard en TOP, die gis-
SrLaV£nd in de Baandert ge-
slffi? ZOU worden, is wegens de
% 1 terreinomstandigheden

" Aod de Mos als triomfatorAchter deKazerne bijKV Mechelen.Misschien is de oefenmeester binnenkort weer te bewonderen in
die andere voetbaltempel van België, het Constant VandenStock-stadion van Anderlecht, want ofschoon Anderlecht met drie pun-
ten voorsprong op Standard Luik aan de leiding gaat in deBelgi-
sche competitie, wordt de kritiek op trainer Luka Peruzovicsteeds luider. Een groot deel van de selectie, onder aanvoering
van Graeme Rutjes, hekelt zijn tactische aanpak. Een aantal spe-lersroept zelfs openlijk om de terugkeer van Aad de Mos. Zij vin-den dat zijn strijdwijze in elk geval beter paste bij de club.Behalve de naam van De Mos, die in Brussel nog steeds op deloonlijst staat, circuleert in het Astridpark de laatste dagen na-
drukkelijk ook die van de momenteel in Duitsland werkzameMorten Olsen. Archieffoto: LD

Golfer Parry
begint WK sterk
MONTEGO BAY - Craig Parry
voelde zich op de eerste dag van het
WK golf voor profs in zijn element
op de winderige baan van de Tryall'
Golf Club, gelegen aan de rand van
de Caribische Zee. De Australiër, in
zijn geboorteland gewend aan de
nodige windvlagen, bleef als enige
van de 28 deelnemers onder par.

Parry (26) ging rond in 68 slagen,

twee onder het baangemiddelde.
Met een voorsprong van drie slagen
gaat hij de tweede dag in van het
met ruim vijf miljoen gulden gedo-
teerde toernooi. Norman, O'Malley,
Faldo en Roe kwamen op 71 uit. Ti-
telverdediger Fred Couples had met
77 slagen een slechte start.

De Amerikaan was niet de enige,
die lang werk had op de moeilijke
baan. De straffe oceaanwind belem-
merde vele spelers. Sommigen had-
den zeven, acht en zelfs negen sla-
gen nodig om één hole te maken.

NEW VORK - Bokser Riddick Bo-
we, nieuwbakken wereldkampioen
bij de zwaargewichten, heeft met
twee Amerikaanse televisiemaat-
schappijen een mammoetcontract
afgesloten. De verbintenis omvat
zes titelgevechten en is goed voor
een bedrag van ruim 180 miljoen
gulden.

Het is de duurste overeenkomst uit
.de bokshistorie van de Amerikaan-
se televisie. Oud-titelhouder Mike
Tyson tekende in 1987 een contract
voor acht partijen tegen een gage
van vijftig miljoen gulden. „Ik hoop
dat jullie een gelukkig Kerstfeest,
hebben", glimlachte Bowe tijdens
een persbijeenkomst. „Voor mij is
dat nu zeker het geval."
Twee kabelnetten (HBO en TVKO)
zijnbetrokken bij de overeenkomst.
Details van het opmerkelijke con-
tract werden niet bekend gemaakt.
Het verloop van de profcarrière van

de voormalige straatjongen is uiter-
aard van groot belang voor de uit-
werking van de „superdeal". Indien
Bowe zijn gordel snel verspeelt,
wordt het contract aangepast.

Zijn eerste titelgevecht is op 6 fe-
bruari vastgesteld. Een tegenstan-
der is nog niet aangewezen. Bowe
streeft in 1993 naar vier duels om de
wereldtitel. De nieuwe ster, die vo-
rige maand Evander Holyfield ont-
troonde, verloor deze week zonder
slag of stoot zijn wereldtitel van de
WBC. Deze organisatie wilde Bowe
tegen de Brit Lennox Lewis om het
mondiale kampioenschap laten
boksen. De Amerikaan had echter
geen trek in dat weinig lucratieve
gevecht en gooide zijn WBC-gordel,
tijdens een persconferentie demon-
stratief in de vuilnisbak. Hij blijft
wereldkampioen voor de machtige
WBA en IBF, de twee andere inter-
nationale boksbonden.
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Medailles en 'lieve brieven' ontvreemd uit woning

Ellen van Langen bestolen
DOOR HARRY MURÉ

" Olympisch
kampioene
Ellen van
Langen heeft
weinig te
lachen.

Archieffoto: LD

Meijer moe,
maar voldaan
MEERSSEN - Met de eerste
ochtendvlucht vanuit Istanboel
is Erik Meijer gistermiddag moe,
maar voldaan teruggekeerd in
zijn woonplaats Meerssen. Nog
nagenietend van zijn avontuur
met Oranje in Turkije, was rust
het eerste waar de MW-spits
naar snakte. Daar kwam het ech-
ter niet van, want Meijer moest
met MW aantreden voor de
(lichte) middagtraining. Pas
daarna kwam de zo verrassend
voor het Nederlands elftal gese-
lecteerde aanvaller aan watslaap
toe. Na de welverdienderust was
het tijd voor een weerzien met
zijn vriendin. „Voor haar moet ik
nou toch echt wat tijd vrijma-
ken, want dat is er de laatste da-
gen bij ingeschoten," aldus
Meijer.

- Inbrekers hebben zich begin deze week toe-
| fig verschaft tot de woning van Ellen van Langen inAmster-na en een aantal dingen van hoge immateriële waarde ont-
remd. Zo miste de olympische kampioene bij een eersteentarisatie onder andere de eremedailles van de steden

en haar voormalige woonplaats Oldenzaal. Boven-in ebben de dieven een gedeelte van de stapels post die zij
W w^ Spelen ontving, meegenomen. De gouden olympische
gen *S n*et ëest°len- Die had de atlete eerder zekerheidshalveGeponeerd in een kluis bij een Amsterdamse bank.

geschokt. Ze heeft meteen aangifte
gedaan bij de politie. „Het hele huis
lag overhoop. Een naar gevoel als je
merkt dat er vreemden binnen zijn
geweest."

Kru 11 an fangen is pas sinds kort
vale *? Nederland na een*langere
ïj an tic in Amerika. Haar vriend
stud oeleman' die in Los Angeles
enkrt' vertoeft daar n°S steeds
ove pas v^a^ voor de kerst weer
ijj/" Ze wonen samen in een huisac Amsterdamse wijk De Pijp.

sport



LANDGRAAF - Vijfentwintig jaren clubtrouw gingen onge-
merkt voorbij. Speelsters, die zij als jeugdtrainster de eerste
volleybalbeginselen bijbracht, zijn intussen weer uit de hoofd-
macht verdwenen. Maar Marlies Thevissen (40) is nog altijd
prominent aanwezig in het eerste team van Geevers/VCL. Als
een standvastige rots in woelige tijden. Fel, wilskrachtig en
met een karrevracht aan routine en lef haar geringe volleybal-
lengte (1,67 meter) moeiteloos compenserend. Kortom, een ka-
rakterspeelster zoals er tegenwoordig helaas nog maar weinig
op de velden rondlopen. ,

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Het dameswiel-

Van onze correspondent

HOENSBROEK - Rond de jaarwis-
seling wordt in het sportpaleis Hen-
driks in Hoensbroek weer het Ca-
dac-Brey-Consten tennistoernooi
verspeeld. Ook dit jaar weer een
monsterevenement. Meer dan 850
partijen moeten tussen 23 decem-
ber en 3 januari door wedstrijdlei-
der John Sistermans ingepland
worden om op de finalezondag de
finales te kunnen laten spelen.

In de81-klasse heeft Sistermans bij
de heren een heel sterk deelnemers-
veld bij elkaar weten te krijgen: 39
81-spelers in getal.

TalentvolleLimburgse jeugdspelers
Ramon Lacroix en Rogier Wassen
zijn van de partij. Zij zijn bij de he-
ren als de nummers 1 en 2 geplaatst.
De routiniers Tony Bokhorst en
Rob van Oppen worden als de
grootste belagers voor de titel ge-
zien, want Sjeng Schalken en Ste-
fan Koch ontbreken onder de deel-
nemers.

Bij de dames zijn de favorieten Ja-
nou Savelkoul en Lili Mostard. Ma-
ra Eijkenboom, Pasealle Druyts,
Frauke Joosten en Jenny Tielman
zijn, deels door blessures, deels
door verblijf in het buitenland, niet
aanwezig. Vanaf 27 december zijn
er dagelijks vanaf 12.00 uur partijen
in de BI- en B2'-klasse te zien op de
beide center courts.

geweest. Ik heb nooit gerookt of ge-
dronken. Daarom sta ik er waar-
schijnlijk vandaag nog. Al begint
mijn rechterknie de laatste tijd te-
kenen van slijtage te vertonen. Toen
ik nog op de Pedac studeerde, was
het altijd mijn liefste wens om ook
de akte S voor lichamelijke opvoe-
ding te halen. Die cursus werd he-
laase op zaterdag gegeven, de dag
waarop ik moest volleyballen."

Afgelopen week incasseerde Gee-
vers/VCL in Veldhoven een forse
nederlaag bij titelkandidaat Were
Di. Marlies Thevissen had lak aan
het krachtsverschil. Ze ging, zoals
altijd, voorop in de strijd. Inpratend
op haar ploeggenoten, corrigerend
en stimulerend tot het laatste fluit-
signaal. „Helaas, we kwamen niet
op gang," moest ze na afloop toege-
ven. Vroeger was Marlies Thevissen
na een nederlaag een weekeinde
lang chagrijnig. In de loop der jaren
heeft ze geleerd te relativeren:
„Maar als ik tussen de lijnen sta, wil
ik altijd winnen. Nog steeds."

Opmars
In 1966 meldde Marlies Thevissen
zich aan bij 'meester' Spronk, trai-
ner en oprichter van het toenmalige
Petrus & Paulus, inmiddels opge-
gaan in Geevers/VCL. Na één trai-
ning bij dames 2 schoof de talent-
volle nieuwkomer meteen door
naar de hoofdselectie. Daar maakte
ze de opmars mee van de derde
klasse district naar de, op een na,
hoogste speelklasse: de eerste divi-
sie.

Volleybal is in het gezin Thevissen
een eerste levensbehoefte. Echtge-
note Lex, die het in een grijs verle-
den zelfs tot international schopte,
is bij Geevers/VCL trainer van het
tweede team en slaat zelf nog een
balletje in het derde. Dochter Marie-
ke (13) werd onlangs geselecteerd
voor het districtsteam, terwijl zoon
Sander (12) het even probeert op
het voetbalveld, maar intussen al te
kennen heeft gegeven het volgend
seizoen weer te gaan volleyballen.

Gezin

Degradatie is een onbekend feno-
meen voor de oudgediende. In de
jaren dat de damesselectie van Gee-
vers/VCL terugzakte naar het huidi-
ge niveau: de derde divisie, speelde
ze tussen haar zwangerschappen
door in het tweede team. Door het
grote verloop moet Geevers/VCL
elk seizoen knokken voor lijfsbe-
houd.

„Het is de de loop der jaren altijd
een enorm geregel geweest met om
gezin, werk en sport te kunnen
combineren. Desondanks is het elk
moment de moeite waard geweest,"
merkt de partime-onderwijzeres op.

Monstertoernooi
in Sportpaleis

Hendriks

Se beschikt over een blijkbaar goed
gestel om te sporten: „In al die jaren
ben ik nimmer ernstig geblesseerd

Marlies Thevissen: „Al een jaar of
vier neem ik me voor een vlaai en
eenrondje te geven om daarna weer
in het tweede te gaan spelen. Maar
ik sta er nog. Een beetje gechar-
meerd door de gedachte dan men
mij nog steeds nodig heeft, dat wel.
Ik denk dat ik het nog even volhou.
Tot mijn dochter Marieke zo ver is
dat ze mijn plaats in het eerste kan
overnemen."

'Beslissing om te stoppen was opluchting voor mij'

Belinda Heusschen uitgefietst
HEERENVEEN - De KN^houdt morgen en zondag in H*\
renveen de nationale clubka
pioenschappen voor turntea^Limburgse teams die in actie &
men zijn Eendracht Kerkrao,'
KDV Kerkrade, Patrick E<sOlympia Roermond en Sv
Schinnen. In Twello worden a.
nationale groepsspringwedst"
den gehouden. Als enige V^\
burgs teams komt Wilhelm111
Bocholtz aan de start.

Challenge Cup
voor kegelaars
EYGELSHOVEN - In de V&el
hal Socio in Eyhelshoven Wl^zondag de Amstel Challenë
Cup gehouden, het dagkaj^
pioenschap van Nederland. *'32 beste heren en acht beste d;
mes zijn van de partij. Van
09.00 uur rollen de eerste balle'
De finales volgenrond 18.30 utfr'
Nacht van
Eygelshoven
EYGELSHOVEN - De badm"Jt
tonvereniging BC Cosmos
Eygelshoven houdt vanavo 11
vanaf 20.00 uur 'De Nach y?t
Egelse'. Het is de bedoeling d

f
,

het toernooi tot in de vroege W
tjes voortduurt. De badminto

flclubs Strijthagen, Kaldebof';
Trim, Heerlen, Palemig, Hef*
genrath, Reinoud, Espe, WI&
Cosmos nemen deel.

Hans Vultink stuit in het ka*
47/2 op Patrick Niessen, die <&
der tweekeer won van de Gr°^,
loer. JosBongers ontmoet in B
bandstoten Peter de Backer, «
dens het wereldkampioensch"
nog de meerdere van de "\
meegse specialist in deze sp
soort. Raymond Knoors nee'Jj
namens de 'Bevers' de librepa^.
voor zijn rekening. Tegenstano^
is Willy van Wanrooy.
De wedstrijd begint om !"■'
uur. In de middaguren is °°nog de confrontatie Bevers O^
ring-Karel Lassche Deventer

Come-back
van Wafflar
LANDGRAAF -Een interessajj
te worstelmeeting staat morgrj
in sporthal De Baneberg *
Schaesberg op het programn 1,
Simson Landgraaf komt van,
20.00 uur in actie tegen riva'
Olympia Utrecht. OngetwiJ* el

fzullen de liefhebbers van de W°
"stelsport de come-back vany .
gisch beste atleet Jean-Pie"Wafflard willen meemaken- j-J
Belg wordt opgesteld in de *.
ofwel 100 kg-klasse. Met vvaj
flard in de gelederen zijn deka. {
sen van Simson op prolonga
van het Nederlands kampi°e„
schap plotsklaps met sprong ,
gestegen. Er worden die avojjj
vier wedstrijden geworste».
door de eerste en tweede tea
van Simson en Olympia.

NK turnen
clubteams

Degradatiestrijd
in Glanerbrook
GELEEN - In de eerste diviSjjjC wordt vanavond om 2l- ,
(sporthal Glanerbrook Gelee"
het zaalvoetbalduelgespeeld W
sen Bouwfonds en FCD R° Êtmond. Dit duel is van cmine?ebelang voor de bezetting van "laatste plaats in deze klasse.

agenda

rennen leeft in Nederland maar
niet in Limburg. Slechts een
handvol actieven in onze provin-
cie heeft het lef om in wedstrijden
uit te komen. Dat aantal is nu

weer met één verminderd.Belinda
Heusschen (22) die zich aanvanke-
lijk als talent aandiende, heeft de
pijp aan Maarten gegeven. Het da-
meswielrennen is voor haar taboe.

Zij heeft nu haar liefdeaan de atle-
tieksport gegeven.

Voorlopig zit ze nog 'even te suk-
kelen met een beenblessure, maar
zodra ze hersteld is gaat ze haar
geluk in die tak van sport probe-
ren. Het liefst wil ze er niet over
praten. Ze wil, zoals ze het zelf
zegt, 'geen aandacht op zich vesti-
gen. Het mislukte wieleravontuur
is haar niet in haar koude kleren
gaan zitten.

„Achteraf is het natuurlijk verve-
lend. Ik ben zes jaar in wedstrij-
den uitgekomen. Omdat er in
Limburg praktisch geen meisjes
rijden, moest ik elke keer bij de
jongens starten. Dat lukte redelijk
en eenieder zei 'Belinda kan het
maken.' Maar waar aanvankelijk
niet aan gedacht was, is het feit
dat ik geen vergelijkingsmateriaal
met anderen had. Toch ging het
aanvankelijk ook goed bij de se-
nioren en in mijn tweede jaar
mocht ik zelfs met de selectie
mee.

Janken

Ik reed mee in de Ronde van Oost-
Duitsland. Ik droeg de bergtrui en
werd vijfde in het totaalklasse-
ment. In de Ronde van I'Aude be-
gon ik te sukkelen. Ik werd er elke
dag opnieuw afgereden. Infecties,
hersenschudding, ontstekingen
enzovoorts volgden zich in rap
tempo op. Was ik weer beter dan
kon ik weer drie weken trainen en
dan was er weer iets anders. Ge-
woon rampzalig. Ik had me voor-
genomen om met 22 jaar op m'n
top te zijn. Helaas waren er weer
nieuwe tegenslagen.

Tegenslagen

Ik heb wekenlang zitten piekeren
en janken. Toen ik eenmaal die
beslissing had genomenom ermee
te stoppen was dat uiteindelijk
een hele opluchting. Het is goed
zo. Ik heb er geen spijt van want
ik heb toch een heleboel ervaring
door het wielrennen opgedaan."

VANDAAG
Biljart. Heerlen. Gewestelijke finale
bre klasse vier klein. Vanaf 19.00 uur
clublokaal Grolsch-Quelle. Ook more
en zondag. fReceptie, Wahlwiller. Zes jubilaris^,,
W Wahlwiller worden gehuldigd, ~.
voorzitter Hub Jeukens 25 jaar voor*
ter. Van 19.30 uur tot 21.00 uur in cl^lokaal De Huifkar aan de Rijksweg
Wahlwiller.

MORGEN
Volleybal, Landgraaf, sporthal B^berg, 16.30 uur: Geevers/VCKL-F^C(dames). Kerkrade, 17.00 uur: FuroS- v

Maasbracht. .«:
Badmintonßocholtz, sporthal Bochoi
Districtsjeugdranglijsttoernooi.
zondag.

MZ&PC ongeslagen op weg naar tweede klasse

Waterpoloteam houdt hoofd koel
Handbal. Heren eredivisie: Swift A-jj stardia (20.10 uur); Blauw Wit-He".
(20.30 uur); tweede divisie: Blerick-^
ca (20 uur);

Dat Belinda Heusschen haar oog
"op de atletiek heeft laten vallen is
niet louter toeval. In de winterpe-
riode, tussen twee wielerseizoe-
nen in, onderhield zij haar condi-
tie met o.a. veldlopen. Ze was niet
bepaald een meeloper, maar vaak
stapte naar huis met een bloemen-
tuil in haar hand. En liep ze niet
mee dan was ze vaak als toeschou-
wers langs het parcours te vinden.

Voorbereiden

Eerste klasse F
Miranda-RKONS

Tweede klasse A
Heksenberg-Heerlen Sport

Tweede klasse B
EW-Tiglieja
FCV-Belfeldia
De Ster-Haslou

Derde klasse A
GSV2B-SC WW'2B

Derde klasse B
Buchten-Passart
Heerlen-Minor
Heilust-Vaesrade
Derde klasse C
Swift'36-Rios'3l
Brevendia-DESM
Roosteren-Merefeldia

Vierde klasse A
Amicitas-Willem I
Schimmert-RKASV

Vierde klasse B
RKMVC-Klimmania
Slenaken-Keer
Simpelveld-Gulpen

Vierde klasse C
Waubachse Boys-SVK
FC Hoensbroek-FC Gracht
RKTSV-SCKR
Vierde klasse D
BVC'2B-Schinveld
RKDFC-Mariarade
NEC'92-Susterse Boys

Vierde klasse F
Victpria-Crescentia
Beegden-Haelen

„Ik wil niet te veel aandacht op
het lopenvestigen. Sommige men-
sen weten wie ik ben en danwordt
er weer opnieuw iets van mij ver-
wacht, net zoals bij het wielren-
nen. Ik wil me in alle rust gaan
voorbereiden. Eerst moet mijn
blessure geheel genezen zijn en
verder hoop ik volgend jaar als
onderwijzeres af te studeren. Hier-
voor moet ik o.a. nog twee maan-den op stage in Aruba en dat be-
moeilijkt een gerichte training
naar de atletiek toe."

ZONDAG
Handbal: Dames eredivisie: He' ..
Swift (14 uur); OSC-Bevo (13.40
UVG-V&L; eerste divisie: SVM-OfjO
(13.15 uur); Westlandia-lason (1 * ai-
uur); Swift A-Sittard (12.10 uur); h°%_ë
Internos (14.20 uur); tweede dIV1 av-
V&L 2-Blauw Wit (13.05 uur); N°':
Posterholt (14.20 uur: derde div» <j
GHC-Leudal (13.10 uur); Caesar-SiJ^jO
2 (13.10 uur); PSV 2-Margraten lJi'
uur); Rapiditas-Swift H (13.10 uurY, $
HEREN eredivisie: V&L-E&O (}%fl
uur); eerste divisie: Bevo-Noav J:445
uur); tweede divisie: UDI-Swift B (Kg.
uur); SVM-Blauw Wit 2 (14.30 uurK.y r.
sar-UGHV (14.25 uur); Rapiditas-Si^ p
dia 2 (14.25 uur); derde divisie: »
2-Zwart Wit (15.40 uur); Vios-HBS <J*
uur). ____s

De voormalige topspeler van Split
gebruikte het verloren seizoen voor
de inventarisatie. De basis van het
team was erg klein en de wisselspe-
lers nog te zwak. Daarnaast was niet
iedereen even fanatiek en gemoti-
veerd. Urem reageerde. Allereerst
werden er nieuwe spelers aange-
trokken. Jos Jessen, Ron Lucas en

Rob van der Linden kwamen over
van het Sittardse Hellas en ook een
Bulgaarse international werd aan
het team toegevoegd. Met een uitge-
breid team kon coach Urem aan de
slag.

Invloed
Vooral zijn kennis van tactiek en in-
dividuele techniek hebben een gro-
te invloed gehad. Voor de start van
de competitie werd er een goede
voorbereiding gehouden. In de
maanden augustus en september
werd er ieder dag anderhalf uur ge-
traind in het buitenbad van zwem-
bad Jekerdal. Daarnaast werd er
ook nog aan droogtraining gewerkt.
Dit alles uitte zich in de perfecte
start van de competitie.

„De sfeer in het team is prima," al-
dus aanvoerder Paul Provaas.
„ledereen is fanatiek en de opkomst
tijdens de drie trainingen die er we-
kelijks zijn, is groot. Het team raakt
steeds beter ingespeeld en vooral
het verdedigend systeem zit goed in
elkaar. Daarnaast word er veel
winst geboekt uit een goeie contra-
aanval en een hele sterke laatste (4e)
periode, waar voorheen nogal eens
de winst uit handen werd gegeven."
Toch heeft ook de ploeg van
MZ&PC nog zwakke punten. Het
spel maken tegen een zwakke te-
genstander levert nog te veel pro-
blemen op.

Doel
Het kampioenschap in 3D is het

doel dat voor ogen staat. Geen ge-
makkelijke opgave, gezien de con-
currentie van Njord Veldhoven en
BZV Den Bosch. Via overwinning
tegen genoemde ploegen moet het
verloren terrein (tweede klasse)
goed gemaakt worden.

Voor een terugval zijn de Maas-
trichtenaren niet bang. Zoals het er
nu uitziet blijven alle spelers ook
volgend seizoen uitkomen in het
eerste team. Daarnaast kan volgend
jaar al een begin gemaakt worden
met de doorstroming van de jeugd
welke momenteel zeer goed pres-
teert in de Brabantse competitie
(gekozen vanwege sterkere tegen-
standers). Bovenal echter is
MZ&PC nog twee jaar verzekerd
van het trainerschap van Urem.

MAASTRICHT - De mineurstem-
ming die verleden jaar rond het
Maastrichtse waterpoloteam
MZ&PC hing, is omgeslagen. De
ploeg, die verleden seizoen kopje
onder ging staat nu, zij het een klas-
se lager, na acht wedstrijden onge-
slagen aan de leiding. Kwam de
Kroaat Darim Urem verleden jaar te
laat om het team voor degradatie te
behoeden; deze rit heeft hij de za-
ken goed op de rails.

" Darira Urem (rechts) heeft 'zijn' schaapjes even op het droge. Foto: WIDDERSHOVEN
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" Marlies Thevissen heeft heel wat ballen tijdens haarvolleycarrière versleten. Foto: christa halbesma
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Volleybal als eerste levensbehoefte
Marlies Thevissen 'gezinshoofd' van Geevers VCL Hans Vultink

en Jos Bongers
in Ulestraten
ULESTRATEN - Hans Vul^en Jos Bongers, uitkomend vo _
Dn lemhof Oss, binden morg«
in Walk-Inn te Ulestraten de W
jartstrijd aan met Bevers C%
ring. Het is een wedstrijd vo°
topteamcompetitie, waarin bei
ploegen de dienst uitmaken-

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

' Aankondigingen vóórwoensdag

naar sportredactie Limburgs DagDiao
postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Onder vermelding van 'agenda' j

amateurs op zondag



31. 39-33 Nu wordt wit rechtlijnig
weggespeeld. Een constructieve op-
lossing voor wits slechte schijvenver-
deling zie ik hier overigens al niet
meer, want 44-40 (18-22) 39-33 (27-31)
moet op een positioneel fiasco uitlo-
pen.
31 ...13-19! 32. 44-39 19-23! 33. 28x19
14x23 34. 41-37 17-22 35. 37-32 27x38
36. 33x42 12-17
Baljakin begint nu doodkalm materi-
aal naar rechts te transporteren, net zo
langtot hij aan die kant op dam staat.
37. 43-38 23-28 38. 29-24 28-32 39. 38x27
22x3140. 39-33 17-21 41. 33-28 21-26 42.
42-38 8-12 43. 49-43 12-17 44. 47-41
Dit laat aan duidelijkheid weinig te
wensen, na 38-32.had zwart (18-22)
28-23 (17-21)+ gedaan.
44. ...18-22 45. 28-23 31-36 46. 41-37
26-31 47. 37x26 36-41 48. 38-32 41-47 49.
24-19 22-28 50. 32-27 47-24 51. 23x32
24x36 en wit gaf op, want 32-27
(36x40) 35x44 (25x34) 44-40 is na
(34-39) 43x34 (17-22) niet meer serieus.
Dan nog de oplossing van vorige
week. Wit, zeven schijven, op 32, 33,
40, 44 en 47/50. Zwart, zeven schijven,
op 12, 13, 20, 21, 27, 31 en 35.
Leuke Winst door 1. 33-29! 27x38 2.
47-42 38x47 3. 49-43 47x24 4. 44-39
35x33 5. 43-38 33x42 6. 48x30 met op-
positie.

sport

dammen
met john van den borst

Wielrenster: 'Ze zijn de lastpost nog lang niet kwijt'

Monique Knol ongebroken

Hmburgs dagblad""]

schaken
met michiel bunnik

Het liefst had ik het dit keer gehad
over ENIGMA, maar de documentaire
die vorige week meedong naar de Jo-
ris Ivens-prijs is eigenlijk toch ge-
schikter om te bekijken dan om te
bespreken. Wat een mooie beelden en
wat een mooie woorden: „Als denken
een boom is, dan is dammen het water
dat hem voedt." (Alsnog) kijken dus!
Over naar een andere actualiteit.
Alexander Baljakin pakt in het laatste
nummer van het blad HOOFDLIJN
een wasmand met vuile spullen uit.
Tussen zijn uitgebreide, technische
verslag van het laatste WK gaan een
paar spelers stevig door de mangel.
De opvallendste naam daarbij is die
van Alexander Schwarzman, een
dammer die voor mij tot nu toe
„schoon" was, maar die door Baljakin
als bedisselaar en intrigant wordt op-
gevoerd. Een mooi en spannend arti-
kel van Baljakin. (Alsnog) lezen dus!
En ondertussen is Baljakin in onze
nationale competitie de schrik van
iedere tegenstander. Inmiddels al en-
kele jaren spelend voor het Gelderse
Huissen, voert hij glorieus de topsco-
rerslijst aan. Hier een van zijn duels.
De Amsterdamse meester Casper van
der Tak wist Baljakin in eerdere com-
petitiepartijen al een paar keer in
moeilijkheden te brengen. Sacha
vond dat dat nu maar eens afgelopen
moest zijn:
Van der Tak (Hiltex) - Baljakin(Huis-
sen)
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26
7-11 4. 36-31 18-22 5. 31-27 22x31 6.
26x37 12-18 7. 34-29 19-23 8. 28x19
14x34 9. 39x30 1-7 10. 44-39 7-12 11.
50-44 10-14 12. 32-28 4-10 13. 40-34
18-23 14. 28x19 14x23 15. 37-32 21-27
16. 32x21 16x27 17. 41-37 13-18 18.
46-41 9-13 19. 33-29 20-25 20. 38-32
27x38 21. 43x32 10-14 22. 48-43 5-10 23.
32-27 17-22 24. 37-31 11-17 25. 42-38
6-11 26. 38-33 11-16 27. 31-26 22x31 28.
26x37 16-21 29. 33-28 23x32 30. 37x28
21-27
Zie diagram.

Nieuwe Eater gearriveerd

AMERSFOORT - Een dag nadat het doek is gevallen over de
Jaminploeg, is Monique Knol op jacht naar een nieuwe spon-
sor. De Amersfoortse 'wil er alles aan doen' een geldschieter te
vinden die haar en de'vijf andere leden van de ploeg het ko-
mend jaar onderdak biedt. Als het haar niet lukt, zal ze name-
lijk gedoemd zijn de meeste wedstrijden samen met haar
aartsrivale Leontien van Moorsel in een en dezelfde equipe, de
nationale selectie, te rijden. Gezien de verstoorde relatie tus-
sen het tweetal draait het seizoen in dat geval op een ramp uit.

Dordrecht'90
inberoep

dr h "
~ Het bestuur van Dor-

kp6^ heeft beroep aangete-
h

nd tegen de schorsing, die de'Ucntcommissie van de KNVBj'oelman Joop Hiele heeft opge-
w j

lliele> die zondag in dewedstrijd tegen FC Utrecht van«ïeidsrechter Lammers een ro-kaart kreeg na het neerleggenan Johan de Koek, werd voorcc wedstrijden geschorst,aarvan één voorwaardelijk met
proeftijd van 1 jaar. Hiele isan mening, dat de televisiebeel-

trS- vrijpleiten van de over-
ging, die tevens werd bestraftg.st een penalty, waaruit Pieter

l de eindstand op 0-2 bepaal-

V&L tegen
landskampioen, '■LEEN - In de eredivisie zaal-„andbal bij de heren neemt Hir-
cnmanh/V&L het zondag in
Porthal Glanerbrook te Geleen,Invang 14.25 uur, op tegen

E en O. Blauw
2n-j treea^ morgenavond om
«JO uur in sporthal De Haamen
sit ek aan tegen Hellas- VGZ/
ho dia gaat morgenavond op
er H6k bij Swift Amhem- In depedivisie bij de dames spelen
sTlc Swift en ADB/V&L uitwed-. "den naar respectievelijk Hel-las en UVG.

De sprintster-met-het-paardestaar-
tje doelt daarmee op de ruzie die de
Nederlandse vrouwenploeg tijdens
de Olympische Spelen van Barcelo-
na in twee kampen verdeelde. Van
Moorsel en bondscoach Hoekstra
aan de ene kant, Knol aan de ande-
re. Oorzaak: de onwil zich tijdens de
koers voor elkaar op te offeren, het
uitblijven van felicitaties na de
bronzen plak van Knol en een vat
vol andere irritaties.

Daardoor kwam de ploeg van Knol
niet verder dan deelname aan rond-
jes rond de (Nederlandse) kerk.
„Het is echt belachelijk dater maar
één ploeg internationale wedstrij-
den mag rijden," zegt Knol. „Dat
druist tegen alle logica in. Jonge
meisjes moeten juist de gelegen-
heid hebben zich met de stërksten
van de wereld te meten. Ik kan me
voorstellen dat Jamin op deze ma-
nier niet wil doorgaan. Wedstrijden
als de vrouwentour en de Ronde
van de EG leverenpubliciteit op, de
wedstrijdjes in Nederland nauwe-
lijks. Ik heb nog de stille hoop dat
de internationale wielrenunie als-
nog besluit de regels te verande-
ren."

Logica

„Het zal bijzonder moeilijk worden
een sponsor te vinden,"weet de
olympisch wegkampioene van
Seoel en de bronzen medaillewin-
nares van Barcelona. „Ik heb hier
en daar wat contacten, maar een
grote vis zit er niet bij. Misschien
dat we het gaan doen met meerdere
kleine sponsors. Hoe dan ook, in
ben in elk geval van plan te blijven
fietsen. Het zal een klap zijn voor
sommige mensen in het wielerwe-
reldje die dachten eindelijk van de
lastpost Knol af te zijn."

In de Tour de France voor vrouwen
had de 28-jarigeKnol haar rivale in
eenrechtstreeks gevecht - net als in
Barcelona - willen verslaan. Om ge-
noegdoening te krijgen. De regle-
menten van de internationale wiele-
runie staan echter niet toe dat er
een andere dan de nationale selectie
aan internationalewedstrijden deel-
neemt.

Dan zou de ploeg door kunnen
gaan. „Maar ik kan zo lang niet
wachten. Voor mezelf niet en voor
de andere meisjes niet."

Vuur
Knol ontvluchtte het olympisch
dorp en gooide bij thuiskomt olie
op het vuur door Van Moorsel en
bondscoach Hoekstra fel te bekriti-
seren. Het dreef de Brabantse en de
bondscoach in eikaars armen. Knol
kwam alleen te staan.

sport op tv

TweedeKamer eist
topsportfonds
?'E N HAAG - Minister d'Anco-a (WVC) moetvoor 1 maart 1993
lee concreet voorstel op tafel
vSien met financiële invulling
t„

or een Fonds voor de Topspor-
<£■ "e TweedeKamer heeft dit

niinister in de vorm van eenj"°tie opgedragen. De WD'er
l es> die de motie te berde
beh°n*' heeft vorige week bij de

nandeling van het onderdeel
Port van d'Ancona's begroting
sten 1993 twee wijzigingsvoor-
t^ **en ingediend om de minister
rp bewegen het Fonds voor de
jPsporter te laten beginnen
tnj,. een startkapitaal van vijf
eeri°en gulden in plaats van de«er genoemde een miljoen. trainerscarrousel

HEERLEN - Vandaag is het volgende
sportaanbod op televisie te zien:
15.50-15.55Dld 3: Sport aktuell.
17.10-17.15Dld 2: Sport Heute.
18.45-19.15RTL +: Sport.
19.30-20.00 BRT 1: Sport.
21.30-22.05BRT 2: Sport.
22.15-22.30 Ned 3: Studio Sport Journaal.
22.30-22.55 BRT 1: Sport.
22.45-23.15Dld 2: Die Sport-Reportage: met
voetbal (interland-informatie) en volleybal
(Duitsland-Griekenland).
23.25-23.50Dld 1: Sportschau. Elfjarige aan de

bak bij senioren

Tijdens ABL-tafeltennistoernooU in Wessem

LINNE - Aan het eind van dit seizoen ver-
laat Wil Meissen vierdeklasser Linne. Meis-
sen is dan drie jaar bij deze club werkzaam
geweest.

sport kort

" VOETBAL - De A-jeugd van
Fortuna Sittard is weer koploper
in deeerste divisieB van het lan-
delijk jeugdvoetbal. De ploeg
won op eigen terrein met 5-2 van
NAC door doelpunten van Lisai
(twee), Meulenberg, Jagers en
Van Hoessel.

" VOLLEYBAL - De Neder-
landse volleybalbond heeft een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten met het marketingbu-
reau Beaumont Bennett. Het Ut-
rechtse bedrijf gaat voor de bond
de commerciële zaken beharti-
gen. Het bureau zal onder meer
zorgdragen voor de financiële
onderbouwing van de beleids-
plannen van de NeVoßo.

KNSB akkoord
met WK marathon

op Weissensee
ALKMAAR - De problemen tussen
de organisator van de schaatswed-
strijden op de Weissensee, Aart
Koopmans met name, en deKNSB
zijn uit de wereld. Gisteren kwam
beide partijen tot een akkoord. Dat
houdt in dat Nederlandse licentie-
houders mogen deelnemen aan de
wedstrijd in Oostenrijk die op 27 ja-
nuari zal worden gehouden. De
wedstrijd over 100 kilometer krijgt
als extra status 'wereldkampioen-
schap' mee. Afgesproken ia dat de
licentiehouders inschrijven via de
KNSB. De deelnemers in Oosten-
rijk verplichten zich ook te starten
in twee marathons die rond die 27e
januari in respectievelijk Geleen en
Eindhoven op kunstijs worden ge-
reden. Een redelijke eis gezien de
financiële inspanningen die men
zich op die banen heeft getroost.
Een andere voorwaarde voor een
ongestoorde start in Oostenrijk lijkt
meer problemen te gaan opleveren.

De jonge Brabander zal in Wessem
het meeste te duchten hebben van
de geroutineerde eerste-divisiespe-
lers Marco van der Meij den en Wim
Gertenaar, beiden van Pecos uit
Oegstgeest. Hun provinciegenoot
Marco Cecchi (Rijnsoever) staat als
belangrijkse outsider als vierde op
de plaatsingslijst van het Wessemse
toernooi, dat met 24 deelnemers in
de hoogste categorie nog nooit zo
sterk bezet was. Het tweedaagse
toernooi heeft sowieso over belang-
stelling niet te klagen.

Wassen en co
redden het niet_ Het Nederlands jeugd-

ennisteam, waarin Rogier Was-Sen speelt, heeft het tegen de En-
gelsen niet gered. Na de twee en-kelspelen stond het nog gelijk.
:, nnis van Scheppingen ver-
Joeg zijn tegenstander Richard-

*°n met 6-4 in de derde set. Was-en kon de brit McLaghan echter, et niet aan. Twee servicebreaks,.n. 3-3 in de eerste en 5-5 in de
set, betekende een 6-4,

d
o nederlaag. In het beslissender ubbelspel had het Nederlandse

2i°PPel verschillende kansen om~*cn voor de kwartfinales tewaatsen. Bij 7-5, 5-4 in het Ne-
erlands voordeel kon Vancheppingen de wedstrijd uit-erveren. Hij slaagde daar niet

Wie inschrijft voor de Weissensee
verplicht zich tien dagen later te
starten in het open NK, ook in Oos-
tenrijk, op de Plansee. Voor de veel-
al gesponsorde A-rijders waar-
schijnlijk geen echt probleem. Hoe
echter B-rijders en veteranen zullen
reageren, laat zich raden. Voor de
meesten is een buitenlandse trip fi-
nancieel amper op te brengen.

Morgen (jeugd) en zondag (senio-
ren) geven 250 tafeltennissers uit
Nederland en België acte depresèn-
ce. Dat zijn er vijftigmeer dan vorig
jaar toen Hans van Gooi (VTV Nieu-
wegein) het toernooi op zijn naam
schreef.

WESSEM - De meest opvallende
deelnemer aan hetABL-tafeltennis-
toernooi dat Westa morgen en zon-
dag houdt in Wessem, is Daan Slie-
pen. Op elfjarige leeftijd maakt dit
talent uit Haelen tijdens het toer-
nooi zijn debuut bij de senioren.
De jeugdinternationalDaan Sliepen
geldt als het grootste talent dat
Limburg sinds vele jaren heeft
voortgebracht. Maar hij is niet het
enige talent dat deelneemt aan het
ABL-toernooi. De grote favoriet is
de Veldhovense jeugdinternational
Jürg de Cock, net als Daan Sliepen
uitkomend voor Van Sloun Inte-
rieur/Bartok.
De Cock, vorige maand reikte hij
tot de laatste zestien op de Engelse
Open, maakte begin december zijn
eredivisiedebuutin de finale van de
play-offs tegen landskampioen
Blaeuwe Werelt.

In Moskou werd de vorige maand de
honderdste geboortedag van Alexan-
der Aljechin uitgebreid herdacht. Er
vonden twee toernooien plaats onder
de naam Aljechin Memorial. Het ge-
sloten toernooi bestond uit acht geïn-
viteerde spelers, waaronder Jan
Timman. Voor Timman werd dit kate-
gorie-18-toernooi een slechte generale
voor zijn match tegen Short, welke 10
januari in het Spaanse Escorial be-
gint. Hij behaalde slechts IV2 punt uit
7 partijen. Gelfand en Anand deelden
de eerste prijs.
Aan het open toernooi deden 47 groot-
meesters mee, waarvan acht spelers
met een rating van boven de 2600. Dit
toernooi werd enigzins verrassend ge-
wonnen door de 19-jarige Rus Sergei
Tiwiakov. Naast de gebruikelijke prij-
zen werd ook de speler beloond wiens
partijoverwinning het meest herinner-
de aan de stijl van AJjechin. Deze prijs
ging naar Ehlvest en Anastasjan.
Ehlvest-Smirin Siciliaans
1. e4,c5 2. Pf3,Pc6 3. d4,c:d4 4.
P:d4,Db6 Het is twijfelachtig of deze
variant na deze partij nog vaak ge-
speeld zal worden.
5. Pbs,a6 6. Le3,Das+ 7. P5c3,e6 8.
Pd2,bs Ook na 8. ...,Lb4 9. Pc4,L:c3+
10. b:c3,D:c3+ 11.Ld2,De4 12. c3!,Df6
13. Dhs!,Pge7 14. Pd6+,KfB 15. Tdl
Dontschev-Teo Kok, Siong Olympia-
de 1988 staat wit voortreffelijk. 9. a4!
Het Konekwente antwoord. 9 b410.
Pc4,Dc7 11. Pdsü hier hadzwart waar-
schijnlijk niet op gerekend. Bekend
was nog 11. Pbl,as 12. Pb6,TbB 13.
P:cB,T:cB 14. Pd2,Pf6 15. La6,TaB 16.
Lbs,Le7 17. 0-0,0-0 18.'f4,d5! en zwart
had niet te klagen in Arnason-Avscha-
lumov, Belgrado 1988.
Met de tekstzet offerte wit een stuk in
ruil voor een beslissend initiatief. 11.
...,e:ds 12. e:ds 12. e:ds,PdB Op 12.
...,Pe7 of Pes volgt 13. d6. 13. De2!
sterker dan 13. Lb6,DbB 14. De2+,Pe7
15. d6,Pe6 en zwart komt met de
schrik vrij. 13 d614. Lb6+,De7 15.
P:d6+,Kd7 16. Pe4 Met de fraaie drei-
ging 17. Dbs!. 16. ...Lb7 17.0-0-0,f5 18.

Pcs+,KeB Ook het dameoffer 18.
...,D:cs 19. L:cs,L:cs biedt zwart geen
soelaas, b.v. 20. Des,Pf6 21. d6! 19. d6!
Op deze wijze wint wit zijn geofferd
materiaal spoedig met rente terug. 19.
...,D:e2 20. L:e2,Pf6 De zwarte stelling
is onverdedigbaargeworden. Zo volgt
op 20. ...,L:g2 21.Thel met dedreiging
22. Lhs mat. 21. ~.,L:g2 21 T:dB
22.P:b7 is niet beter. 22. L:f6,L:hl 23.
Lhs+ Wit incasseert de rente... 23.
...,g6 24. L:hB En zwart gaf op. Hij
blijft een stuk achter, fraai was ook de
overwinning van Anastasjan en weer
was Smirin de pineut.

Vanuit de diagramstelling ging wit
(Anastasjan) als volgt verder: 39.
P:g6!, Na eerder in de partij al een
kwaliteit te hebben geofferd, gooitwit
er nu nog een stuk tegenaan. 39.
...,K:g6 40. thl,Lf6 41. Dhs+,Kg3 42.
D:fs,Tf7 43. Le2!,DcB 44. Th7+,KfB 45.
Dg6+,Tg7 of 5. ...,Lg7? 46. Lg4,D:g4
47. D:g4,K:h7 48. Dh4+ en wit wint.
46. T:g7+,L:g7 47. Lg4,Td6? De beslis-
sende fout. Het is niet duidelijk hoe
wwit verder moet na 47. ...,Dc7! 48.
Le6+,KfB 49. Dh7,KeB! misschien zet-
herhaling met 50. Dg6+,KfB 51. Dh7?
48. D:d6,D:g4 49. f3,DcB 50. dc6!,Da6
51. Kh3,de2 52. deB+,Kh7 53. Dhs+
,kgB 54. d6,Da+ 55. Kg4,Dc4 56. DeB+
,Kh7 57. d7,Lf6 58. Kfs,LdB 59. D:dB,
Df7+ 60. K:es,Dhs+ 61. Ke6 1-0.

sport in cijfers

Finales
De wedstrijden worden gespeeld in
zaal De Tump aan deThornerweg 3
te Wessem. De finalewedstrijden op
zondag zijn geplandrond 17.00 uur. bridge

LKtennis
voor jeugd
in wRT ~ln de tennishal Werta

Weert wordt morgen en zon-
j g het LX indoortennis voor

ugd gehouden. Morgen wordt
in seeld5eeld tot aan de kwartfinales
zr, \le vier leeftijdscategorieën,
c£ uag vanaf 09.00 uur starten
g!j halve finales. Om 12.00 uur
v an de spelers en speelsters
gjor deeerste finales de baan op.
jyjl de oudste meisje mag Lili"
rriat^ haar favorietenrol waar-
op, n- Bij de jongens is Mare
w

rry als sterkste speler aange-

Rusland wil
gokje wagen
j^OSKOU - De Russische voet-

loond is voornemens een nieu-
ij c°nimunistische muur te slo-
VoetK

11 te beSinnen met een een
beAi^altoto naar westers voor-
legt Voorzitter Vjatsjeslav Ko-
rp= t

verl;elde tegen persbu-
ref^- Itar-Tass dat er al voorbe-

zijn getroffen in sa-n'^^erking met Britse part-
ban!' Voordat de Russische voet-dpJ t

enner kan gokken op com-g^^ewedstrijden is nog wel de
sueakeuringvan de overheid no-
VonVOOr het Project. Het plan
is ?r ,een Russische voetbaltoto
om t6ns Koloskov gelanceerd
fin =,' " te doen aan de penibelewancieie situatie van de voet-Dalclubs in Rusland.

!L^ESCHORST - De Ameri-thi?«iSe atletiekbond heeft mara-
Vier °PSter G°rdon Bloch voor
bniitaar geschorst wegens ge-
Bii Ai Van verboden middelen,
typrri 31-Jariëe Amerikaanse
Vnrtcii na de marathon van New

wk, die zij als zesde beëindig-
end?.oren van Probenecide aan-& tn- Pr°benecide staat be-brnVl S een middel dat het ge-uruik van anabolica maskeert.

IJSHOCKEY
Moskou/St. Petersburg. Izvestija-toernooi,
tweede dag. Groep A: Zwitserland-Canada
3-2 (2-1 1-1 0-0),Rusland I-Tsjechoslowakije
2-4 (0-1 1-2 1-1). Stand: 1. Tsjechoslowakije
2-3, 2. Rusland I 2-2, 3. Zwitserland 2-2, 4.
Canada 2-1. Groep B: Finland-Duitsland 6-2
(2-1 0-1 4-0), Rusland 11-Zweden 4-3 (1-1 0-2
3-0). Stand: 1.Rusland II 2-4, 2. Finland 2-2,
3. Zweden 2-2, 4. Duitsland 2-0.

PAARDESPORT
Londen. CSI, eerste dag. Tabel A, direct op
tijd: 1. Bost, Raspail SF 0-45,32, 2. Skelton,
Major Wager 0-45,73, 3. John Whitaker,
Grannusch 0-45,97, 4. Luckett, Vantage
0-48,26, 5. Eriksson, Robin Z 0-49,69, 6. Lan-
sink, Henzo 0-52,37.
Jachtspringen: 1. Michael Whitaker, Mon
Santa 36,86 sec, 2. Fisher, Monterrey 37,22,
3. John Whitaker, Fonda 37,37, 4. Luckett,
Fire One 38,05, 5. Cassan, Napoleon 38,36.
Tabel A, met barrage: 1.Godignon, Quidam
de Revel 0-33,88, 2. Cassan, Genesis 0-37,06,
3. Sutton, Zakatak 0-38,61,4.Lanner, Canta-
dou 0-38,75, 5. Melliger, Concorde C 0-40,79,
7. Lansink, Easy Jumper 0-44,12.

lotto

TENNIS
Weert. Plaatsingslijst voor LX jeugd. Jon-
gens t/m 18 jaar: 1. Merry, 2. Boesten, 3.
Poulissen, 4. Sistermans. Meisjes t/m 18
jaar: 1. Mostard, 2. Mulder, 3. Wouters, 4.
Salden. Jongens t/m 16 jaar: 1.Coumans, 2.
Drentje, 3. Pechler, 4.Ricker. Meisjes t/m 16
jaar: 1.Smeets, 2. Horsen, 3. Hanssen, 4. De
Visser. Jongens t/m 14 jaar: 1. Neuhaus, 2.
Oonk, 3. Lemmens, 4. Pelt. Meisjes t/m 14
jaar: 1. Bruis, 2. Snijders, 3. Damen, 4. Ca-
rels. Jongens t/m 12 jaar: 1. Van Nispen, 2.
Koomen, 3. Paas, 4. Reijnders. Meisjes t/m
12 jaar: 1. Hendriks, 2. Schols, 3. Verhaag,
4. Pijpers.

DEN HAAG - Midlotto 50a. Eerste prijs: 1
winnaar, bruto fl 2.329.784,80; tweede prys:
8 winnaars, elk bruto fl 6870,50; derde prijs:
141 winnaars, elk fl 584,70; vierde prijs:
4594 winnaars, elk fl 17,90; vijfde prijs:
53.096 winnaars, elk fl 5,00. Cijferspel 50a.
Vaste prijzen. Zes cijfers goed: 2 winnaars;
vijf cijfers goed: 5 winnaars; vier cijfers
goed: 22 winnaars; 3 cijfers goed: 197 win-
naars; 2 cijfers goed: 1942 winnaars.

" De nieuwste aanwinst van de Meetpoint/Eaters, Joe Charbonneau, is gisteren ge-
arriveerd op Luchthaven Maastricht in Beek. De Canadese ijshockey-international
(midden) was in gezelschap van zijn vrouw en werd ontvangen door Eaters-manager
Harry Loos (rechts). De 26-jarige Charbonneau, die uitkwam voor de Vancouver Kan-
nucks, de Montreal Canadians en het laatst voor de Zwitserse Jona Rapperwil speelde,
zal in ieder geval de tweede helft van de competitie uitmaken bij de Meetpoint/Eaters.

Foto: WIDDERSHOVEN

De finale van het NK 4-tallen tussen
Modalfa en USS was even spannend
als chaotisch met fouten over en weer.
Toen de kruitdampen zondagavond
na 56 spellen waren opgetrokken,
bleek titelverdediger Modalfa nipt te
hebben gewonnen: 148-146. USS had
op spel 2 van het laatste kwart echter
14 imps verloren door arbitrage. De
Amsterdammers gingen dus in be-
roep. Oost gever, Noord-Zuid kwets-
baar:

Beide oostspelers zaten in 6 ♦. Geslo-
ten kreeg Cees Sint van USS V als
uitkomst, waardoor hij direct moest
snijden op VH. Omdat die goed zat,
verloor Sint alleen een troefslag. Open
kwam Chris Niemeijer (USS) na het
biedverloop 1 <fk - «fr (splinter) - 4 ♦
(cue) - 4 V (cue) - 4SA (Roman Key-
card Blackwood) - 5 V (2 of 5 azen,
maar geen troefvrouw) - 6 ♦ 'gewoon'
met ♦V uit. Anton Maas nam ♦H en
ging verder met «f»A en het troeven
van een 4», een ♦, en nog een 4" en
een ♦. Tóen Maas 4»A en «frH sloeg,
speelde Niemeijer ♦V en daarna ♦ÏO
bij. In slag 9 legde Maas +H op tafel.
Jan-Willem Bomhof wilde eerst
wegdoen, maar liet na circa 15 secon-
den een V gaan. Op grond van deze
denkpauze en het 'signaleren' (Bom-
hof: 'We hebben zitten false-carden bij

het leven') taxeerde Maas «|»9 bij Bom-
hof. Dan kon hij Bomhof met de laat-
ste troef aan slag brengen en moest
deze ♦ of V terugspelen. #9 zat ech-
ter bij Niemeijer die 4»Vkon incasser-
ten voor de downslag. Maas stopte de
kaarten terug, maar Frans Bonn
maakte gebruik van het recht van
dummy om na afloop van het spel de
arbiter te roepen. Wat later verander-
de deze de score in 6 ♦-contact op
grond van artikel 73F2. Daarin wordt
een speler onder meer beschermd te-
gen de gevolgenvan onjuiste conclu-
sies uit misleidende variaties in speel-
tempo van de tegenstander. De pro-
testcommissie deed woensdagavond
uitspraak op het bondsbureau in Ut-
recht. Vooruitlopend op de schriftelij-
ke motivering vertelde NBB-functio-
naris Cosnijn, dat de commissie had
geconstateerd dat Bomhof noch 4 V,
noch 5 V had gedoubleerd voor de
uitkomst, en dat Maas ondanks de
aarzeling van Bomhof dus een gelijk-
waardig alternatief had in de V-snit.
Darom kreeg USS de winst van 14
imps op dit spel voor de helft terug.
Bomhof kreeg verder een disciplinai-
re straf van drie imps, waardoor USS
netto vier imps aan het spel overhield
en de eindstand 150-148 voor USS
werd. Of het NK '92 hiermee is afge-
daan, is'nog niet zeker, want Modalfa
heeft nogruim een week om te protes-
teren tegen de straf van 3 imps die
Wubbo de Boer kreeg voor te lang-
zaam afspelenvan een 6 ♦ in dederde
zitting. Modalfa speelde overigens
zonder ex-Maastrichtenaar Enri Leuf-
kens, die met vakantie was naar de
Canarische eilanden. Hij en zijn club-
makkers Berry Westra, Bauke Muller,
Wubbo de Boer en Anton Maas waren
al opgenomen in de selectie voor het
EK '93 in Menton
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" MoniqueKnol: 'Zo vlug zijn ze nietvan me af.' Foto: ANP

Van onze sportredactie
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AVENUE KLÉBER - BONDSTREET - RUE DE RIVOLI - CHAMPS ELYSEES
MADISON AVENU - DAUTZENBERGSTRAAT - RUE FAUBOÜ
BONDSTREET KURFÜRSTENDAMM - RUE DE RIVOLI - AVENUE XLI

Er zijn van die Stiltes I
<wP <BB> mam—- — —rr '■■g« . _tM

waarin Alles wordt gf.zf.gd. _Wa^ Tl^^^^^^ HHÉ^^BT T ..k\\\T^{\W\\\ Mi

Ifis^fl UB

Stijlvolle diamanten sieraden uit onze Dl-i.uo.ym-kollektie. m m g
Uitgevoerd in 14-Karaats geelgoud. m _ J È

Wij nodigen u van harte uit om deze sieraden te komen bekijken. m /*\s&A _f^Ê

cia*dd' JuwiuwTS
SIERADEN MET DIAMANH J Ct\ ' 1 " Lj H4i
—.*. - ■ v/ecoration jllXijï*

(JU^mn^mtUémi DAUTZENBER" 40. HEERLEN

Saroleastraat 22/26, Heerlen, tel. 045-719355 II I \^A^A^A^A^A^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_%

■^KTNiJhS^^H^H ffM\ I koopje? halen 1 CaféMoonlight
Ifjl —^--^. Dautzenbergstraat 36, Heerlen

■BWBÜi ÜBÜB "HATTM dames-en heren- 045-716046
MJMHÏIIpiH xX^~\.XXl\ modeschoenen / / *wvQxmmïmïïm \mïmm \_mg_miïmm _^A^*-*mnm%_*_, (Jw qostvrouw en qostheermmmü}Li}imiL ***** ka ■ iHffTffffffffflffffffß HEERLEN Marianne en Jon

N^*"*—' y Dautzenbergstraat 38

ez ■■■■■——■■—■ —J B^—»^i^^—■—^^—i^^m^^—^^,^^,^J b^^^^^^^^^^^mw^b^—»^^^^^^^^^^^

\WSnZ?TrnÊF^ÏBrm\^^^m^P^M ■■ lï delicatessen" wijnen

1 Dautzenbergstraat 23, Heerlen
■PSÜIPm Tk M~ Tel. 045-714116
KS /■ a fv fpf|pf'_y^-_fmyi *»W T- A *Uw vertrouwcle adres voor fijne specialiteiten, wijnen en relatiegeschenken.|\/l /\ rVI I wHm ,Ti\| Zk REEDS MEER DAN 70 JAAR![p^B I TT M. /m 1 il I Hiniiif^UiF i +a\ I Wij wensen U prettige feestdagen en'n voorspoedig 1993.

M^&lKi&^*\ g^^mA^^g - via ardigo by corneliani - di maggio JM t^ VvSvrvYvS JnfoJtSh/ti,
- ben barton - gianni bugli- jacques britt - armani jeans yjjjjg^^flHßfpW38J.B j Bezoek ook onze eeuwenoude wijnkelders

BlllItT!SllB?lj^l!< nülsl Dautzenbergstraat 18c Heerlen tel. 045-742059 valkenburgen s4. HMri.„ lio(t; i„«ili:Ï7Sl2ür,"n

L^| Tel ■045"711848 en tijdens koopavonden.

K________^_^ kn|^Ba|^^afl Lj_^^^^_^_^_^^_^_^_m

TV/Video
Goede kleuren T.V.'s. Enor-
me sortering v.a. ’ 95,- met
garantie. Ook recente mod.
Reeds 25 jr. T.V. Occasion-
centrum GEEL. Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Te1.04-
5-724760.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.

’ 75,-, met afst.bed. v.a.
’125,-, met teletekst v.a.
’250,- o.a. Philips. Radio/
TV FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Wegens aanschaf HI-8, te k.
Sony-video-8 HANDYCAM
met toebehoren. Type CCD-
F3SOE, 6x zoom. Vr.pr.
’850,-. Tel. 045-410696.

Te koop gevr.
De hoogste prijs voor oude
METALEN. Irik oud papier
en metaalhandel, Papper-
jans 36, Heerlerheide. Tel.
045-212913.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Te koop gevr. LANDBOUW-
GROND omgeving Übachs-

-1 berg Br.o.nr. B-03387, Lim-. burgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen

Archiefvernietiging
Definitieve vernieting door VERBRANDING

Vraag vrijbl. info: B.V. Raimetaal, Maastricht, 043-252677.
Te k. Buta GEISER 5 ltr. + 1 Te koop luxe AQUARIUMS,
badgeisers, aardgas. Tel. iets moois. De nieuwste mo-
-04493-2502. | dellen. Tel. 045-726184.

Te huur geheel compl.
KERSTMANKOSTUUM.
Mgr. Schrijnenstr. 31, Hrl.
Tel. 045-717608.
Te k. 3 CARNAVALSPOP-
PEN i.z.g.st., h. sm. demon-
tabel. Pr.n.o.t.k. Into 046-
-339625 bgg 337055 na 18u.
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.
NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. P.K.

06-1 ijnen

Welke man
wil gratis naar bed met

eenzaam meisje 25 jaar.
06-320.324.94 (100 cpm).

Welke man
wil gratis naar bed met

eenzaam meisje 25 jaar.
06-320.324.94 (100 cpm).

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

foon-sex 325.00
Langzaam zakt de

naakte vrouw
door haar knieën, ze zit

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

06-340.340.30 - 50 cphm.
Hij bindt de

naakte vrouw
vast, ze trilt van angst als hij

de leren zweep pakt
06-340.340.90 - 50 cphm

ÜlGrieksü!
Marcha v. achter 50 cphm

06-9618
Sexlijn Tien

De eerste, de beste 06-nrs.
Sonja leert het wel?

06-320.320.10
Evelientje, NIEUW-NIEUW
06-320.320.50
MET DATING 50 cphm.

06-320.320.06
Lesbische Meisjes, 50 cphm.

Liefdesgodin
Monique Sluyter
vertelt over haar intieme en

heftige plannen.
Bel nooit alleen!!

06-320.329.80 (’l,-p.m.)

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

Een volle donkere rijpe
vrouw. Wat een enorme

bolle! 75 cpm.
06-320.323.46

RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat
echt gebeurd op dat moment.
Ik ben vaak alleen en kick op
porno. Ik loop nu in lakleer.

75 cpm.
06-320.320.53

Tong- streelmassage
Meisjes 18, zonder slipje. Je
kunt ze zo strelen! 75 cpm.
06-320.320.52
Frans! Grieks! Russisch!

vrijen, nr. 69, kussen, zijlings!
sexstandjes. 75 cpm.

06-320.320.59
Rijpe Vrouw Live met jou in

bed! Sexlesjes. 75 cpm.
06-320.323.56

Topsex
2 handen vol. 75 cpm

06-320*325*25

Privé
Adressen!

Heeft u zin in Sex en bent u
op zoek naar échte privé

adressen en telefoonnum-
mers? Wacht dan niet maar
draai: 06-320.320.80 100
cpm (boven de 18 jaar).
(Geheime) Privé telef.

nummers! Meer dan 350
vrouwtjes geven hun

(geheime) telefoonnummer!
06-96.45

100 cpm. continu 24 uur p.d.
Bezweet stapt de vrouw
onder de douche, plots
wordt ze vastgepakt, de

man drukt haar prille
naakte lijf
tegen zich aan.

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

Nymf Linda
Geniet v. 2 kanten 50 cphm

06-320.320.14

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.

Ruige porno!
Wil jij horen hoe het er in
Nederland aan toe gaat?
06-320.320.79 100 cpm.

(boven de 18 jaar).
S&M Liveßox

Er is dagelijks een bazin op
de Box. Durf je! 75 cpm

06-96*26
Een Live Sexgesprek met

meisjes vanaf 18 jr.
Wij helpen snel. 100 cpm.

06-96*36
Club Top S&M

Hier kun je doorspoelen en
kiezen de meesteres

bepaalt waarheen. 06.97.91
75 cpm

Nee meneer, ik heb nog
nooit een

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

lekker wil vrijen en doe alles
wat thuis niet kan!

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

06*97*92
Meiden met een vrouwen-

lichaam. Brede heupen,
volle dijen en een C-cup.

75 cpm. Zappen maar!

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

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

lekkerder!
06*95*09

Wij kunnen niet buiten S
Wij zijn 15 hete

Nimfomane^i
en kunnen niet buiten j
Bel live en maak jekeu

06-340.340.50 J
100 cpm continujfjju^

Kenners opgelet! Pur

liveporno!
Als je echt Live niet teg ,

É
een stootje kan, is het «j

dat jedit nummer niet
06-340.340.11 J

100 cpm continu gfjjHL^

Sado/Meeste^
Absoluut Live! Onniidde
apart met een sado/m ,

teres? Ik eis dat jij "lljj
onmiddellijk belt! 06-»» A
100 cpm continu 24jjH!^

Casa Ross^
De enige in Nederlano^jou 24 uur p.d. I'vese^,e

met veel verschillen^!vrouwen. Niets is cpfi
Ook voor relaties. 1°"

06-9768



Dautzenbergstraat - saks fifth avenue - via veneto -
i - avenu des beaux arts - via dei condotti - rue du rhöne -
-er - bondstreet -dautzenbergstraat - via veneto -

WIJVItELEIII |H RHI H| UITVERKOOP
met kortingen van

■H 20 tot 50%
|M {_■ I—llll L/Cl Ook geopend op

**Mmê zondag 20 december
711/ Aï I TII7 van 1200 tot 1700 uur-
mWéJlMr\Lé\J M\ Op deze zondag bieden wij u een

4^^ r, j * Anmw* drankje naar keuze aan.

IBm lv; B« £% Lm Maandag 21 dec, dinsdag 22 dec.
UP Jm\ JÊLmJL .M*L ML A en woensdag 23 dcc.

Meer dan 40 jaar de zaak in KO°^» IVD
■» geopend tot 21.00 uur.

4> ■ huishoudtextiel u als vaste relatie wensen wij

Jü met specialiteit dekbedden, prettige feestdagen.

overtrekken en tafellakens J^^H
>♦"♦>

ltr\r Aiieen: \^Ê MaiscnQnjoj
K*uJ_\ii\ Dautzenbergstraat 29/31, Heerlen <J J

Lid van de consumentenvereniging mode met meer charme
Dautzenbergstraat 34 Heerlen, tel. 045-714787

fi J^w Restaurant mmmm ■■■ qC il|É

en internationale gerechten ±Br « H * Ij OF^ RHI I £"^ TK l JPI^T

% -«3* j zondag'effeestdagen: 12.00-24.00 uur SEVENTK^/^Iv@

Dautzenbergstraat 21, Heerlen, 045-714273 Dautzenbergstraat 25, Heerlen I DAUTZENBERGSTRAAT 10A - HEERLEN - 045-711174

B^^^^^^^^^^M Mfc^^^^^^^^jM W^^^^^^^^^M __^_M

MËiÈI I I tr sfcitfc
ï^^| BÉ> Lmtm For me it must be a Silhouette I — \ J -4 l" L^^B| Iccrtens ■ X^( CONSTEN BHbBjuwelier * diamantair jér^s^, \ BH

" STEFFIN " BERTOLUCCI GEDlPL:S^e^sto.v. l»ll¥Jfc[ill I
" LE CHIC "RAYMONDWEIL ilüW contactlensspecialista.n.v.c. IBIIIBWPE^^
" MARTINSHOF " CARVEN LJl* SHrKlelKal^^ WÈÊÊSSÊÊM_\m Telefoon 045-717150 t||j|^g|^jji|jm|^jgjM| Dautzenbergstraat 24, Heerlen, 045-711415 ~ || _§\

H

Wrj^^^^^^^^^^^s^Z'Jri op zoek naar
vro ,.^ Honderden vrijeuwen en meisjes zijn

°P zoek naar
Pure sex

06 e! comm- basis!J^°:340.95100cpm. 'uur p.d.
£(MEISJES7Scpm.

ie in bad met me.

6lka6=! S'es en vouwen dieaar verwennen met sex!_ 75 cpm

"*s met een rijpe vrouw.
<WrÜ[- llcnaam trilt van

h, £dln9 als ze vooroveruukt naar jou. 75 cpm

o^ve afspraken
ntmoet de vrouw of man

er' an,'e dromen binnenKele minuten. 50 cphm
°6-320.331.40

Ze kunnen ons 3 kamers
verder horen hijgen.

erotifoon
06-320.320.12 75 cpm

Sexvrouwtjes

06-9768
Gratis direct apart. 100 cpm

Direkt kletsen
met leuke meisjes: 06-9757..

Altijd succes (50cphm).
Ondeugende Evelientje:

06-95.30
Bel voor sexkontakt:

06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?

06-96.62
Stripspelletje

06-96.63
Snel sexkontakt:

06-96.64
Sex kontaktlijn:

06-96.65
Direkt 'n meisje:

06-97.10
Bel snel!! (37,5 cphm)

Direkt snel sexkontakt
sex-kontakt

06-320*320*32 (50cphm)

Hete meisjes
willen echt snel sexkontakt.

Nu met telnr.
06-320*330*66 (37,5cphm)
240 vrije meiden zoeken

cov***
Info: 06-97.80 (37,5cphm)

Nu direkt
een afspraak met een leuk

meisje. (50cphm)
06-320*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)
X Straat-Grieten X

Uitdagend mokkel. 75 cpm.

06-320.320.77

Ze bukt, zijn eis is bizar, de
zweep wacht. Els in

de SM-kelder.
06-320.340.41 (50 c.phm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 (37,5 cphm)

Leuke meiden
zoeken z.s.m. een vriend.

06-320.330.77 (75c/m)

homo-direkt
apart

Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een lekkere

knul? Je hebt direkt kontakt!
06-320.322.75 (37,5 cphm)

meisjes 18 jr.
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5cphm)

Adressen
Ze vertellen wat over zich-

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

100 cpm 0689-789

Kom, het mag.
Hoger je hand, dan weet Iris

iets fijns voor Tommy.
06-320.340.55 (50 c.phm.)

Op de trap
kleedt Rob van de buren

haar uit..,
06.320.340.33 (50ct.phm)

Verkocht aan
een harem.

Inge in bed bij die man.
06-320.340.01 (50ct.phm)
Langzaam trekt de jongen
haar japon uit..

"U bent naakt!!"
06-320.329.24 (50ct.phm)

De 30+ box
Wie volop meeswingt, vindt

hier het contact of de
vriendschap met fijne

leeftijdsgenoten.
06-320.321.31 (75c.pm)

vrije meiden
zkn. regelmatig sexkontakt
06-320.320.55 (37,5cphm)

De leukste meiden bellen de
Flirtbox

Bel 06-9501 (37,5 cphm)
Meisjes willen bijverdienen

sexadressen
06-320.330.60 (37,5cphm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5cphm)

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

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

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

Lolita's
eerste keer...de droom komt

uit, 3 mannen en 1 nacht.
06-320.323.85 (50ct.phm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

Hete meisjes willen snel
een sexafspraak!

Direkt
06-320.326.66 (50cphm)

Direkt een leuke meisje aan
de lijn. Vraag haar telnr voor
een avondje uit. (37,5 cphm)

**06-9510**
**06-9603**

Er zijn genoeg meiden die
ook het bed in willen. (75c/m)

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)

De hete TWEELING neemt
jou direct gratis apart voor

'n sexgesprek
06-320.330.73 - 75 cpm.

Heerlijk
vrouwtje

met lekkere... en lekkere..
en een lekkere....! geeft haar

tel.nr. 100 cpm 06-96.80

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)

Homo-Jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.

06-320.330.88 (75c/m)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 (37,5cphm)

Privé-Kontakt
Je krijgt direkt 'n meisje

aan de lijn 06-9570 (50cphm)

Privé-adresjes
voor echte hete meiden?
06-350-222-23 (75 cpm)

Voor Piccolo's zie verder pagina 22

111 7.~AptfVÏ

Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek?
Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken?

Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip?
Zet't groot in de krant, want:
Jehuis in dekrant

brengt mensen over de vloer.
En de makelaarweet van wanten en kranten.

Vrijdag 18 december 1992 " 21[jjwiburgs Dagblad
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'LMLQiMliiliJIIiLaJ^ :11 T;f!Mßf^HffiE^^B 1 Kerst I W) \ j^\
*l Bhël|JmmJmm iPPPiWIiBBJI «J " LiJ STRAMINPLATTEN mehrere 100 Stiick in vielen Dessins. «I BmÜMHI J CL IIW ■ t S jif;

" alle ganglicrte Großen vorratlg. z B 80i140 cm DM 29.90 * E*£ |^a»^a^a»^»^a^a^»^»»«»«««««^B Ijjjfl Bttv^V^ e»éh TT* 1 T)1oilr
5 90,155 cm DM 59.90 160,210 cm DM 74.90 JEI Itei^ H GhKHH i nili!" CONNY IOO% Acryl ui. so g 230 mso 5 jetzt nur noch 0.99 *pP JI WsÊ I|PMiPliiiiHMiHnPffiß nriis verlaagd

" 7ir fnn «% Baumwolle, 60% Rayon UI. 50 g . __ « Ei| ..jJM IKÖE'ÏI P I (,;" ZIG ZAG 80 m5O g JETZT NUR NOCH 1.85 JE£ BtffiÉftß ' l IIJiV NÉ WËÈ ri

" diuii XF 42% Viskose, 31% Baumwolle .__" BP BTFjPHi .«I BË»" Ï3ffi BC| Britse Pond

" bAHIA 27%Acryl, UI. 50 g62m 50 g JETZT NUR NOCH 1.50 " K4É fcPPV'PW BBNI. BBIHiHHi^B B 8BWPJfflrlWH!^^
" POSEIDON 100% schurwoiie, ui. 50 o 120 m _ne" XC EPM'MII Bk Hgr»jmmg v| IlPÉilPPr^^ I KOFFIESERVIES
" 50 g jetzt nur noch 1.95 " ■*■ èTiS ïi K^M'JKÏI MMiIMI^BMiiilMltM fi PERS/15 DLG'
" IHR DANKESCHÖN PAKET " ■£ BPPV % H |MM|wH|m||^M li J 000
" Inhall lur nur OM 9.95!! " BjE ■pév^B Sfl BH Hfl3BGEß|ii£B J 0«J«J>"
" kompletles Material (Alpaca Mischgarn) für einen Herrenpullovermil Arm, " E^ffiPlV HPPb^EMK*B^MBB RpS BbS» I af+^j/'l^ 17?^ WmW. H 1 |j|Ujj|U||Ujjffi jjAjLKjr^|Mwmjj|ljlJ|H 1 ** *" mittlersr Grófle. glad rechtszu stricken. " \\^%É_______\\ HÉHÉafltotvt. Wm '*? 3 ii«eV I PPtBPWFWÉ Lk9 Ihr

fl __^_^__ »tl 'I IBÖPwi Hlli r#l fl Wedgwood
IBÜSÜÏ 2«5 "HC ic££iii ■ KMbiß^iiMßï^iß B I I {__. *l ■> \_s f I „«
BW . Jl I MmitK m\Wm ■BotSéH!! >*: ' B Bil B 118 f ’ I in Aachen, Markt *,

Schumannstraße - 5102 Würselen 13 JïjL^^H P^W^B a^^ET^»siei \%W^^^^^*4AWÊ^ T9' Gewerbegebiet Aachener Kreuz - Würselen bei Aachen * K^^^^^J B^QHJj^^^H HMiai|Éfl lH|^^HUiyM i *W ~ |

" Telefon 0949 2405-91744 oder21007 Kurs: 100 Hfl=90.50 DM. ' R^ÜP V^l L^U^l^W yWWWIWB M^^BJ^ Man»»»?. '^PONTSTR.133 " 5100 AACHEN " 0241 -2 51 _6l^l^^^mim^ m̂m^mismimmm

ixw^êwt \\\\\\m\W^^^MkWKÊÊ^ i^% fWl^sïSiaIJBF^ t^BM^MBWMPWMWIrrWBM^B^B^ N*^* \dmePlain HB| £»»UPERZOOMSi

; I LAMPENFIEBER |B s,||^£ 9
BSC heeft de bijzondere aanbieding 't mag wel wat méér zijn! 'mul 5-6 mW%mMum—m.tP-*.mm% 486 DX-33 MHZ, kast 200 W lichtnet, MF2-toetsenbord, Videoblaster Plus met aansluitingvoor videocamera DM 790,- _f - I Keine andereFirm h

6ApO ■Kil rPfl ■■■ 486 DX-33 MHZ board, 256 k cache, 4MB int. geheugen, Soundblaster Plus 4.0 Midi, --ÜÉT Dè sneri^l7-)-,V in AWpn V Test^^3 mehr "SUPER" in (1rilj&^ll ■■■ interfacekaart, CDRom stereo in-en uitgang DM34O,- | „f k, ■■ AF-Obiekfi^ ein 9rösser«
tK ln LJ

■ Soundblaster CD Rom met demo CD DM64O,- : voor moderne verlichting. H rarnm; keine mehr und

Als u als beginner de aanschaf van een computer floDDv 170 MB quantum Am Wm\\ WWaaKKWv^^^ LoherK raben 26 l L Lager als AfJDIOPHIi prÜll^am
overweegt, dan doetBSC u een onweerstaanbaar mtix harddisk slechts M \WM mr Aken. Tel: 09.49.241.33580 Hr"*ff**^ "-rvroil

Reeds onze kleine 386'er opent voor ude deur tot auISE DM2290- Computer naCh Maß -L^W* v*fitbt^!****%*!ie^trKrld
t

VHandeCOmPU,erPr°grammaS- b-^fS^W.. UVÊI £.£-VV3 BSC-ComputerßerndSchenkelberg Jfj^SSP^^ "^" Wij hebben tijd voor u. —<wrr- i*_i Eisenbahnweg 6 (Ecke Trierer Straße), i i A 1» 1 "ÏTT^I A,.<\

" Wij bouwen uw computer geheel naar uw eigen D-5100 Aachen-Rothe Erde A p I A \ 1ïrll/W^ril I ËAf\Ti\wens. Bijpassend: ,M ,rtLl Tel. 09-49-241-57 2041. Fax 09-49-241-5746 75 /\ f\ /AIJIJ ÏlIUI I I l^Ul'V
" Wat betreft prijs, prestatie en kwaliteit zult u niet 15"kleurenmomtor 1024 x 768,70 Hz non Openingstijden: ’\, ’\. "*■ _Z_Z-^

snel elders slagen. mterlace stralingsarm MPRII met n*m qqa maandag -vrijdag 10.00-18.30 /U I cj^^^p«^^^- u^be^— U
digitalebeeldbesturing UIII aSIU,- zaterdag 10.00-14.00 W » —«^ \| ' Annüntiatenbach 30 Aachen - Tel. 0241/300^

""^- —̂————"*————-——"———^«»^———■—....—..—-A——A.————_—^——^^—^—
Ook zaterdags met de auto bereikbaar. I

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.

Sacha's escort
Wilt u in deze dagen lief en warm gezelschap?

wij zijn vanaf 19.00-05.00 uur voor u bereikbaar.
S 045-463386

nu ook privé Holzstraat 103, kerkrade.
Keuze uit 7 leuke, jonge meisjes.

Club Eden
diverse dames "staan" voor u klaar in onze sfeervolle club

vindt u o.a. video + bubbelbad, waterbed, diverse drankjes
en een intieme sfeer. Dagelijks geopend vanaf 19.00 tot

05.00 uur. Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade.
S 045-462084.

Nog plaats voor 2 spontane meisjes.

!!! Hot Girls !!!
"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06529-80304.

Porky's Pretpark
MET VERSCHILLENDE NIEUWE MEISJES!!!

g 045-228481
Cinderella

Leuke meisjes verwennen U. Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren. Naast tennishal.

Monika's escort
M. jong meisje 045-727854

Escort All-In
045-326191

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

’ 50,- all-in
045-423608

De mooiste kadootjes pakt u
bij ons uit!!!

Nieuw Privé !
Open onder nieuwe leiding.
Meerdere dames aanwezig.

Ma. t/m vr. 11 -22 uur.
g 046-758127

Angelique
Privé. Tel. 043-639410.

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,- Vè
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,-.

Privé Candy
met nwe. meisjes, massage

trio 045-213616/211391
Privé bij Anita

g 045-352543
Privé ’ 50,-- 'Paren en

alleenstaandenclub
Liberta

Vandaag superstar Patricia.
Heren ruimschoots op tijd,

waag Uw kans. Laatste zat-
erdag van de maand nudis-
ten-party. Maaseikerweg 24,
Susteren. Tel. 04499-4928.

Club Levant
met leuke dames voor
Grieks, lesb., erotische

massage en relaxen, Vfe 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.

Escort Saskia
Ook in hotel

g 045-418606
Club Liberta

De meiden nodigen U uit om
feest te komen vieren van

12.00 tot 18.00 uur.
Maaseikerweg 24 Susteren.

Tel. 04499-4346.

Nieuw!
Grieks bij Brigitte en Nancy
op dinsdag en donderdag.

Tel. 045-254598.

Privé Yvone
ATTENTIE!! ATTENTIE!!

Wij hebben nieuwe prijzen.
Erotische massage + film

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

’ 125,- 1/2 uur all-in. Tahnee
en Ylona. Kom eens vrijblij-
vend langs! Geop., ma-zat.

11-24 u. Zond. 15-24 u. 045-
-425100. Kapelw. 4, Kerkra-

de. Prettige feestdagen.

NATASJA
V.a. 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Chantal nieuw!!!
17.30-23 uur, 045-714707.

Privé
g 045-714707

Connie
11-17.30 uur, 045-714707.

Meisje gevraagd.,

Chantal nieuw!!!
045-714707, 17.30-23 uur

Romma's
Escort

S 045 - 275242

LYDIA
En de meisjes willen ook U
van 11-23 uur versieren!!!!
g 046-749662
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.

Privé en escort
Tel. 045-720916.

Nette
escortboy
biedt zich aan.

Tel. 045-229152

Club Anita
voor al uw SM- of privé

wensen. Dringend dames
gevraagd. Tel. 045-462720

Paren en Single
Club LC

alle dagen open, dinsd. en
dond. gesloten. Vanavond

live Denise van Pin Up Club.
U kunt nog inschrijven voor
Oud en Nieuw, veel alleen-
staande dames aanwezig.
Hertenweg 5, Zutendaal.

Tel. 0932-89713323

Nieuw!!!
escort LC

Leuke dames voor thuis of in
hotel, 24 uur.

Tel. 0932-89713323

! SPIJSVERTERINGS
| PROBLEMEN?

VOOR MÉÉR INFORMATIE

De Nederlandse /^§§\
Lever Darm Stichting \|S/7
Postbus 25 " 3620 AA Breukelen \^uj_^

BIOTECHNOLOGIE

BOERENBEDROG

Dierlijke machines die zoveel mogelijk produ- alleen de industrie. Zij verwerft de patenten op .
ceren met zo min mogelijk bedrijfsstoringen. de nieuw te ontwikkelen superrassen! Diere !
De biotechnologie belooft koeien met ,— . worden gedegradeerd tot ondieren- ,
gouden horens. Dieren worden aan- s -rgj/p D E Daarom is de Dierenbescherming ;
gepast aan de wensen van de mens via B i^t cc h tegen. Wilt u meer weten, bel da" :
kunstmatige voortplantingstechnieken en NpLOGiE 070 - 3 423 423 voor alle informatje
genetische manipulatie. Vergeten wordt I over de gevaren van biotechnologl6,
vaak dat 't niet de dieren, de boeren of ,_, Steun ons op giro 25685 o.v.v. "can1'

de consumenten zijn die beter worden -£m D) pagne biotechnologie" ofword lid v0°
van dit "machinale ouderschap" maar ]^!!Siiëniiiii ’ 36,-per jaar. f

Postbus 85980, 2508 CR Den Haag. I I Telefoon 070 - 3 423 423.

Limburgs Dagblad
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flflT4 \jflHlII "vcßMMmpl Vh** m»** \ö*u

*7; -TO^ CREATIVEINNENEINRICHTUNGEN flSflV^^^V^fllHL » A^

\/l \/l I II iH If^W^b 1 / X SidecarCricket _ K , .XIVI IX l\ J \ J \ J WA V X Tischleuchte Tyr "■*- T -*- -i-T A>y A-' X-i fljt XX DM2OS- Höngeleuchte ;; r : ''* ' [pW, y' \v '^MBOk DM 1.480.-

R^BHMMNBVI''IHHHB3BEPM' iKpl f Das richtige Licht am richtigen Platz imRaum. WW W* \Üï W^^MMM.I _j__\*Jm\l?^_\ \__\ WÊ_% Q^^^K^W Ik^ I .^F ein Jetztkommt die dunkle Jahreszeit. Schaffen Sic AllßörCJÖWÖhnliCh© "'* Ja KV Ü^ lü
\ \V I Tiscnleucn'e denen Sic Ihre Abende verbringen! MOdOViOlfalt In

'"-" B V

TST^I lflS^99^M^H P AACHEN THEATERSTRASSM „7wMM . Tflflfl«P|t
f-1 I»AUi>^,Uy JT TELEEON 024,-26165 EAX024,.40371 5 /MM/AI s££? Ef |

-^^_^__^^______^__^_^
Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen , findön eine É^ÉÊËIÉÉÉiÉfII ■V^HJ 1111511

Damen Blazer und Jacken DDIIMI fUIAfAI rtflflMfll Auswahivon p .
iKombi-Partnerzu vielen Gelegenheiten! Von DltUlll bis lilAUALL | QQ I 1. j ĥ[ e^®oant p^^l W^^^^^a

9ro3e Auswahl in Farben und Formen, WÊ^^&ÊmWÊ Aken AW NAAIMACHINES '' ';

QüQütaten. 179," \mmMWß^^m\ HBBWBjßuiußrtm ANU Heirlrichs I V/^flÜ LOJ m_W^^
donnerstags biS 20.30 Uhr, a«,~uem Qir-uTPmrH (bij Hortent.o. park.gar. Büchel) ~~___________W_\_\\\ WÊ%Ü^^

Qi mor Proicloic+i mn sonntags freie Schau h^^ft Soder weg n «fMtÜMJ "00 "che"' ~lrich"bo"«^r^L" TeL0949"24134438buper HreisieisTung voni4-iB uhr mv ,0241/175114 BB on "&ïï£^iV — 'Sonntags - keine Beratung, I rg naast het huis. [g iT ~.„■(./,.„„~,„./,j.„„5.„,/.„.,i.v, - kein Verkauf ——"— . . —— "Leder für SIE .^^^__^^^^^^^^^_^^^^^_^^_^^^^^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^_
supersoft - edel - strapazierföhig -in aus- fl _Wo_\ \mxm\ V? BMV P3I
9esucht schonen Elégance - Qualitaten! Hl!ESs»2r!fll fl^füPÜ/VmlS v\Vfl Hüf «jlt^gfc^l»Il IwJfifl ÏTfl |T§l l Ir*t»fl P <**** '^ '^ «A^ » jïlHv^ I^l^^flVj^ A i [Cj
'Jberwiegend Veloursleder in modischen SSHS fiav^wirnSnaS fiÜFarben und Schnitten - WUllKtfli>ai^t:<Mllii:iaif HK^L^MulAiiJLè^Hfll

Jacken 119 - + 189 - ur Neueröffnung unserer Glas - Porzellan - Besteek - Abteilung finden Sic weiterhin im ganzen Haus
._ ORosenthfll empf. Preis/ unserPreis m _m mm - . - .

Röcke und Hosen ab 89,- "Flash one"Gedeck DM85,60 DM68,00 fl Lflfl^flflflkflflllfl^flfllflflfllflflfllflHfllfl^ ■flk^flkflfllflflfl. ÉlTOlgSgeSChirre

I VJflhlFft!3^ ÜS^ÜÜ i« H.Wahl ■ PrüfenSie!
I.Wahl Teller (lach DM 43,50 DM34,80 —■—^^ Sic werden kaum Fehler linden!

Qüch samstags mit dem Auto zu erreichen
,^^_

aan|m^|b.v. TWEEDE KERSTDAG 1992 »'K^ " fMr^a GRAUS KERSTCROSS öV^ g e 0452721, Jl—s

Voor jeugd, recreanten Vj£_ JO—«o *
T " 1 T\ L I T Aanvan^l^ur <^ /> ft oO^ * HENI'SPORT

*^±±±JLLsLaL± tfjJ JL-/V#y#L/lL*LX x .0
»*>^

wintersportkledingC 7 C7Start: nabij VV Heksenberg ~ fapMNKEr) ?ÏÏSLBt°4t£bUr g
DEKRANT VAN LIMBURG INFOLIJN: H. MEIJERS 045-723198 PRO-PLUS s?ffiS.io m,,rt

Dagblad



Deze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366.

KIOSK IS ER VOOR UI
Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen,
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we-
tenswaardigheden, die voor u als lezer van belang kunnen
zijn.
Heeft u ons iets te melden, schrijf ons dan minimaal 2 weken
vóór het evenement.
LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100,
6401 DP HEERLEN.

5 DAGEN NAAR HET
DUITSE KNÜLLGEBERGTE ★ 3e Kerstwandeling ge°f'

ganiseerd door wandel"
mité RKVV Obbicht.
7-14-21 km.
Start: kantine RKVV Ob-
bicht aan deKasteelweü
tussen 08.00 en 14.00 ui*

20 DECEMBER
★ Merselo-Venray, winterse-

rie WSV De Natuurvrien-
den.
5- 10- 15 km.
Start: Café Den Tommes,
Grootdorp 40
09.00-14.00 uur.
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18 DECEMBER

* Kerstconcert door Jonge-
rengroep Sound'7o Sittard
en Drumfanfare Irene
Beek. Gemeenschapshuis
Het Patronaat, Burg. Jans-
senstraat4s, Beek. Aan-
vang 20.30 uur. Entree
vrije gave.

18-19-20 DECEMBER

* Vogelshow Kampioen-
schap van Limburg Ge-
west IV,
georganiseerd door De
Topvogels, Maastricht.
Openingstijden: vrijdag
19.00-22.00 uur; zaterdag
10.00-22.00 uur, zondag
10.00-17.00 uur.
Ontmoetingscentrum
„Aen deWan", Einstein-
straat 32, Heer-Maas-
tricht.

20 DECEMBER

* Kerstconcert in St. Cle-
menskerk Hulsberg. Met
medewerking van Ge-
mengd koor St. Caecilia
Hulsberg, Fanfare St. Cle-
mens Arensgenhout, Paul
Huyts, orgel. Aanvang
14.30 uur, vrij entree.

* Kerstconcert in de Temps-
pleinkerk te Heerlen. Me-
dewerkenden: Chr. Ge-
mengd Koor Heerlen,
SteinderMannenkoor,
Blokfluitensemble Opus 6
van de Heerlense Muziek-
school. Aanvang 16.00
uur, toegang gratis.

* Kerstconcert in de Christus
Koningkerk in Heerlen-
Nieuw Einde. Medewer-
kenden: Bysantyns man-
nenkoor L'Esprit, fanfare
„St. Caecilia", Gemengd
Kerkelijk Zangkoor St.
Caecilia. Aanvang 16.00
uur, toegang gratis.

★ "Big X-Mas Workouf".
ledereen kan meedoen
aan deze bruisende aero-
bics-lessen die gegeven
worden door Manon Blas-
zek en Jola Willems. Loka-
tie Sportcentrum Keer,
Aanvang 13.00 uur, einde
16.00 uur. Kosten ’ 25,-.

23 DECEMBER

* Gezamenlijke uitvoering
van Toonkunstkoor „Ge-
leen" en Oratoriumvereni-
ging Sittard, m.m.v. Lim-
burgs Symphonie Orkest
0.1.v. Ger Vos.
Uitgevoerd worden Une
Cantate de Noël van Ar-
thur Honegger en Orato-
rio de Noël van Camile
Saint-Saëns. Stads-
schouwburg Sittard, 20.00
uur. Entree ’ 20,--

-* Kerstconcert in het Maas-
landcentrum Elsloo. Uit-
voerenden: A.V. Elsloo en
Accordeonorkest Geleen.
Aanvang 20.00 uur, gratis
toegang.

# Neukirchen

Op de vijfde en laatste dag vertrekken we na het ontbijtbuffet
en rijden richting thuishaven. Hier hopen we rond de klok van
vijven te arriveren, we gebruiken nog samen het dineren
gaan dan terug naar de diverse opstapplaatsen.

Tijdens uw verblijf zijn er een 3-tal excursies gepland. Zo be-
zoeken wij met begeleiding van een gids de plaats Eisenach
en wordt ter plaatse deWartburg bezichtigd.
Ook Alsfeld met zijn mooie marktplein en prachtige vakwerk-
huizen is alleszins de moeitewaard. Tenslotte zullen we ook
het bekende kuuroord en „Festspielstadt" Bad Hersfeld aan-
doen.Helemaal passend in deze

sfeermaand is detentoonstel-
ling „KERST-AANGEKAART
1992". In het St. Jozef-Rust-
huis, aan de Gasthuisstraat 6

' in hartje Heerlen vindt u vanaf
19 decembert/m zondag 3
januari een enorme verzame-
ling van kerst- en nieuwjaars-
kaarten uit binnen- en buiten-
land. Bijzondere aandacht
wordt dit jaargeschonken
aan de klassieke-religieuze
kunst. Maar ook het „massa-
produkt" en wenskaarten
gemaakt door hobbyisten zijn
volop aanwezig. Er wordt
overigens aangenomen dat
de éérste kerstkaart in 1843 in

Engeland werd gedrukt. Nederland was pas in 1895 aan de
beurt. De tentoonstelling is dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur
te bezoeken, de entree is vrij, maar eventuele giften zijn be-
stemd voor de stichting „Hulp Sahellanden-Heerlen".

Overigens vraagt de organisatie een ieder de wenskaarten
dit jaarnietweg te gooien maar te sturen of af te geven bij:
Chr. Janssen, Eurenderweg 107, 6417 PA Heerlen.

Na de Cöte d'Azur en Schwarzwald publiceren wij deze week
onze derde carnavalsaanbieding, te weten een 5-daagse
busreis - in samenwerking met Schmitz-Reizen - naar NEU-
KIRCHEN in het Duitse Knüllgebergte. Op slechts 5 (bus-)
uren hier vandaan kunt U tijdens de carnavalsdagen heerlijk
relaxen in een mooie omgeving.
Op de vertrekdag zullen wij al rond 14.00 uur arriveren in
Neukirchen. Daar wordt U in het stadhuisverwacht en wel-
kom geheten meteen welkomstdrankje. Aansluitend staat
een stadswandeling op hetprogramma.
In het vriendelijke hotel Combecher hebben wij comfortabele
kamers voor u gereserveerd. Uiteraard zijn deze voorzien van
douche/bad en toilet, radio en telefoon.
Neukirchen is gelegen aan dezuidkant van het Knüllgeberg-
te, ligt temidden van de bossen en is een bekend kuuroord.

REISINFO
Datum: 20 t/m 24 februari 1993
Prijs: ’ 545,- p.p.

Toeslag 1-persoonskamer ’ 50,--.
Inclusief: Vervoer per luxe touringcar Limburg - Neu-

kirchen v.v.
Verblijf op basis van halfpension in hotel
Combecher
Diverse excursies, als hierboven genoemd.
Reis- en annuleringsverzekering.
Afscheidsdiner in Limburg.

Exclusief: Eventuele entrees.
Reisdokument: Geldig paspoort.
Valuta: Duitse Marken (1 DM. = ca. ’ 'l, 14)
Opstapplaatsen Susteren, garage Schmitz, 08.00 uur
en -tijden: Sittard, NS-station 08.15 uur

Geleen, Rijksweg-C (ABN-AMRO) 08.30
uur
Heerlen, voorzijde NS-station 08.50 uur
Kerkrade, Rodahal 09.10 uur.

Reserveren: Vanaf vandaag bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VVV in Landgraaf,
Simpelveld en Vaals, onderaanbetaling van

’ 100,-p.p.
Bij onverhoopt onvoldoende deelname be-
houden Schmitz Reizen en hetLimburgs
Dagblad zich hetrecht voor dezereis te an-
nuleren. Kiosk museumaktie

De steenkolenmijn heeft speciaal voor de lezers van KlO^
een kortingsaktie. Op 19 en 20 december, evenals van I°^
decembert/m 3 januari (met uitzondering van 1 januari) 9j

nieten bezoekers op vertoon van onderstaande bon een
ting van ’ 1,- per persoon. De korting geldt zowel voor
volwassenen, kinderen als 60/65-plussers. |,
Dit betekent dat de entree op genoemde dagen ’ 7,50 (v J
wassenen), ’ 6,50 (60/65-plussers) en ’ 5,50 (kinderen to ;
jaar) bedraagt. ,
U vindt Europa's bekendste bezoekersmijn aan de Daalh
merweg 31 in Valkenburg. Openingstijden: dagelijks van
09.00 tot 17.00 uur.

Wellicht heeft u er al vaker van gehoord. Maarbent u er o\
eens geweest? In Valkenburg vinden we diep onder de gro
eeuwenoude mergelgrotten. Hier is Europa's grootste bezo^
kersmijn te vinden, al meer dan 75 jaar. Halverwege Valken
burg en Sibbe vinden we aan de Daalhemerweg de gelijko
mige groeve, in 1916 door Emile Caselli aangekocht met he
doel de toerist te laten zien hoe in deLimburgse mijnbouw
werd gewerkt. ,
Toen in de zeventiger jaren definitief een einde kwam aan °,

steenkolenwinning in Zuid-Limburg werd de bezoekersmi| n
samenwerking met de Gezamenlijke Steenkolenmijnen me
nog aanzienlijk meer originele machines en materialen uitg

breid.
U komt derhalve terecht in
een waarheidsgetrouw "mu-
seum" waar ook de laatste
winningstechnieken, de mo-
dernste van het westelijk half-
rond, bewaard zijn gebleven.
Lokomotieven, komplete trei-
nen, schaafinstallaties, diver-
se soorten transportmiddelen,
boor- en schietapparatuur,
materiaal dat stuk voor stuk in
de originele mijnen te vinden
was.
Uw bezoek begint met een in-
struktiefilm, waarna een 90
minuten durende excursie
volgt.
De machines worden boven-
dien gedemonstreerd door
oud-mijnwerkers, kunt u zich
deskundigere gidsen voor-
stellen?
In de steenkolenmijn Valken-
burg kunt u zich daadwerke-
lijk een voorstelling maken
van de werkwijze en -omstan-
digheden van wellicht uw
vader, grootvader of over-

" ...na gebruik handvol
kalkpoeder in ton strooi^'l

..iJ
grootvader. Een bezoek, waarvoor overigens geen speciö 1

kleding is vereist, is een leerzaam avontuur voor jong er°l
Buiten de steenkolenmijn zijn in de grotten nog meer intere I

santé onderdelen ondergebracht: het fossielenmuseum, e&J
mijnbouwexpositie en vele boekwerken over de mijnbouw
videofilms.

Steenkolenmijn
Valkenburg

Bon: STEENKOLENMIJN KIOK
VALKENBURG

Naam: "
Woonplaats: |
Aantal personen max-

KERSTMARKTEN EN KOOPAVONDEN
In diverse Limburgse plaatsen kunt u nog of
weer terecht om het speciale sfeertje van de
kerstmarkt te proeven en volgende week zijn
er weer extra koopavonden om zoveel mo-
gelijk gelegenheid te scheppen de benodig-
de cadeaus en boodschappen voor de
feestdagen in huis te halen.
KERSTMARTKAGENDA:
HEERLEN: Nog t/m 22 decembervindt u in
de Heerlense binnenstad meer dan 35 kerst-
markthuisjes in de stijl van het Limburgs
vakwerk. Voor het eerst prijzen ook stand-

houders uit Duitsland hun waaraan. Muziek, optredens en
sfeervolle verlichting maken deze markt tot een feestelijk ge-
heel.
VALKENBURG: Vandaag van 14.00 tot 22.00 uur, zaterdag
van 12.00 tot 22.00 uur en zondag nog van 12.00 tot 18.00

uur kunt uvoor de laatste keer terecht in de grotten van Val-
kenburg. In deze bijzondere omgeving, waarbij versiering en
kaarslicht voor een extra decoratie zorgen, is een gezellige
kerstmarkt, met diverse optredens, gecreëerd. Entree gratis.
MAASTRICHT: In de Maastrichtse binnenstad vinden we nog
tot en met 24 decembereen kleine kerstmarkt.
BLERICK: Vandaag staat het centrum van Blerick tussen 16.00
en 20.30 uur in het teken van een kerstmarkt.
SITTARD: Morgen is op het Sittardse Tempelplein een kerst-
markt van o:a. Unicef en Wereldwinkel.
GENNEP: Ook morgen een kerstmarkt op de Markt tussen. 22.00 en 17.00 uur.
REUVER: Vanaf 12.00 uur kerstmarkt op de hoek Annastraat/
Industristraat.
BERGEN: Zondag kerstmarkt in het centrum van Bergen

KOOPAVONDEN:
In vrijwel alle plaatsen zijn de koopavonden gepland op
maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december.

Zaterdag 19 december 1992
WijngrachttheaterKerkrade
20.00 uur

RITMIC GROUP show op ritmische muziek, afge-
IN CONCERT wisseld door ingerogen ballades
Een avondvullend programma en symfonische popmuziek,
datvoor de pauze is gericht op VRIENDEN-dekerstsfeer. Bekende kerstme- KORTING f1SOlodiën en een keur van kerstpop- ZJ ' >U

song S Op vertoon van onderstaande
Na de pauze een enthousiaste bon betaalt u ’ 12,50**

i.p.v. ’ 15,-.

Bon: RITMIC GROUP HB
Naam:

Vriendenpasnummer:

Aantal personen: Max. 4

22 - 23 - 24 - 26 - 27 januari 1993. Cyrano - De musical.
Stadsschouwburg Heerlen. Spectaculaire musicalproduktie
Aanvang 20.00 uur. van Joop van den Ende. In de
"MM«agE^9| hoofdrollen Bill van Dijk, Danny
\\\^^^^^^*YffffMJm de Munk en Ryan van den Akker.. JffJÊÊ Het trieste verhaal van de verlief-

m** il [jPMjjMj de, maar met een enorme neus
&*^"'JM gezegende, Cyrano. De mooie
g^^^ Roxane en „haar" knappe, jonge

onderofficier.
Entreeprijzen: vrijdag, zaterdag, zondag ’ 67,-**,

dinsdag, woensdag ’ 62,-**.
Op vertoon van onderstaande bon, TWAALF GULDEN VRIENDEN-
KORTING. U betaalt respectievelijk ’ 55,- of’ 50,-. De korting geldt
alleen in de voorverkoop zolang devoorraad strekt.

I Bon: CYRANO-DE MUSICAL IËIÏ|
Naam:

Vriendenpasnummer:

Datum voorstelling: Aantal pers.: max. 4

Woensdag 13 januari 1993 NATIONAAL NEDERLANDS
Stadsschouwburg wintercircus
mi ten programma waarin de absolute top
neerien van ,-je Europese circusacts is vertegen-
-14.30 + 20.00 uur woordigd. Ónder het motto „het circus
BB^^np^^^M leeft" brengt de ideeënrijke organisator

Martin Hanson een keur aan clowns,
acrobaten en gedresseerde dieren. Ge-
niet vanuit uw comfortabele schouw-
burgstoelvan een sprankelende voor-

HML J**M stelling die gegarandeerd 100% amuse-
W^^^MSÊÈÊÉËÈni mentvoor ac hele familie oplevert.

w^ mt\ op de entreeprijzen van ’ 20,50** (volw.)
W^ s_\ J» I en ’ 12,50** (kinderen) geniet uop ver-

Wë_T, i toon van onderstaande bon een- — -vj jf VRIENDENKORTING van resp.
L 1 'm*\ ’ 3,50 en ’ 2,50. u betaalt dan

mJOTt slechts ’ 17,- en ’ 10,-.

Bon: WINTERCIRCUS SÏÏÏI
Naam:

Vriendenpasnummer:

Aantal personen: Max. 4

Vrienden van het^y

* Kaartverkoop bij alle Lim-
burgs Dagblad-kantoren en
VW Landgraaf, Vaals en Sin*
pelveld.

** Kaartverkoop aan dekassa
van het theater.

Op vertoon van de Vriendenpa
en ingevulde bon, ontvangt u o
aangegeven korting.

Wilt u lid wordenvan de veref'
ging „Vrienden van hetLim*
burgsDagblad", bel dan de
service-afdeling 045-739881
(tijdens kantooruren).
Voor lezersvan hetLimburgs
Dagblad isdat lidmaatschap a
heel gratis.

KIOSKLimburgsDagblad

DERDE CARNAVALSAANBIEDING

WANDELINGEN

MUSEUMTIP
GEAFFICHEERD

TRIPTIP VAN DE WEEK



Noodsituatie
Zuid-Afrika

week op radio
HEERLEN - De actualiteiten-
rubrieken van de Avro, KRO
en NCRV brengen vanaf zon-
dag een week lang dagelijks
reportages uit de droogtegebie-
den van Zuidelijk Afrika. De
reportages worden uitgezon-
den in de actualiteitenrubrie-
ken van de AKN op Radio 1.

De afgelopen weken reisde een
verslaggever van de AKN-
omroepen door het gebied om
te bekijken wat er met het geld
van de acties van de gezamen-
lijke hulporganisaties is ge-
beurd. Een van de gebieden
van waaruit verslag wordt ge-
daan is het Massangena-dis-
trict in Mozambique. De Novib
nam de taak op zich om de
20.000 inwoners daar negen
maanden lang te voorzien van
noodhulp. Tot de nieuwe
oogst.

Andere reportages gaan ovei
de hoofdstad van Mozambi-
que, Maputo, waar honderd-
duizenden vluchtelingen naai
toe zijn getrokken en over de
situatie in buurlanden als Zim-
babwe en Zambia.

DOOR MARTIN HERMENS

Hans van Willigenburg
wars van alle kritiek

Talkshow is toe aan het vijfde seizoen

Van onze rtv-redactie

Hilversum - Frank sina-Jra en Barbra Streisand staannoog 0p z jjn wensenlijstje.
■J°ch blijven ze voor de doorue wol geverfde KRO-presen-
tetor Hans van Willigenburg
onbereikbaar. „Ik wil ze in-
terviewen omdat ik nog nooit
£rgens gelezen of gehoord
fteb waarom Sinatra en Strei-
sand de charismatische ac-
teurs zijn die ze zijn. Wat ik
gelezen heb, is dat ze ver-
schrikkelijk lastig zijn. Maar
°-aar wordt een carrière niet°P gebaseerd. Het interes-
seert me niet dat die mensen
j^st hebben van een ochtend-humeur. Ik wil ze neerzetten*°als ze als artiest zijn." Pra-ten over serieuze zaken, daar
gaat het Van Willigenburgom- „Ik wil geen sleutelgat-duurder zijn."

e talkshow van Hans van Willi-
senburg is toe aan het vijfde sei-
°en. De kijkcijfers zijn altijd

JJ°gruim voldoende. De waarde-
lng voor het programma en de

Wesentator ook. Zure kritiekenan de vaderlandse televisie-
ecensenten bleven hem dit sei-°en bespaard. „Ik trek me per-
°onlijk niets meer aan van kri-

eken," vertelt de sympathieke,
Wat verlegen presentator. „Ik

ekijk ze als geheel en haal eruit
Wat er van belang is."

0 Willeke Aïberti: opnieuw met een album vol aardige
kerstliedjes. Foto: PETER DEJONG

Méér kerst-cd's
dan vorig jaar

blijven doen en ze deden dat zo
mooi dat er vorig jaareen cd van
de familie op demarkt kwam die
een ongekend verkoopresultaat
van 30.000 exemplaren bereikte.
Nu is er 'Kerst met de Familie
Krol': oer-Nederlandse kerstmu-
ziek, met hier en daar een carol.
Traditioneel (veel orgel), zonder
concessies, mooi gezongen.

" Hans van Willigenburg: ,J3ij interviews met artiesten
wil ik geen sleutelgat-gluurderzijn". Foto: KIPPA

André Rieu
Ook Nederlands, maar met meer
pretenties is de kerst-cd van de
violist André Rieu uit Maas-
tricht: 'Merry Christmas'. Niet
voor een goed doel, maar daar
staat tegenover dat er wel een
kinderkoor aan te pas komt: 'De
Cantarellen' onder leiding van
Harrie Spronken uit Geleen.

Berdien Stenberg, maar dan op
de viool. Medleys dus, in eigen
arrangementen. De tekst op de
hoes is geheel in het Engels en
dat geldt met een uitzondering
ook voor het gehele repertoire.

Niet blij
%teen daarna volgt zijn kritiek.
""Us ben niet blij met deze opzet,

navolging van Amerika mo-gen programma's op dit tijdstip
"an de avond niet langer dan 25'"muten duren. Daarmee wordt
"oorkomen dat je veel kijkers
"erhest. Als ik op de vroege
vond een show van 50 minuten

g*: begint in dat tijdsbestek op«ent van de twaalf zenders een
H

der Programma. Mensen gaanvan eerder schakelen."

Voor de trouwe kijkers was heteven wennen dit seizoen. 'Vrij-
dagavond vroeg met Van Willi-
genburg' keerde in een andere
gedaante terug op het televisie-spherm. Vergeleken met het vo-
j'Jge seizoen is de lengte van detalkshow gehalveerd. Om tochen interessant programma te«Unnen maken, moest de formu-le aangepast worden. Van Willi-genburg bevestigt dat dat enigeva in beslag nam. „Maar ik magniet klagen," zegt hij. „Ik heb dit
f'eizoen 35 afleveringen tegen 16
"n het vorige."

?°e anders was dat vroeger. Het
»:ek erop dat de recensenten
j^ Willigenburg niets gunden.

'' alle programma's die ik heb
?eQaan, kreeg ik in het begin te
.°ren: waarom moet hij dat gaan
"*°en? Behalve bij de amuse-mentsprogramma's. Daar heb ik
{Jooit last mee gehad. Die zijn
"eneden het niveau van de criti-ci. Na verloop van tijd draaiden
J|e negatieve kritieken echter al-
UJd om m positieve."

Willigenburg zich. „Maar onder
de luisteraars waren ook veel
mannen. Dat stempel was dus
ontzettende onzin. Maar het
duurt lang voordat je zon stem-
pel kwijt bent."

Begin jaren zeventig maakte hij
de overstap naar televisie. „Mijn
eerste eigen tv-programma was
een talkshow avant-la-lettre.
Mijn gasten zaten in het publiek
en ik liep steeds naar ze toe. Er
was ontzettend veel mis aan
mijn manier van presenteren.

Later heb ik nogal eens pro-
gramma's gedaan waarin ik niet
zo mezelf was. Dat ben ik in
'Vrijdagavond vroeg' absoluut
wel."
Het stellen van kritische vragen
is altijd nog een probleem voor
Van Willigenburg. Dat heeft te
maken met zijn afkeer van ruzie.
„Ik hou niet van ruzie. Van
jongsafaan kon ik daar niet te-
gen. Het zweet brak me uit als
mensenruzie maakten. Privé zeg
ik liever twee dagen niets dan
dat ik ruzie maak. Dat is natuur-

Met Caterina Valente wilde hij
praten over haar ervaringen in
de Tweede Wereldoorlog. Als lid
van een zigeunerfamilie maakte
zij in die tijd nare dingen mee.
De Duitse vedette stak echter
een stokje voor dat gesprek. „Ze
zei dat ze over die onplezierige
tijd niet meer wilde praten. Daar
heb ik dan alle respect voor."

De afgelopen jaren heeft Van
Willigenburg heel wat beroemd-
heden in zijn programma gehad.
„Er is nog nooit iemand geweest
dieweigerde in mijn programma
te komen omdat ik het presen-
teer," zegt hij desgevraagd. Het
gesprek met Audrey Hepburn,
een van de wereldsterren die bij
hem aan tafel zaten, ging volle-
dig de mist in. „Ik was gewaar-
schuwd dat zij absoluut niet met
haar verleden geconfronteerd
wilde worden. Ik dacht nog: wat
een onzin. Maar ik had meteen
door: dit is mis. Ze zat gewoon te
liegen. Ik ben toen te aardig ge-
weest. Ik had feller moeten zijn.
Het was haar fout, maar ik ben in
gebreke gebleven omdat zij het
imago van een heilige heeft. Een
half jaar later gebeurde in de
talkshow van Terry Wogan op de
BBC precies hetzelfde. Op die
momenten ontdek je dat je ont-
zag hebt voor iemand die heel
lullig doet. Eigenlijk had ik ge-
woon moeten zeggen dat ze zat
te liegen. Maar datzeg je niet te-
gen je gasten."

Liegen

lijk niet goed. Eigenlijk stoort
die houding me wel eens."
Zo af en toe slaagt Van Willigen-
burg er echter toch in zijn gasten
het vuur aan de schenen te leg-
gen. Zoals begin deze maand
met presentator Robert ten
Brink van het programma 'All
you need is love'. „Dat zou meer
moeten gebeuren," oordeelt hij.
„Bij Robert ten Brink had ik
voor het eerst het idee dat het er
echt uitkwam. Kijk, ik ken in-
middels veel mensen uit hetvak.
Wanneer zo iemand dan artistiek
iets verschrikkelijks doet, vind
ik het heel moeilijk om het daar-
over te hebben. Vooral wanneer
ik die persoon wat beter ken.
Een matig kritische vraag van
mij komt heel hard aan," vertelt
de presentator. „Omdat hij is in-
gebed in mooie woorden. Men-
sen hebben mij daar vaak op
gewezen: je doet het zo hard,
maar je zegt het zo vriendelijk.
Dat klopt ook wel."

tionale concerns. We doen een
greep:
Misschien heeft u in 1987 deel
een gemist van 'A Very Special
Christmas'. Geen nood. Deel
twee is er. Geen kinderkoren,
wel veel bekende artiesten en al-
lemaal zingen ze voor een goed
doel: De Paralympics, met op de
hoes een voorwoord van Eunice
Kennedy Shriver. Op de cd ver-
rassende (rock-)uitvoeringen van
kerstkrakers in soms verrasende
combinaties, zoals Frank Sinatra
samen met Cindy Lauper, Aret-
ha Franklin in 'O Christmas
Tree' en Michael Bolton in 'Whi-
te Christmas'.
Bijzonder en meer voor de lief-
hebbers is de cd 'The Night Be-
fore Christmas' van het gospel-
koor 'Sounds of Blackness'.
Veelal elektronische begelei-
ding. De titels staan op de hoes
in kruisvorm afgedrukt.
Er ligt nog nepsneeuw op de jas
en de hoed van Garth Brooks op
de foto van zijn eerste kerst-cd
'Beyond the Season'. Naar ver-
luidt is Brooks in de Verenigde
Staten Michael Jackson in popu-
lariteit voorbijgestreefd. Mis-
schien doet hij het aardig in zijn
eigen genre, maar zn kerst-bij-
drage vol verplichte nummers in
quasi Nashville-stijl lijktniet het
toppunt van zijn carrière.

Maar een kerstalbum met een
sterretje is 'Home for Christmas'
van de Amerikaanse zangeres
Amy Grant. Originele repertoire-
keuze, schitterende arrangemen-
ten en het fantastische 'London
Studio Orchestra'. Superlatieven
dus. De cd bevat eigen werk van
Grant, maar ook songs van on-
der anderen Carly Simon en
bewerkingen van werken van
Bach en Handel.

Ook Vanessa zingt weer, zoals
men elders op deze pagina kan
lezen. Speciaal voor de kerst.
Voor een goed doel en met (haar)
kinderen. John Lennons 'Happy
X-mas Time' inspireerde Vanes-
sa tot een single, waarvan bin-
nen drie dagen al 1900 exempla-
ren waren verkocht. De op-
brengst gaat naar de Stichting
'leder kind op schoolreis.

HEERLEN - In de herfst begin-
nen ze bruiner te worden: de
hoezen van de cd's. Hier en daar
verschijnt al een kaarsje, een en-
kel gedrapeerd gordijn. Songs
worden ballads, het aantal kin-
derstemmen op de achtergrond
neemt toe, lijkt recht evenredig
met het aantal goede doelen
waar de opbrengst van de platen
naar toe gaat. Tegen kerst weten
we niet beter of het hoort zo.

Het assortiment ligt klaar. Alle-
maal zijn ze opgenomen toen u
en ik nog moeite deden om zelf
bruin te worden. Om met Lee
Towers, in augustus, te spreken:
„De mussen vallen dood van 't
dak en ik zitten midden in de
jinglebells."

Ach ja, Lee. Zn kerstplaat is er.
En die mag er wezen. 'When a
child is bom' heet de cd en dat is
meteen de titelsong. Lee wordt
bijgestaan door een groep uitge-
lezen achtergrondzangers en...
een kinderkoor. De opbrengst
gaat inderdaad voor een groot
gedeelte naar een goed doel: het
kinderfonds van Unicef. Alle in-
grediënten lijken aanwezig voor
het maar weer eens betreden van
platgetreden paden, maar dat is
hier niet gebeurd. Het is een
sympathieke plaat met beeld-
schone en verrassende arrange-
menten. Naast de bekende kerst-
nummers niet zo bekend, maar
mooi werk van onder anderen
Mike Batt, Michel Fugain en
Dolly Parton.

Het aanbod van nieuwe Neder-
landse kerst-cd's is groter dan
vorig jaar. Daarnaast wordt na-
tuurlijk weer materiaal uit vorige
jaren op de markt gebracht:
koorwerk, onder leiding van bij-
voorbeeld Sander van Marion,
maar ook de nog steeds lieve
kerstplaat van Willeke Alberti en
'Romantic Christmas' van de
Voices Unlimited, de geslaagde
poging om te laten horen dat
achtergrondzangers als solisten
ook niet mis zijn.

De Familie Krol uit Friesland
nam de kinderen vroeger in de
zomer altijd zelf mee uit. Dan
werd er gezongen. Ze zijn dat

Uit het buitenland komt natuur-
lijk een grote stroom kerst-cd's.
Ten eerste omdat er vraag naar is
en ten tweede omdat de Neder-
landse platenmaatschappijen als
regel deel uitmaken van interna-

Cabaret
Zak en As
stopt ermee

Van onze verslaggever

e eerste afleveringen was het
"at.klungelen. Er werd met veelsasten gepraat over één onder-in,^ 13" De kiJker kreeg vaak de"»aruk dat er alles aan gedaan
"erd om de zendtijd vol te krij-sen. „De eerste paar keer hebben
hoi,ons op de formule verkeken,"
"eKent Van Willigenburg. „Maar* konden pas later bijsturen,
Jnaat we steeds twee afleverin-gen tegelijk opnemen. Dat heefteer te maken met de bezuini-gden."

" 'Cantus ex Corde' uit Simpelveld met uiterst rechts Ton Thissen. Foto: JOKALDENBACH

Van onze riv-redactie

■"Daarbij komt," vervolgt hij,
Öf ? m°eilijk is in te schattennrie met één onderwerp een heel
n"framma kunt vullen. BijLeo-
fel* T

Cohen nad ik zo mijn twij-
tiirit moet Je, zeker gezien het
bli 1 Pknchten °P een Sroot Pu_
lnli ' at zou met Cohen niet"Kken, dacht ik. Maar het inter-
datï. met hem was zo leuk. dat:*" "est had gekund. Cohen rea-s erde heel alert, waardoor er

geestig gesprek volgde. Datwas veel leuker dan vier voorafedachte onderwerpen."

HAARLEM - Cabaret Zak en As
houdt medio februari op te be-
staan. In goed overleg heeft het
driemanschap, dat al sinds de
schoolbanken bijelkaar is, daar-
toe besloten. Erik van Muiswin-
kel sluit overigens niet uit dat
het cabaretgezelschap in de toe-
komst nog eens zal optreden.

Het is met name Justus van Oei
geweest, die na acht jaar de aan-
zet tot de breuk heeft gegeven.

Van Oei was lichtelijk uitgeke-
ken op het genre cabaret dat Zak
en As bracht. Voor zichzelf had
hij het idee als tekstschrijver op
den duur vast te lopen. Boven-
dien leeft bij hem de vrees dat de
sleet dreigt te komen op de on-
derlinge sfeer binnen het gezel-
schap.

Het is de bedoeling dat Van Oei
met Maarten Wansink in februari
in een door hem geschreven to-
neelstuk gaat spelen. De premiè-
re daarvan zal plaats hebben in

" Erik van Muiswinkel treedt voorjaar 1993 met het Haar-
lems Toneel op in het stuk Winny the Poeh. Foto: kippa

de Kleine Komedie in Amster-
dam.
Diederik van Vleuten gaat in het
najaar een avondvullend pro-
gramma verzorgen, dat in pre-
mière gaat in het Amsterdamse
Bellevue-theater. Daarna gaat
Van Vleuten op tournee.

Naast zijn vele nevenactiviteiten
voor radio en tv ('En ik ga ook

een boek over cricket schrijven')
treedt Erik van Muiswinkel
voorjaar 1993 met het Haarlems
toneel op in het stuk Winny the
Poeh. Begin 1994 voert Van
Muiswinkel met de actrice Margt
Ros het door hem te schrijven
toneelstuk 'De Heldenlul' op.
Persoonlijk verwacht hij in het
najaar met de try-outs te kunnen
beginnen.

Voor informatie over
voorverkoop van kaar-
ten a f 12.50 voor het
Kerstconcert in Simpel-
veld: H. Vijgen,Kerkra-
de (tel: 410131) of voor-
zitter J. Sampermans,
Simpelveld (tel:
440171).

stuk door dirigent Ton
Thissen en zijn dochter
Francoise gearrangeerd
zijn, ook grenzeloos
aanslaan heeft het man-
nenkoor onlangs onder-
vonden tijdens de con-
certen in Seedorf en
Bremen. Waar 'Cantus
ex Corde' afgelopen
weekeinde ook van zich
liet horen, overal moes-
ten er telkens twee toe-

SIMPELVELD - Even
traditioneel als de piek
op eenkerstboom is het
Kerstconcert van 'Can-
tus ex Corde' in eigen
huis: de Remigiuskerk
van Simpelveld.
Op zondag 27 decem-
ber, 's middags om vier
uur, wordt deze vocale
traditie voor de achtste
keer voortgezet door de
'mannen van Ton This-
sen'. Onder zijn leiding
brengt 'Cantus ex Cor-
de' liederen ten gehore,
geput uit de Slavisch-

Byzantijnse ritus, kerst-
liederen uit de Oekrai-
ne en volksliederen,
afkomstig uit Rusland.
Sommige zullen menig-
een bekend in de oren
klinken. Andere gezan-
gen zijn nog weinig uit-
gevoerd of splinter-
nieuw.

Dat deze koorwerken,
die overigens stuk voor

Kerstconcert van
'Cantus ex Corde'

giften worden gegeven.
Wie een voorproefje wil
op het Kerstconcert in
Simpelveld kan komen-
de zaterdag in de Maria
Goretti-kerk in Nulland
luisteren naar een geza-
menlijk optreden met
de lokale harmonie.
Aanvang halfacht.Lieveling

Vdn Willigenburg begon zijn Hil-ersumse carrière bij de radio.
l aalf Jaar lang presenteerdehijiet populaire programma 'Tus-sen twaalf en twee. Dat leverdenem het stempel 'lieveling van«e vrouwen' op. „Omdat er altijdvrouwen in de studio zaten bij de
«ve-uitzending," verdedigt Van
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Cpnstine gmode
SITTARD Limbrichterstraat 50a-Telefoon 046-528158

HEERLEN 'tLoon - Telefoon 045-713334

§CaféSchtad Zitterd
Dagelijks geopend vanaf*

Ook voor uw lunch Keuken open tot 1.00 uur

Markt 25, 6131 EL Sittard, tel. 046-513643

De familierestaurants
waar men zich UIT THUIS voelt

j£^L restaurants

stop in \i entree
Limbrichterstraat 27

6131 EA SITTARD, tel. 046-523981

(GALL^GALL)
Walstraat 67, Sittard

Alleen voor koopzondag
Wed. Visser
jonge jenever X / , "5

MAXiC^fl
VEIUGHEIDS-AUTOZITJE
1 J@k I _\ \

Het ideale autozitje voor pasgeboren baby's
tot 9 maanden. GEEN FEESTPRIJS. 4 AA
Normaal 249,-. Bij ons het hele jaar I ZJ\J) m

CHICCOSTOEL

GEEN FEESTPRIJS. Normaal 235,- 4 C CBij ons het hele jaar IwOi'
CAMPINGBED „Lettinoßoy"

11 ■Hiiitvy|rajjj^^

GEEN FEESTPRIJS. Normaal 235,- JAC
Bij ons het hele jaar I AmZ9y m

Koopstad Sittard heet u
aanstaande zondag van harte welkom

Zondag gaan in koopstad Sittard om 12.00 uur de winkeldeuren wagenwijd open voor
weer ongetwijfeld vele duizenden bezoekers. Mensen die veelal uit ervaring weten wat het

betekent om in koopstad Sittard inkopen te doen. Verantwoordelijk daarvoor zijn de
honderden winkels en winkeltjes die tezamen een assortiment bieden dat er zijn mag.

Verantwoordelijk daarvoor is eveneens de gezellige sfeer die nu eenmaal zo kenmerkend
is voor koopstad Sittard en die er voor zorgt dat men zich al snel op zn gemak voelt. Dat
"zich op zn gemak voelen" krijgt zondag overigens nog een extra dimensie. Want door

diverse winkeliersverenigingen is gezorgd voor een aantal kraampjes waar u kunt smullen
van lekkernijen die uitstekend passen in het beeld van deze (feest)dagen. Letterlijk en
figuurlijk proeft u zodoende de sfeer van een op en top gezelüge winkelstad, koopstad

-.Sittard, waar het nuttige met het aangename prima te combineren valt. Boodschappen
doen in koopstad Sittard is dan ook geen vervelende bezigheid. Integendeel. Op deze

koopzondag zijn de winkels in Sittard geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur.
En op de meer dan 2.000 parkeerplaatsen kunt u vanzelfsprekend gratis parkeren.

De sfeer krijgt u er in Sittard gratis bij— \_,—
(Dit is eenpublicatie van de Stichting Sittard Proms)

Onze collectie # Er zijn nog verschillende
is compleet! modellen met
j^A GROTE KORTINGEN

Ik rW I :9È I=MB :1

■ Steenweg 15 - SittardM m Tel. 046-51 87 38■ lp!^^^^ Fax 046-52 2913

i'
i
t
i

ia
In onze geheel -vernieuwde zaak \
mogen wij u t

ieeen nog u
grotere collectie u
aanbieden
i

k

De juwelier
met?

groothandelsprijzen

yuuielier en J:
lidAmsterdamse DiamantBeurs b

Sittard - Limbrichterstraat 32 - Tel. 046-5219^] »
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I KOOPZONDAG I
* 20 DEC. VAN 12-17.00 UUR *P9MOTIIIVPHHHHHffl

* kinderkleding met kortingen van

|^#j/ I
kmmmmWÊk *g Kom haast U! want op=op

PALL9NCINOw #

* kinderkleding speciaalzaak 1;

* —"x^ met de betere merken

* fxJ^r rif— indematen 62t/m 188 *It \-\\\ZfS Voorstad 7 - Sittard \\_\
* \/ 046-523456 J
***********************************ALS U WILT KIEZEN UIT 3

VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK,
WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN

NEMEN MET MINDER...
Bel Spiral als 't flexibel verspreid moet

worden!

Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, YsJ Postbus 6094, 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, { J W J fax 04709-84333.

SPIRAL-

f 1.SW»VW<T ~ 'r—l 1m ifS^ra;, k' 3 hotel - café i
DE LIMBOURG ,

ÜEiiïr iö"ii^ Markt 22'6131 EK Sittard
H^Mra^'B'P Tel. 046-518151* 1f^q^^^^l Hl Fax 046_523486

HOE NEDERLANDS
JUKH JU

EIGENLIJK NOG? j

i
i

JE BENT AL VEEL EUROPESER DAN JE DENKT.
Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame guiy
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14.30 Schooltv. Esthetische opvoe-
ding. Afl.: Het impressionisme.

15.00 TV Tam Tam. Afl.2.
15.30 Jit, komedie uit Zimbabwe uit

1990 van Michael Raeburn.
17.10 Diamond Awards.
17.25 Duupje. Afl.: Telefoon.
17.30 Bugs Bunny world of sport.
17.55 Tik tak, Animatieserie. Af1.352.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos serie.
18.35 TV 1 - Top 30, muziekprogr.
19.03 Buren (Neighbours), serie.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Mr. Bean, humoristisch.
20.30 De droomfabriek. Rechtstreeks

uitgezonden familieprogramma.
21.45 Hardball. Amer. misdaadserie.

Af1.14: Wedding bells blues.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Het eenzame hartenburo, talk-

show over menselijke gevoelens.
23.25 Dangerous curves. Amer.

avonturenserie. Afl.2: Dead watch.
00.15-00.20 Coda. Patrick Conrad

leest voor uit eigen werk.

12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs (pour la vie). 13.00 Nieuws.
13.20 La race des seigneurs. Franse
speelfilm uit 1973. 14.50 Juridisch ma-
gazine. 15.50 Génies en herbe. 16.15
Nouba nouba. 17.10 Jeu desdictonnai-
res. 17.35 Tropical heat. Amer. serie.
18.30 Ce soir: spéciale 10e anniversai-
re. 18.55 Le bon numero. 19.30 Journ.
20.05 Bon week-end. 20.45 The living
daylights. Amer. spionagefilm. Met: Je-
roen Krabbé e.a. 22.55 Ces années-la,
serie. 23.45 Laatste nieuws.
00.00-00.10 24 H sur les marchés.

09.00 Aerobics. 09.30 Paardesport.
Concours hippique. 10.30 Trans world
sport. 11.30 Aerobics. 12.00 Voetbal.
WK 1994. 13.30 Eurofun. 14.00 Snook-
er. 15.00Karate. EK. 16.00 Ski report.
17.00 Voetbal. Toyota Cup.finale.
19.00 Intern, motorsport, 20.00 Voet-
bal. WK 1994. 21.30 Eurosport nieuws.
22.00 Boksen. 23.30 Kickboksen.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

14.00 Muzzy in Gondoland. 14.10 Cur-
sus Engels. 14.50-15.00 Cursus Ne-
derlands. 16.45 Justice foraine aux
Marquises. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Radio 21. 19.00 Documentaire ovec
jongeren in opleiding. 19.30 Journ.
20.00 Beethoven: L'intégrale des con-
certos pour piano. 21.10 Documentai-
reserie over moderne kunst. 22.00
Journ. en beursberichten. 22.35-00.10
Comédie d'été. Franse speelfilm.

08.00 Eurobics. 08.30 Football Hol-
land. 09.00 NFL Amer. football. 11.00
Worldcup ski. 12.00 Eurobics. 12.30
Ritm. gymnastiek. 13.30 J&B Polo Int.
1992. 14.30 Dutch Bowling Masters.
15.30 Zeilen. 16.00 NFL Review. 16.30
Futbol Espanol. 17.30 Football Hol-
land. 18.00 Global adventure sport.
18.30 GO. 19.30 World sports special.
20.00 Golf, live. 22.00 NBA action.
22.30 Kickboksen. 23.30 Boksen. Top
rank boxing. 01.00 NBA basketball.
03.00 Dutch Bowling Masters vanuit
Amstelveen. 04.00 Zesdaagse van
Wenen. 05.00 NHL ijshockey.
07.00-07.50 IJshockey-magazine.

22.20-22.40 Vuurvogel. Binnenska-
mers: Mandëlringkwartet, kwintet
voor 2 violen, altviool en 2 celli in g,
opus 29 nr. 6 van Boccherini, uitge-
voerd door het strijkkwartet Mosat-
ques en Roel Dieltiens.

22.00 Affiche, kunstmagazine met de
vaste rubrieken Agenda, Accent en
Apart.

20.40 Document: Les godverdom-
mes. Sociaal-historische documen-
taire over Vlaamse seizoensarbei-
ders in Frankrijk.

19.30 Het capitool. Soapserie.
19.53 Benny Hii l, Engelse humor.
20.00 Vlaanderen vakantieland, Toe-

ristische portretten uit binnen- (Oost-

" Vlaanderen: Geraarsbergen) en bui-
tenland: Languedoc.

18.50 Journaal.
19.00 Schooltelevisie: Het interbel-

lum. Afl.7: Vitalisme.

JOS/KRO*-53 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.
"00 "" journaal.
fr.o6 (TT) Oproep Spoorloos.
'■26 Heb ik iets gemist? Terugblik
°P de programma's van de afgelopen
*eek.
""54 Young riders. Amerikaanse
!?ugdserie. Afl. 12: Keepsake.reaspoon blijkt een dochter te heb-

en wanneer haar moeder over-
at gaat ze op weg naar Teaspoon

een waardevolle brief.
"45 Boggle, woordspel."15 Sesamstraat. Gevarieerd kin-

Vandaag: Zoetigheid.
'ornmie schrijft de letter S, maar dat
lndt leniemienie te weinig. Kinderen"aPpen naar spekkies op straat enob en Diede snoepen uit de pinda-«aaspot.

IftÜÜ C"1") Jeugdjournaal.
7" (TT) Het Klokhuis. Informatief
*'ndermagazine.
JJO Vrijdagavond vroeg ... Van"'Higenburg.
alkshow met Hans van Willigen-

"29 Perfect strangers. Amerikaan-
*e comedyserie. Afl.: Vermist.a|ki's inspiratie voor de strip gaater|oren als zijn schaap gestolen

S'jto (""+TT) Journaal.
p 6 (TT) Spoorloos slot.r°gramma waarin vermiste perso-en Worden opgespoord. Presentatie:
jj1*! van der Meer.

"<4 Katharsis. Programma over de
pCnterkant van het actuele nieuws.
j I Ton Verlind.
;59 The Chief. Engelse politieserie.°hn Stafford van Europol leidt een
Verzoek naar corruptie binnen de°idense politie. Dan wordt hij bena-

j ®rd door commissaris Alan Cade.
p 2 Sporen. Serie documentaires,

Joost Middelhoff.
andaag: In alle stilte; programma
Ver de groeiendebehoefte aan nieu-ws vormen rond het persoonlijke af-

j van een overledene.J-32-23.37 "" Journaal.

07.00, 07.26 en 07.55 Nieuws.
07.05 en 07.35 Cartoons.
08.06 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara, Soap. (herh.).
09.00 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin, spel. (herh.).
09.35 Goede tijden slechte tijden.
10.04 Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Showtime. Actueel entertain-

mentmagazine. (herh.).
11.25 RTL Radio studio live. Open

window television.
13.05 Rons tweede jeugdshow.

Show- en spelprogramma waarbij
nostalgie naar de voorbije jaren cen-
traal staat. (herh.).

14.20 Carol & Company, Amerikaan-
se comedyserie, (herh.).

14.45 The Oprah Winfrey show.
15.30 Santa Barbara. Amer. soap

rond families Capwell en Lockridge.
16.00 Telekids, kinderprogr., met een

aflevering van Captain Planet.
16.30 Prijzenslag, spelprogramma.
17.00 5 uur show. Gev. magazine

waarin aandacht voor de actualiteit,
de showbizz en een hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap rond twee families.
18.45 RTL Club. Magazine met o.a.

het minispel Pictionary.
19.00 Rad van fortuin, spelprogram.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik? spelprogramma.
21.20 Klasgenoten. Vanavond zijn

dat: Wim Zomer en Jan Mulder.
22.20 Hunterm, Amer. politieserie,

(start nieuwe reeks afleveringen).
Afl.: Presumed guilty. McCall staat
voor een dilemma wanneer ze in een
moorzaak moet kiezen tussen Hunter
en de man waarop ze verliefd is.

23.15 Chimera. Deel 2 van deze
Amerikaanse miniserie in vier delen.

00.10 Laatste nieuws.
00.25 Codename: Daneer. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1987.
02.00 Nachtprogramma.

NOS/Vara
08.53 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.30-10.00 Huisje, boompje, beest-

je, af1.60.
10.30-10.50 Skoalle TV: Sybe Satelyt
en Sjef 4. (herh.).

11.00-11.30 (TT) School-tv week-
jpurnaal, afl. 14.

18.00 "" Journaal.
18.15 Jong vangen en tam maken.
Werken-aan-werken special over het
Van der Valk horeca-imperium.

18.47 Zentijd Politieke Partijen:
CDA.

18.55 (TT) Lingo, woordspel.
19.25 Torn & Herrie. Muziekprogram-

ma gepresenteerd door Torn Egbers.
In deze uitzending een optreden van
de Belgische band The Radios. Ver-
der een interview met de zanger van
de groep, Bart Peeters, en met de gi-
tarist Danny Lademacher. Ze spelen
drie nummers live in de studio: Oh
nol, She goes nana en S.O.S. to an
angel.

19.59 Liefde in rhythme. Tv-film uit
1992 van Guus van Waveren.
De pianist Rob leidt een prettig leven
met zijn gezin. Dat leven verandert
drastisch als Rob vergeefs een kind
uit een brandend huis probeert te
redden.

20.55 Cirque du soleil.
Hoogtepunten uit de show Nouvelle
Experience van het Canadese circus-
gezelschap Cirque du soleil tijdens
hun Amerikaanse tour '90/'9l.

22.00 (""+TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 Nova, actualiteitenprogramma.
23.00 Gesprek met de minister-pre-

sident. Presentatie: Hans Emans.
23.15 Passages. Literair magazine

waarin vandaag de Waalse literatuur
centraal staat. Presentator Philip Fre-
riks stelt thema's aan de orde als de
taalstrijd, het economische idolement
van de streek, maar ook de enorme
betekenis van Wallonië voor de Fran-
se literatuur. Immers schrijvers als
Yourcenar, Simenon en Toussaint
komen er vandaan.

00.00-00.05 Nieuws voor doven.

Tros/VOO/EO
13.00-13.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.08 Stuntmasters. Reportage over

de wereld van stunts en stuntman-
nen.

16.52 Candid camera.
Amerikaanse humor met de verbor-
gen camera. Presentatie: Dom Delui-
se.

17.11 Het geheim van de smid (Ma-
de by man). Serie over beroepen
waarin het op handwerk aankomt.
Afl.3: De noteur. De noteur speelt
met muziek en maakt de muziekrol-
len en schijven voor draaiorgels met
groot vakmanschap.

17.29 Power play, magazine rond
computerspelletjes. Presentatie: Mar-
tijn Krabbé.

18.00 "" Journaal.
18.20 Dingbats, cryptogramspel ge-

presenteerd door Marceline Schop-
man.

18.48 De energieflits.
18.52 Blinde hartstocht, Australische

soapserie.
19.18 Natte neuzen, behendigheids-

spelletjes voor honden en bazen.
19.45 Troskompas Tv-ster gala '92,

Tweedelig galaprogramma waarin de
gouden tv-sterren worden uitgereikt.
Presentatie: oander andere Linda de
Mol. Deel 1.

20.55 TV-dokter, medische tip.
21.02 (TT) Medisch Centrum West.

Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.: De
ontkenning.
Het leven als huisman bevalt Victor
boven verwachting goed. Erik Koning
maakt een fatale fout en Henk Si-
mons krijgt een tip over de zaak Vera
Berg.

21.56 Dat willen we even kwijt, co-
lumn.

22.01 Troskompas Tv-ster gala '92,
deel 2.

23.12 Late night-concert dat de
Amerikaanse zangeres Julie Miller
onlangs gaf. Tijdens het concert zingt
ze afwisselend ballades en popmu-
ziek en vertelt ze over haar leven.

00.02-00.07 "" Journaal.

RTL PlusDuitsland 3 WestDuitsland 2

RAI UNO

BBC 1SAT1

Duitsland 1
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business tonight.
07.00 Business daily. 07.10 East Euro-
pe reports. 07.30 News watch. 08.00
ITN world news. 08.30 News watch.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
11.00 Wild America. 11.30 Business"
tonight. 12.00 Business insiders. 12.30
Business daily. 12.40 East Europe ré:
ports. 13.00 Japan business today.
13.30 News watch. 14.00 Inside edi-
tion. 14.30 Serie noire. 15.00 The mix.
16.00 All mixed up. 17.00 On the air,
live. 18.30 Bonanza, Westernserie.
19.30 Serie noire. 20.00 Cult tv: I spy,
detectiveserie. 21.00 Inside editión.
21.30 Beyond tomorrow. 22.00 ITN
world news. 22.30 Business daily.
22.40 Report. 22.48 US Market wrap.
23.00 Movie classics: ■ The boy who
stole a million. Engelse speelfilm uit
1960. 00.35 News watch. 01.05 We-
tenschappelijk magazine. 01.35 The
mix. 02.00 China news Europe, met
om 2.00 Prime time news en om 3.00.
Econ. nieuws (in het Engels) 05.00 The
mix.

Super Channel07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 19.00 Le jeu des dictionnaires.
19.20 Clin d'oeil. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Strip tease, magazine.
21.00 Nieuws. 21.30 Fort Boyard.
22.45 Nieuws. 23.05 Médiasud. 23.20
Gezondheidsmagazine. 00.20-00.50
Montagne, bergsportmagazine, (herh.).

06.00 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.10 Italia. Istruzioni
per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 L'incredibile av-
ventura. 22.00 Speciale Roma Imago
Urbis. 23.00 Telegiornale Uno. 23.15
Elisabetta Gardini conduce Caffe'italia-
no. 00.00 Telegiornale Uno-Che tempo
fa. 00.30 Oggi al Parlamento. 00.40
Mezzanotte e dintorni.

08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus psychologie.
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50
Mutter und Sohn. Comedyserie. 12.15
Milieumagazine. 13.00 Frauen-Fragen:
Der Schönheitsterror. 13.45 Umwelt-
spiegel. Vandaag: General Electric und
die Umwelt. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.20 Linie K.
15.50 Sport in Westen aktuell. 15.55
West 3 aktuell. 16.00 Schlüsselloch.
Gasten: Artur Brauner en Michaela
May. 16.30 Endstation Pflegefall. 17.00
Cursus spreken in het openbaar. 17.30
Cursus geschiedenis. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Kai Life. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Die Macht am Rhein, re-
portage. 20.45 Kleider der Fantasie.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 ZAK. 22.30
Flesh. Amer. speelfilm. 23.59 Laatste
nieuws. Aansl.: Linie K.

Duitsland 3 SWF MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 12.30 Metallica rockumenta-
ry. 13.00 Simone. 14.30 Sports. 15.00
Queen: Days of our lives. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Thereport. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most,
wanted. 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 Kristiane
Backer. 01.00 The pulse. 02.00 Kristia-
ne Backer. 03.00 Yo! Countdown
show. 04.00-08.00 Night videos.

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.45 Ross King.
11.00nws. 11.05Playdays. 11.30Gev.
ochtendmagazine met om 12.00 en
13.00 nws. 13.15 Pebble mill. 13.55
Reg. nws. 14.00 nws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Eldorado. 15.20 Going for
gold. 15.45 The flying doctors. 16.30
Believe it or else. 16.45 Bump. 16.50
Puppydog tales. 16.55 Superbpds.
17.10 Chipmunks go to the movies.
17.35 Take two. 18.00 Newsround.
18.05 Byker Grove. 18.35 Neighbours.
19.00 nw5. '19.30 Reg. nwsmagazine.
20.00 Eldorado. 20.30 Don't wait up.
21.00 Hearts of gold. 22.00 nws. 22.30
Son of the Morning Star. Tv-film (2).
00.05 Terry Wogan's Friday night.
00.45 Paardesport, int. concours hippi-
que. 01.35 Paradise. Amer. serie.

Qü n° Morgenmagazin, ontbijttv.
09n Tagesschau.
Og'o3 Das Buschkrankenhaus.Iq'^ "" Wervelkolom-gymnastiek.
lOn Ta9esschau."03 Wunderbare Welt. Documen-
-Ij'r- Afl.3: Die Serengeti lebt.

J5O Hündert Meisterwerke. Van-
Ij »a 9: Aus dem Griechenland-Zyklus.
1 1 n Tagesschau.

c|
°3 Fröhliche Weihnachten. Sket-

-11, s uit de serie Alles was recht ist!
(T+«) Der Kongress tanzt.

Ij^se speelfilm uit 1931.
l3 to Persoverzicht.
*3 Oe Tagesschau.
I3T? ARD-Mittagsmagazin.
14rift Wirtschafts-Telegramm.
1 "% Tagesschau.
j.'°2 "" Sesamstrasse.'■30 Nationalparks der USA. Docu-

1k,15 Tagesschau.
"20 Die Bernsteinlibelle, Duitse

j^'encefiction-tekenfilm.?-35 Schneemanner mit Herz. Film-
,jjornedie van Marie Polednakova.

Punkt 5 . Landerreport.
"iï Tagesschau.
lfi ?5 Moselbrück, serie.
I(U° Hier und He"te.
19 i Knastmusik, serie.
19* *" Herzblatt, spelshow.
Joon ,S?Idregen"
'O ie * ' Tagesschau.
r». l0o+TT) Die Freitagspremie-: Uebling, ich habe die Kinderasschrumpft (Honey, I shrunk the
ioq ' Amerikaanse Disney-film uit

il 8 van Joe Johnston.j 9̂ Tagesthemen-Telegram m."50 Verdrangen, verschweigen,
«luschen? Afl. uit de serie Gott. ne die Welt over de verstrengelingssen de kerk en de Stasi in de

ïj^malige DDR.
a ° Tagesthemen, met Bericht ausiln'
r£° (OO) Golden girls. Comedyse-
jjlAfl.: Fröhliche Weihnachten.

Sn rtscnau, sportmagazine.

"a 0 "" pa|ermo vergessen (Di-'enticare Palermo). Ital./Franse
"l ane'fi'm uit 89van Frar,cesco Rosi.
"laS Ta9esschau.

I^d5-01.40 Z.E.N. Begegnungen miter»schen in Afrika: Die Baumfaller.

BBC 2

06.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Euro. Europamagazine. Van-
daag over genetische manipulatie.

14.30 ■ Es lebe die Liebe, Duitse
speelfilm uit 1944 van Erich Engel.
Met: Johannes Heesters e.a.
De beroemde tenor Manfred Richter
ontmoet in een Spaanse bar de beto-
verende zangeres en danseres Ma-
nuela del Orta. Hij wordt verliefd.

16.00 Heute.
16.03 Verschwörung auf der Them-

se, Engelse jeugdserie. Afl.: Das
Haus mit dem schwarzen Adler.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.55 Ein Heim für Tiere, serie. Afl.:

Danke, Caruso.
De voormalige zanger Conny Flint is
oud en ziek en moet zich laten opere-
ren. Hij laat daarom zijn hond Caruso
naar Dr. Bayer brengen, die al vele
jaren bevriend zijn met elkaar. Conny
overleeft de operatie echter niet en
zo zit Dr. Bayer met Caruso opge-
scheept.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Forsthaus Falkenau, serie.

Afl.: Traumreise.
20.15 (TT) Der Alte. Duitse misdaad-

serie.Afl.: Der amerikanische Onkel.
21.15 Die Reportage: reportage over

de lange wachttijden van truckers
aan de grens.

21.45 Heute-journal.
22.15 Rote Couch-Geschichten, ko-

mische winterverhalen, voordrachten,
portretten en vreemde situaties.

22.45 Die Sport-Reportage. Met o.a.
voetbal: Duitse oefenperiode met in-
terlands tegen Brazilië (16/12) en
Uruguay (20/12) en volleybal: Duits-
land - Griekenland vanuit Minden.

23.15 The nutty professor. Amer.
filmkomedie uit 1963 van Jerry Lewis.
Professor Julius S. Kelp is een ge-
acht en intelligent docent aan een
Amer. universiteit. Toch zou hij liever
een knappe rokkenjager zijn.

00.55 Heute.
01.00-02.35 Ator - Herr des Feuers

(Ator L'lnvincibile). Ital. speelfilm uit
1982 van David Hills.

08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus geschiedenis. 09.00 Schooltv .
10.45 Non-Stop-Fernsehen. 14.05 U.
C.1.R.1. - Eine Alternative, reportage
over koffieboeren in het Mexicaanse
hoogland. 14.35 Schooltv. 15.05 Hallo,
wie geht's? 15.20 Auslandsgeschich-
ten. Vandaag: USA: Asphalt-Cowboys
in New Vork. 15.35 Guten Abend.
16.35 Sic schreiben mit. Afl.4: Piet und
der Delphin. 17.00 Cursus geschiede-
nis. 17.30 Harald und Miez. 17.57 Der
Doktor und das Liebe Vieh, Engelse
serie. 18.21 König Rollo. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
Journ. 19.00 Hallo, wie geht's? Thema:
Weekendtip - gezond ontbijten. 19.15
Reismagazine. Vandaag o.a. winter-
sportaanbiedingen, skipassen, skiles-
sen en kinderoppas in wintersportoor-
den. 20.00 (TT) Lindenstrasse, serie.
Afl.: Antrage. 20.30 Kulturkalender.
21.00 Nieuws. 21.15 Unserm Herr -
sein Gescherr. Reportage over de ke-
ramische fabrieken van Villeroy & Boch
in Saarland. 22.00 Kanal fatal, slap-
stick en sketches met Veronika von
Quast en Wichart von Roell. 22.30
Mord am Weihnachtsabend. Finse tv-
film van Taisto-Bertil Orsmaa. 00.00
Aktuell. 00.02 Non-Stop-Fernsehen.

06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.
09.00 RTL aktuell
09.10 Dr. mcd. Marcus Welby (Mar-

cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.
Afl.: Der geborenePessimist, (herh.).

10.00 Reich und schön (The bold
and the beautiful), Amerikaanse se-
rie.

10.30 Der Preis ist heiss, spelshow.
11.00 Riskant!, spelprogramma.
11.30 Familienduell, spelprogram.
12.00 Punkt 12, middagmagazine.
12.30 Jung und leidenschaftlich (As

the world turns), Amerikaanse soap-
serie.

13.20 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

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

15.00 Blaues Blut (Blue blood), mis-
daadserie. Afl.: Sein letzter Coup.

16.00 Hans Meiser, talkshow. Thema:
Exotische Tiere im Privathaushalt.

17.00 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?), Amerikaanse serie. Afl.:
Das Appartement in Brooklyn.'

17.30 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Kellys Rache. (herh.).

18.00 Elf 99, magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin, ma-

gazine.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeitén,

Duitse serie.
20.15 Die Heimatmelodie, volksmu-

ziek met Gerda en Peter Steiner.
21.15 Ein Schloss am Wörthersee.

Duitse serie. Afl.: Verzwickte Verhalt-
nisse.

22.15 Auf Leben und Tod, gedrama-
tiseerde politieacties.

23.15 Gottschalk, gevarieerde talk-
show. Aansl.: RTL aktuell.

00.00 Emanuela - Dein wilder Erd-
beermund (Inhibition Emanuelle),
Ital. softsexfilm uit 1976. (herh.).

01.45 Tutti Frutti, erotische spelshow.
02.35 Emanuela - Dein wilder Erd-

beermund (Inhibition Emanuelle),
Italiaanse softsexfilm. (herh.).

04.10 Tausend Sterne leuchten,
Duitse musical uit 1959 van Harald
Philipp. Met: Germaine Damar, Toni
Sailer, Maria Sebaldt, e.a.

05.40 After hours.

05.30 Regional-Report. 06.00 Ontbijttv
met früh dran, sport. 08.30 Neighbours.
Serie. 09.00 Nieuws. 09.05 Auf und
davon. 09.30 Das Imperium - Die Col-
bys Amer. serie. 10.20 Ulrich Meyer:
Einspruch! 11.10 Wolffs Revier. Duitse
misdaadserie. 12.00Glücksrad. Aansl.:
Tip des Tages. 12.45 Tele Börse, met
Nieuws. 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens (Knots landing), Amer. serie. Afl.:
Gibt es mildernde Umstande? 14.30
Neighbours. Austr. serie. Afl.: Prügel
auf dem Parkplatz. Aansl.: Nieuws.
15.05 Das Imperium - Die Colbys
Amer. serie. Afl.: Das Gemalde. 16.00
Cagney & Lacey. Amer. politieserie.
Afl.: Verdacht auf Drogen. Aansl.:
Nieuws. 17.05 Geh aufs Ganze! 17.45
Regionale programma's. 18.15 Bingo.
18.40 Trekking van de NKL-winnaars.
18.45 Nieuws. 19.00 dran, sportmaga-
zine. 19.20 Glücksrad. 20.15 Burglar.
Amer. misdaadkomedie uit 1987. 22.15
Deliverance. Amer. actiefilm uit 1971.
00.05 Nieuws en sport. 00.10 Nackt
und kess am Königssee. Duitse eroti-
sche film uit 1977. 01.35 Electric Blue.
Engels erotisch magazine. 02.15 Deli-
verance. Amerikaanse actiefilm,
(herh.). 03.55 Electric Blue. (herh.).
04.35 Schreinemakers live. Met Marga-
rethe Schreinemakers. (herh.). 05.35
Geh aufs Ganze! spelshow. (herh.).
Aansl.: Programma-overzicht.

09.00 Breakfast news. 09.1 5 Westmin-
ster. 10.00 ■ Tall in the saddle. Amer.
speelfilm uit 1944. 11.25 ■ Affair with a
stranger. Amer. speelfilm uit 1953.
12.50 Culinaire tips. Afl.: Vegetables.
13.00 Look, stranger. 13.20 Serie le-
zingen over de theorieën van Charles
Darwin. De paralellen tussen de ont-
wikkeling van de computer en die van
de mens. 14.20 Fingermouse. 14.35

09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
Morning. 13.30 Business day. 14.30
Business Asia. 15.00Larry 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.

CNN

nadeel: het is snel uitgewerkt. Re-
gie en hoofdrol: Jerry Lewis.

BBC 2
(1°Q°o. Tall in the Saddle -
Joh A)- Vrouwenhater sherriff"n Wayne komt naar stadje om
Vg orö| op te lossen. Daar wordt hij
Van n naat Qenezen in westernan Edwin L. Marin.

" James Belushi en Mimi Rogers in 'Dimenticare Paler-
mo'. (Duitsland 1 - 23.50 uur).

Duitsland 1en 2
(19^ er Kon9ress Tanzt -
Sch )" Speciaal voor film ge-geven operettevan Eric Charell.
bl ndschoenenverkoopster werpt
de?6016" in koets van de tsaar' die
i m e gift voor bom aanziet. Met:"lan Harvey en Willy Fritsch.

radio
Duitsland 1
23.50. Dimenticare Palermo -
(1990-l/F). Uitstekende politieke
thriller van Francesco Rosi met in-
ternationale cast, waaronder
James Belushi en Mimi Rogers.
Italo-Amerikaanse burgemeesters-
kandidaat raakt verstrikt in het net
van de internationale mafia.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30 nieuws.
7.07 Het Gebouw, met om 7.07 De
Nieuwstafel; 9.05 Standplaats Sri
Lanka; 9.35 De Nieuwstafel; 10.05
Het interview; 11.05 De achter-
grond reportage; 11.50 De Nieuw-
stafel. 12.07 Vara Radio I vrijdage-
ditie. 14.05 14.05 Argos. 15.05
NL-Magazine. 16.05 Welingelichte
kringen. 17.07 Tros Aktua. 18.30
en 6.30 nieuws. 19.04 God zij met
ons. 21.04 NCRV-Vrijdag-sport.
23.07 Met het oog op morgen.
0.04-7.00 Tros Nachtwacht.

Radio 1

RTL Plus
24.00. Inhibition - (1977-F/l). Vroe-
ge pornofilm met Mona Staller, later
Italiaans parlementslid en vrouw
van kunstenaar JeffKoons. Samen
met Claudine Beccarie beleeft ze in
Pail Price's film hartstochtelijke
avonturen in Tunis.

Elk heel uur nws.
7.04 KRO's Ontbijtshow. 8.50
Postbus 900 (1). 9.04 Licht te ver-
teren. 10.50 Postbus 900 (2).11.04
Adres onbekend. 12.04 Alleen op
vrijdag (12.30 en 13.30 Raden
maar.) 14.04In antwoord op. 15.04
Ratel plus. 17.04 VPRO's Music
hall. 18.04 Ekkel horizontaal. 19.04
De hits van .... 21.04-24.00 Listen
to the music.

Radio 2

01.00. Ator, L'lnvincibile - (1982-1).
Boosaardige hogepriester wil zijn
vrouw offeren aan reuzenspin,
maar gelukkig komt held Miles
O'Keeffe in actie. Barbarenfilm van
Davis Hills met verder o.a. Sabrina
Siani.

Duitsland 1

Duitsland 2
(15.30. Es Lebe die Liebe! -
rnüii "D)- Revuester Lizzi Wald-
dan ontdekt in Barcelona ideale
Ak h-artner Jonannes Heesters,vs hÜ later naar Berlijn komt, is hij«ar vergeten. Film van Erich En-

Duitsland 1

(19rq Honev' ' Shrunk the Kids -°9-USA). Komedie-fantasy van

22.30. Flesh - (1968-USA). Film
van Paul Morrissey, afkomstig uit
legendarische Andy Warhol Facto-
ry. De film volgt de werkdag van
tippelaar Joe Dallessandro die in
de straten van New Vork de kost
verdient voor vrouw en kind.

Duitsland West 3

23.15. The Nutty Professor -
(1963-USA). Professor Julius Kelp
lijdt onder zijn uiterlijk, maar geluk-
kig vindt hij een drankje uit. Eén

Duitsland 2

Super Channel
23.00. The Boy Who Stole a Million- (1960-GB). Onderhoudende ac-
tiefilm van Charles- Crichton met
veel achtervolgingsscènes. Zoon
van houdervan een taxibedrijfje wil
zijn vader helpen door 1 miljoen
peseta's te stelen. Met Maurice
Reyna en Virgilio Texera.

Joe Johnston over vier jongeren
die per ongeluk Riek Moranis' ex-
perimentele straalgeweer gebrui-
ken. Amusante film met spectacu-
laire effecten.

01.05. Triumph des Willens -
(1935-D). Propagandafilm van Leni
Riefenstahl in de vorm van een in
scène gezette documentaire over
de NSDAP Reichparteitag. Brutale
montagetrucs om nazi-symbolen
op te blazen.

BBC 2 6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 11.04 Baas van de dag.
12.04 De Steen & Been show.
14.04 Carola. 15.04 Popsjop.
17.04 Rinkeldekinkel. 18.04
Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04
Paperclip magazine. 21.04 Villa 65.
0.04 Countdown café. 2.02 Pop
ballads 3.02-6.00 Oh, wat een
nacht.

Elk heel uur nws.
Radio 3 4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-

melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten, Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen en 14.00 Nachrich-
ten, Stichwort Wirtschatt). 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07
Musikexpress. 20.00 Nachrichten.
20.05Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR 4

Elk heel uur t/m 18.00uur nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02 Plein
publiek. 11.02 Hans Brinker. 12.02
Werken aan werk. 13.10Gebeurte-
nissen. 14.02 De ronde tafel van
Pam. 15.02 Opium. 17.10 Radio
UIT. 17.50 VVD. 18.02 De onbe-
kende islam; 18.20 Hoda al islam;
18.40 Dinimiz islam. 19.00 Waar
waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans §n Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21 00 Licht en uit-
zicht. 21.39 EO-Metterdaad. 21.40
Boekenwijzer. 22.00 Zicht op Is-
raël. 22.20 De psalmen. 22.40

Radio 5

06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven is
mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Platen-
poets (om 11.00 Weerbabbel door
Bob de Richter). 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 regio-
naal. 13.00Nieuws. 13.10Goed op
vrijdag. 14.00 Het Algemeen Be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. Toppers
en platen van vroeger. 20.00 Het
eenzame hartenburo. Romantische
muziek en telefoons met luiste-
raars. 22.00 nieuws. 22.05 Coun-
try-Side. Country- en westernmu-
ziek. 23.30 Nachtradio (24.00
nieuws).

België/Radio 2

Elk heel uur nieuws
07.03 De start met Bart, Bart van
Leeuwen. 09 03 RTL Megahits.
10.03Koffiekringen, 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. 22.00 RTL Mega-
hits. 01.00 RTL Nightshift.

RTL4Radio

6.05 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer' (6.15 Wort in den
tag; 6.45 Hörergrusslotterie; 7.15
Veranstaltungskalender; 8.30
Presseschau). 9.10 Gut Aufgelegt.
Tips und Themen am Vormittag.
12.05 Musik a la carte (12.30 BRF
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF-Aktuell (Aktuelles am tage).
18.40 Jazz. 20.00-20.05 Nachrich-
ten.

Nieuws op elk heel uur.
België/BRF

Omroep Limburg
7.03 Limburg Aktueel (7.30 ANP-
Nieuws). 8.00 (Inter)nationale ac-
tualiteiten. 8.30 Limburg aktueel.
9.03 Tussen de bedrijven door.
Verzoekplaten van bedrijven en in-
stellingen. 11.03 Op de valreep.
Agenda voor het weekeinde. 12.03
Limburg actueel (12.30 ANP-
Nieuws). 13.00 (Inter)nationaal
nieuws. 13.30 De buurt. Discussie
op straat. 14.03 Licht Limburgs.
15.03 Profiel. Gesprek met een
gast. 16.03 Festival. Cultureel ma-
gazine. 17.03-18.00 Limburg Ak-
tueel.

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 20.00
nieuws.
7.02 Ouverture: Barokmuz. 8.04
Opus vier. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Het ochtendconcert:
Oslo Philharmonic Oren. 13.04 En
nu... mijn verzoek. 14.00 Het mid-
dagconcert: Het internationale con-
certcircuit. Hagen Kwartet Salz-
burg. 15.15 Schumann en Fauré.
16.00De Nederlanden. 17.00 Ope-
rette. 18.04 De klassieken 1. 19.00
Stemmen uit Varas archief (7).
20.02 Het avondconcert: De Vara
matinee. Radio Filh. Ork. 22.00 De
klassieken 2. 23.00-24.00 Muziek
van deze eeuw.

Theologische verkenningen.
23.00-24.00 Fresko.

Vrijdag 18 december 1992 #27
Hmburgs dagblad televisie enradio vrijdag

# Riek Moranis met hond
in 'Honey, I shrunk the
Kids'. (Duitsland 1 - 20.15
uur).

België/TV 1RTL4Nederland 1 Nederland 2
Another war, another peace. 15.00
nws. Aansl.: Sport on Friday: o.a. Golf;
Paardesport en Motorsport. Met om
16.00 nws. 16.50 nws. 17.00 Catch-
word. 17.30 Behind the headlines.
18.00 Delia Smith's Christmas. 18.30
Top gear. 19.00 Stingray. 19.25 The
man from U.N.C.L.E. Amer. serie.
20.15 Dr. Who: The deamons. 20.40
What the papers say. 20.55 Prisoners
of conscience. 21.00 Public eye.
Aansl.: Advent calendar. 21.30 The li-
ving garden. 22.00 The face of Tutank-
hamun, documentaire serie. 22.50 Sis-
ter Wendy's odyssey. 23.00 Have I got
news for you. 23.30 Newsnight. 00.15
Prisoners of conscience. 00.20 The
Late show special. 01.05 ■ Triumph of
the will. Documentaire. 02.50 Self ex-
posure. Portretten van regisseurs.

België/TV 2
Sportnet

België/Télé 21

TV 5

Nederland 3

België/RTBF 1
Eurosport

TV FILMS VIDEO
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Koop nu een Subaru Legacy van f 32.720,- en
ontvang over 9 jaarbij inruil f 27.720,- terug.

y^W^ A-MM

Of wij alsSubaru-dealer op ons achterhoofd zijn gevallen? Verre afschrijving dus van maar f 5000,- over 9 jaar. Let wel: ook voor

van dat. Maar toegegeven, ons aanbod klinkt nogal ongelooflijk. de duurdere Legacy-modellen bedraagt uw maximale afschrijving
Totdat we u vertellen dat het echt waar is. Want, wie in de periode f 5000,- over 9 jaar. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt,

van 21 december 1992 tot en met 2 januari 1993een Subaru Dus waarom komt u niet meteen langs? Dan vertellen wij u precies
\ Legacy van f 32.720,- bij ons koopt, knjgt bij inruil in het jaar de aan deze actie verbonden voorwaarden. Intussen wensen wij
i 2002 voor deze Subaru f 27.720,- terug. Een S*k 2v 113 /V E3I I val het goedsvoor 1993!

EENRELATIE DIE NIET STUK KAM
I

PRIJZEN 1NCL.17,5* BTW, EXCL.KOSTEN HU-KLAAR MAKEN,WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. AFGEBEELD MOOELKANAFWIJKEN VAN HETSTANDAARD MODEL

Cadier enKeer: Autobedr. Bij drMathieu, tel: 04407-1538. Elsloo: Auto Meijers, tel: 046-371088.
Heerlen: Auto Garant, tel: 045-725588. Landgraaf: Automobielbedr. G. J. Kempen BV, tel: 045-312398.

< Voerendaal: Autobedr. J. Eussen, tel: 04459-1677.

't is brrrr-weer.
natte wegen - vallende bladeren - regen ■ hagel]

De Good Year Vector trekt zich niets aan
van het weer. Regen, hagel, natte wegen. \X^ Xx^^^^S^g^^BjMffe-M
Vector, met het unieke loopvlak, is voorzien \ \ XvJÉ
van schuin natuurlijk verlopende profielgroeven \\\\b tHdie water snel en gemakkelijk verspreiden. s \* }
De speciale rubbersamenstelling zorgt voor een V\V^ / * \ \
enorme wegvastheid bij alle weersomstandigheden. n^v^B | f \
Vector is uitzonderlijk geruisarm op droge wegen.
Rij gerust eens bij ons binnen. Wij keuren uw Vv\ J Ibanden kosteloos op slijtage, beschadigingen en ' \ 1
spanning. Voor uw eigen veiligheid. ,

GOODpYEAR f/eCf")ft
DE BAND VOOR ELK WEERTYPE \\c^^^^^^Ë I M

■^■Wob^bbb-bHb1 mS.im. X\\^W^^^^mm^' /
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD \WV EBL"^Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59 v \\\ X 'm r/t'lmmmWmë
Tel. 045-751700 Tel. 043 - 621515 Tel. 077 - 733433 Tel. 046-510707 \ X
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mi^^fl l"OS HEERLEN B.V.
BBimwflßß B GRASBROEKERWEG9 HEERLEN TEL. 045 - 724545

SUZUKI SWIFT 1.3 GL SEDAN 1990
l?""^BlB!(iO SUZUKI SAMURAICABRIO 1991

NISSAN BLUEBIRD 1.6 LX 1989

«■■Sa <fc> HYUNOAI PONY 1987
mw\ ||yLtSH MONDA CIVIC 1985E W 1 PEUGEOT 205 1990
—BMppBB FIAT UNO 1987
f_ DIVERSE OCCASIONS VAN 1982-1988

Lbw zéker van suzuki bos

—A/fAtA»

! GRANDIOZEKERSTSHOW BIJ I
| TOYOTA MENGELERS TE LANDGRAAF

B' * Piloten-1 BjBr I jack I

■/ mmmo-*kmmi BJBr Lederen B
B/ l koffer i t****^

B' Horloge

B 7 | Ray Ban BjB/ zonnebril BjW o-n B
B^ Radio-

_¥ _4 m^^^^^^ vb m\

V f Sunroof 1 W
mW TBBmmr & bjBF BBbbt bjBW Bj

B¥r *"^^^^^^ VH

De duurste kerstboom staat bij
Toyota Mengelers in de showroom

Bij aankoop van een occasion boven’ 7.500,- of een nieuwe Toyota maakt u
kans op een van onze grandioze prijzen.

KERSTSHOW van 18-12-1992 t/m 31-12-1992

Toyota Mengelers
Baanstraat 129, Landgraaf, tel. 045-318888

B.V. HEERLEN
LyUMWMMnUI Heerlerbaan229, Heerlen, tel. 045-416900

Honda Civic, automaat blauw 1984 l _..„_., r„„„nr)„ ,cm Dc „■, ",l BMW 525ials nieuw groen 1989
Honda Civic 1.3 Luxe wit 1986 I Honda Concerto 1.5iGL PS grijs 1991| Toyota Coro||a ;ood 1985
I Peugeot 205 GT rood 1989 Toyota Corolla diesel beige 1985

Honda Civic 1.3Luxe rood 1988 Peugeot 205XE Jr blauw 1988 Renault 9 GTL grijs 1986
Ford Escort blauw 1983 Renault 9 GTX wit 1986

Honda Civic 1.4 GL rood 1988 Ford Escort 1.4 CL wit 1988 IT ,
tc „T
, , . ; T^iHonda Civic 1.3 Luxe rood 1989 ■ . | Renault 5 GTL, als nieuw zilver 1985

Honda Civic 1.5iGL, 50.000 km ..rood 1990 Ford Escort 1.4iCL wit 1989 Renault 19 GTR 60.000 km grijs 1990
I 1 Ford Escort 1.6CLX wit 1990 Renault 21 Turbo + ABS grijs 1988

HondaCivic 1.6M6V,2x zwart 1989| Ford Sierra 1.6 rood '1983 Mazda 323 automaat beige 1986
u„„h n v c«h,„ 1a pi a ,noo Ford Sierra 2.0Laser rood 1984 Mazda 323 als nieuw wit 1986SMS&iMa;:-:::::::£ Z *****"-* ■*. w rda626Hßdiesel: rood 1985.HondaCivic Sedan automaat blauw 1989 | Ford Taunus 2.0 automaat.... zilver 1980| | Mazda 626 Coupe 2.2i42.000 km ..blauw 19901
Honda Civic Shuttle beige 1985 Rat Uno 55 b|auw 1985 Mitsubishi Colt 5-drs. beige '1985
|u . . ■■ " t—l Fiat Uno 75 SX grijs 1988 Nissan Primera 2.0eGT an zwart 1991| Honda Accord blauw 1983 | Fiat Uno 70 ie blauw 1990 Nissan SunnyStationcar blauw 1986

BSS±Lr-:::::::ST l» i^^°t""""^""""""^3g| «S»==ï -Volvo 340 Winner rood 1985 Opel Manta 1.8GT beige 1984
801 Honda Accord EX 2x1987 Volvo44oGLE groen 1990 Opel Kadett automaat wit 1982
Ff/Su* Honda Integra 1.5 Citroen BXToulouse 26.000 km...grijs 1991 IvwRolt 1 fii n mpt stuurbe-«S bUK« "p-|rtVn.Vc(beigel9BB Citroen BK 1.6 rood 1989 "ng6 00"Ln wit 1991Siirt Honda Prelude 2.0i16V | DMII,„.C ———1 I — ■ 1
MMfc wit 1986 l° MWJI!> wo° 1982l Porsche 924 veel extra's beige 1979

r ■ L. .J L ■ a\W

Elke Alfa Prima Garant Occasion voldoet aan de
100-puntentest. Is op 100 punten gecontroleerd en
daardoor maar liefst .12 maanden gagarandeerd.
Neem de veiligste weg en kies voor de zekerheid van
een Alfa Prima Garant Occasion.

Alfa 33 1.3 nw. type, groenmet., veel extra's 1990
Alfa 33 1.3 nw type, groenmet ". 1990
Alfa 33 13, 1.5ruime keuze 1983-90
Alfa 75 1.8, rood 1989
Alfa 75 1.8, grijsmet 1989
Alfa 75 1.8 lE, rood 1989
Alfa 75 1 8 lE, groenmet 1989
Citroen AX image, antr.met 1990
Daihatsu Applaus 1.6 IL, 16V, bord.rood 1990
Ford Escort, wit 1985
Ford Escort 1.6CLX, I. grijsmet 1990
Lancia YlOfire, petromet 1986
Opel Kadett 1.6,rood 1986
Opel Kadett 1.3 LS, blauw 1987
Peugeot 204 1.4 XS, rood 1990

C >B*\ Reifen
Rathausstrasse 7 „,tpr!ng
AachenLaurensberg Grote sorter e
Tel. 09-49-241 13449/13210 t\lV-^ELU

V Wij spreken Nederlands J
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BE 2ffiHS»l/| Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 g^

...DAAROM PAKT SEAT Nü GOED UIT!
DYNAMISCH EN SPORTIEF: COMPLEET EN VOORDELIG: COMFORTABEL EN SPORTIEF:

SEAT IBIZA CRONOKA, FL 22.603,- SEAT MARBELLACOURS V.A. FL 13.995,- SEAT TOLEDO SPORT V.A. FL. 32.221,-
-/

***** «a»"^»*"»"*"

Seat geeft alles in de maand december! De Toledo en de van de BTW-verlaging èn u blijft de prijsverhoging van
Ibiza zijn nu voorzien van een heleboel extra's, die u voor 1993 mooi voor. U wilt nög een reden om naar de Seat
een schijntjevan degewoneprijs erbij krijgt, en deMarbella showroom te snellen? Wat dacht u bijvoorbeeld van ,
is extra goedkoop. Bovendien profiteert u ook nog eens de onbetaalbare rij-indruk die een proefrit achterlaat? (ïKI)RKVKN I)()OK AM* "

BEEK,Automobielbedrijf Coumans-ISeekRV.'DSM-straat 7.046-37124:1BRUNSSUM,Autobedrijf Chiaradia.-Trichtcrweg 122,045-21284:-!BL'DEI. Van Meijl Autoinob'l.«j,
B.V. (subdealer), Meermortel 28,04958-91887.HAELEN, Autobedrijf Wil Leenhouts B.V. Peter Schreursweg Ki. 04759-2116. HEERLEN, Autosport limunsB V Schelsbertf '.
045-725507.KERKRADE, AutoAarts, Hainstraat2n.(Mr>-41254.rxKÜNlNGSßOSCH,(;araK«'M.vluil.u.nich(subcleal(T).lYinsenbaanB7.()474:i-i:iB9.LANDGk^AF.Aul |l''rll!bielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60, 045-313588. LINNE, Automobielbedrijf Mat Hukkelhoven, Oude Weg:{(), 04746-19(58. MAASTRICHT, Aüt' lb< b,~
Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25.043-6:15454. SITrARD, AutomobielbedrijfPrimair. Industriestraat 25 (Handelscentrum Borgorwifr), 04(5-514364 SWAI MEN, Au"'
drijfG.H.S.,Rijksweg Zuid 7,04740-2931.WEERT, AutobedrijfPeter Janssen, Sutjensstraat 18. 04950-34456.. . . -—: . a
Prijzen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden. De Seat dealerbemiddel. J
aangeboden rentevrije huurkoopfinancieringenvan DFM te Amersfoort, aangesloten bij het B.K.R. te Tiel. U financiert het bij in.rUl taal'
betalen rentevrije bedrag met een maximum van f. 10.000,- en lost dit bedrag in 4 gelijkekwartaaltermijnen af. De eerste termijn , ger>
u in april 1993; de laatste pas in januari 1994. De aanbieding geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat Marbella of Ibiza personen^
voor 31 december 1992en registratie voor 5 januari 1993. Importeur Pon CarR.V., Leusden, tel.: 033-951550.

J
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Rover na twintig jaar terug in de topklasse
# De vering van-
de Specialized
Rockhopper
Future Shock.

Foto: GPD

Na een afwezigheid van twintig
Jaar is het Britse merk Rover inde topklasse van de coupé's te-rug met een sierlijk vierpersoons
coupé-model. Het betreft de«over 827, waarmee de 800-serie
nant wordt afgerond. Uiteraard
is ook dit model voorzien van deonlangs in ere herstelde karakte-
ristieke Rover-grille, die de autoeen extra gedinstingeerdvoorko-

enige aandacht aan dit model be-
steed. Er zijn twee motorvarian-
ten: Een 1.6, afkomstig van
Honda en een tweeliter turbo,
die voor rekening van Rover
komt.

Deze laatste motor, te vinden in
de 220 Coupé Turbo, levert 200
pk en maakt een topsnelheid
mogelijk van 240 kilometer per
uur. Tot dusver werd deze
krachtbron uitsluitend in de
800-serie gemonteerd. De nu
daarmee toegeruste 220 is de
snelste Rover die ooit in serie-
produktie werd vervaardigd.Nieuwe coupé's in

en 800-series Het tweedelige glazen dak kan
worden weggenomen. De trans-
parante panelen worden van el-
kaar gescheiden door een T-bar,
welke eveneens kan worden ver-
wijderd. De glazen panelen kun-
nen ook onafhankelijk van el-
kaar worden opengezet.

men geeft. De 2675 cc V-6 injec-
toemotor is van compagnon
H°nda afkomstig en levert 169Pk.
Deze lichtmetalen machine be-
vat vier kleppen per cilinder,

motorblok als cilinderkop
ZlJn van lichtmetaal.

De snelle versie is standaard uit
gerust met ABS.

Het indrukwekkendekoppel van
237 bij 2100 toeren wordt, be-
heerst door een zogenoemd 'trac-
tion-controle' differentieel, dat
hiermee voor het eerst in eén
niet-vierwielaangedreven auto
wordt toegepast.

De Rover 827 coupé zet de tradi-
"e van 'Britse chique' overtui-
gend voort met een degelijke
interieuraankleding. Daarbij is
gebruik gemaaktvan eerste kwa-liteit leer en exclusieve hout-
soorten ten behoeve van de
Panelen.De fabrikant heeft voor deze
coupé een ander front ontwor-pen. Voorspatborden, deuren,dak en kofferklep werden spe-
ciaal voor dit nieuwe model ont-

Rover presenteert de 216 coupé
voor 52.995 gulden en de 220
coupé turbo voor 69.995 gulden.
In Nederland denkt men 75 a 100
exemplaren op jaarbasis te ver-
kopen ,

Amerikaanse fiets met
betaalbare voorvering

wikkeld. De aërodynamische
kwaliteiten komen tot uitdruk-
king in de cw-waarde van 0,29.
Rover denkt jaarlijks 50 stuks

aan de man te brengen.

Tegelijk met de grote coupé van
de 800-serie presenteert Rover

de kleinere 200 coupé. Deze auto
werd dit jaarvoor het eerst op de
autosalon van Parijs getoond. Bij
die gelegenheid hebben ■we al

DOOR THEO VAN DER KAAIJ van de voorvork houden vocht
en vuil op afstand. De vorkkroon
staat iets naar voren, zodat de
fiets naloop heeft, dat wil zeggen
de neiging heeft uit zichzelf sta-
biel rechtdoor te willen gaan.

De Rockhopper is een populaire
mountainbike die al wat langer
te koop is. De 'zithoek', de stand
van de staande framebuis, is vrij
steil rechtop, zoals op een race-
fiets. Het frame heeft een naar
achteren aflopende bovenhuis.
Onderdelen zoals assen, derail-
leurs, crankstel en remmen zijn
van Shimano, type Exage LT
Low Profile.

DOOR RUUD LINTMEIJER

en 375 meter hoge 'kerstboom' siert sinds afgelopen
het midden van Nederland. Het is de FM-zend-

j^st van Lopik, waarvan aan de twaalf tuidraden elk
£len lampen zijn bevestigd, die tot op een afstand van 25
plometer hun licht uitstralen. Het doet bijna on-Neder-
lands aan. Als uitbundige feestvierders staan wij im-
ftlers niet bekend en in tegenstelling tot veel anderelanden blinken we ook niet uit in het verlevendigen van

ruimte met grootse werken. Betrokkenen lieten dan
°ok niet na te vermelden, dat het hele feest niet meer
dan een gulden per uur aan elektriciteit vraagt. Want het
moet natuurlijk wel een grapje blijven.

Van de Aleko, een model van fa-
brikant SAZ komt volgens de
importeur helemaal niks terecht.
De Duitse importeur heeft nog
wel 1500 stuks voorzien van
Ford dieselmotoren. „Maar ik ge-
loof dat we van dit model maar
helemaal moeten afzien. Wel bin-
nen afzienbare tijd leverbaar is
de Lada 2110. De auto die al in
test rijdt bij General Motors en
een motor plus versnellingsbak
heeft die door Porsche is ontwik-
keld, komt medio '94 naar Ne-
derland."

meer om nieuwe produktielijnen
op te zetten en mallen te maken
voor de Lada 2110. Van dit mo-
del dat een kleine slag groter is
dan de 2105, verwachten we
veel."
Plesman ziet de Oka, een eerder
aangekondigd snel te leveren
klein model, niet voor 1995 op
onze markt verschijnen. Deze
Russische mini voor stadsge-
bruik meet 320 cm en heeft een
twee-cilinder motor van 644 cc
met 22 kW (30 pk) vermogen.

Vering heeft nut
Op de in november gehouden
IFMA-fietsbeurs in Keulen was
duidelijk te zien datvering op de
fiets in opmars is. Fabrikanten
proberen talloze technische sys-
temen uit om het fietsen minder
schokkend te laten verlopen. In
Amerika heeft een universiteit
door onderzoek aangetoond, dat
vering op de fiets niet uitslui-
tend comfortabeler rijdt, maar
dat die ook praktisch nut heeft.

Verende voorvorken voor een
fiets kosten als los accessoire
meestal rond de duizend gulden.
Voor dat bedrag is al een redelij-
ke fiets te koop. De Amerikaanse
firma Specialized verlaagt deze
forse prijsdrerrfpel door een fiets
compleet met voorvering te leve-
ren voor de redelijke prijs van
1.975 gulden. Het is de Rockhop-
per Future Shock, model 1993,
een kale ATB, dus zonder spat-
borden, bagagedrager en verlich-
ting.

Voorvering komt het meest tot
zijn recht op terreinfietsen. Het
gezeul met de fiets over hobbels
en door kuilen wordt met vering
minder inspannend en comforta-
beler. De fietser is beter in staat
macht over het stuur te houden
en er gaat minder trapenergie
verloren.

Verende voorvorken op het as-
falt hebben veel minder nut,
omdat de vering pas bij zware
schokken in werking treedt.
Specialized zegt dat de verende
voorvork die nu in productie is
ook op de normale weg zinvol is.
Er zijn drie hydraulische voor-
vorken ontwikkeld, alle voor
verschillend gebruik. De vering
is instelbaar op het gewicht van
de fiets en berijder. Zo kan een
zwaar bepakte vakantiefiets
prettig verend over Belgische
kasseien of door Oosteuropese
kuilen gaan.

Voor het onderzoek werd een
fiets op een schuin omhoog lo-
pende band gezet met hobbels.
Op een fiets met vering nam de
fietser minder zuurstof op dan
op een ongeveerde fiets, wat be-
tekent dat de fietser minder
energie verbruikte. De proef
wees voorts uit dat er geen ver-
schil in energieverbruik was op
een gladde lopende band. Het
bewijs werd daarmee geleverd,
dat vering geen nut afwerpt bij
rijden op asfalt. De proef werd
uitgevoerd met fietsen die zowel
voor als achter vering hadden.
Opmerkelijk was dat de achter-
wielvering meer effect had dan
de voorvering.

Genoemde Rockhopper wordt
standaard geleverd met de ve-
rende voorvork van het type
'SE. De vering vindt plaats door
oliedruk en de instelling wordt
geregeld met luchtdruk. Be-
schermkappen rond de poten

Lada's in trek bij prijskopers

schakelen van de stroom het vol-
le licht geven. Dus niet eerst het
hinderlijke geflakker zoals bij
een TL. Ook geeft de warme
lamp na uitschakeling meteen
weer volop licht als ze opnieuw
wordt ingeschakeld. Dit is moge-
lijk door de korte afstand tussen
de elektroden, de hoge gasdruk
(het mengsel bestaat uit ver-
dampte 'halogenen van natrium
en scandium) en het gebruik van
een speciaal voorschakelappa-
raat.

Het licht wordt geleverd door
philips, dat de laatste tijd zelf
ook aardig op de kleintjes moet
letten, maar via dit initiatief van
een inwoner van IJsselstein (de
gemeente waaronder Lopik valt)
een mooie promotiestunt in han-denkreeg voor een nieuwe gene-
ratie autolampen met gasontla-ding. Lampjes, beter gezegd,want de 120 lichtbronnen heb-oen een doorsnee van 6 millime-ter, ze g maar de omvang van een
juciferkop. Miniatuur-gasontla-
oingslamp noemen ze in Eindho-ven dan ook de vinding, die.met
?teun van de EG (Eureka-pro-
Ject) tot stand kwam.

«{vist die kleine omvang maakteac Philips-lampjes zo geschiktvoor het kerstboom-project. Orn-
aat de elektroden die het gasm?eten ontsteken op slechts 4,2
j*ullimeter van elkaar zijn ge-
monteerd, ontstaat een grote hel-
derheid van het licht, zodat deuchtjes inderdaad op zon 25 ki-
lometer afstand te zien zijn.

DOOR SIEMLEEUWENKAMP

De ontsteking van de lamp ge-
schiedt door een piekstroom van
20.000 volt, die geleverd wordt
door een elektronisch voorscha-
kelapparaat, dat vervolgens de
stroom stabiliseert om de lamp
gelijkmatig te laten branden. Elk
lampje aan de 'kerstmast' in Lo-
pik is met zon apparaatje uitge-
rust. De lampjes aan de mast zelf
hebben een vermogen van 35
Watt. Dat getal vermenigvuldigd
met het aantal lampjes (120) le-
vert een verbruik op van onge-
veer vijfkilowatt per uur (Kw/h).
Tegen een tariefvan twintig cent
(gemiddelde stroomprijs in Ne-
derland) per Kw/h kost de Lo-
'pikse kerstboom één gulden per
uur aan stroom.

Lada, sinds vorig jaaruit de leve-
ringsproblemen, heeft met een
forse kortingsactie een geweldig
succes geboekt. In nog geen
twee maanden tijd zijn er van de
2100-seriemodellen liefst 750
auto's verkocht. „Probleem is nu
een beetje om die auto's klaar te
maken voor aflevering," zegt di-
recteur B. Plesman.

**et nieuwe D i-lampje, dat alaoor BMW wordt gebruikt in de
guurdere modellen en Volgens
woordvoerder Loek Crombags
Vat* Philips Lighting rond de
eeuwisseling in veel auto's stan-
daard zal worden ingebouwd,
geeft volgens Philips een kleur-
indruk van dagiicht. De automo-
bilist zou daardoor veiliger
Kunnen rijden.

De lampjes leveren voor iets
meer dan de helft van de energie
die nodig is voor een 'gewone'
halogeenlamp bijna twee maal
zoveel licht. Tegen een licht-
sterkte van 3000 lumen bij een
lampje van 35 Watt, levert een
halogeenlamp van 62 Watt
slechts 1550 lumen.

Bundeling van de lichtstralenuie een lichtbron uitstraalt is ge-
makkelijker naarmate de bron
Reiner is. Daardoor is de licht-
bundel niet alleen beter te rich-n, zodat meer zicht voor be-stuurders ontstaat, maar ook deans op verblinding van tegen-uggers kleiner wordt.

„Er moet een katalysator worden
aangebracht, een ruitensproeier
die, in plaats van de Roemeense
versie, wél werkt en er moet
meestal wat lak bijgewerkt wor-
den. Die zaken regelt Koopman
Car BV die daarvoor in Nord-
horn een uitstekende outillage
heeft. Met name het spuitwerk
houdt nogal op, maar door de in-
terim-oplossing van de BPM
hoeven we niet per se elke auto
voor 1 januariaf te leveren."

Energie-zuinig
De energie-zuinigheid van de
lampjes wordt naast de betere
mogelijkheden tot bundeling
van het licht ook als een voor-
deel voor de auto-industrie aan-
geprezen. Er zou namelijk meer
energie voor andere elektrische
functies in de auto overblijven.
Ook zou de geringe omvang kop-
lampen-ontwerpers nieuwe mo-
gelijkheden geven tot stijlvollere
ontwerpen met minder lucht-
weerstand. " Miss Moskou kwam er aan te pas om de Lada Cabriolet te presenteren. Helaas is de

auto, met een veel minder gedateerde vormgeving dan de sedans, nooit in ons land geïm-
porteerd. Foto: GPD

ij andere soorten verlichting is*e bundeling veel moeilijker.aen gewone TL-lamp bijvoor-
eeld, om maar bij een gasontla-

j"ngslamp te blijven, is een heel«ge buis, waardoor het moeilij-er is het licht te sturen via goe-e armaturen. Bovendien wor-en de (edel)gassen, waaronderneon, in de TL-lamp ontstokenaoor twee elektroden die vrij ver« elkaar liggen, waardoor dehelderheid afneemt.
De lampjes zijn in aanschaf wel
duurder, maar de vijfmaal lange-
re levensduur, gelijkaan die van
de auto zelf, levert weer een eco-
nomisch voordeel op volgens
Philips.

ARM, tevens importmaatschap-
pij van Saab en Lancia, neemt
uiteraard een flink deel van de
2000,- gulden korting voor zijn
rekening. De rest komt op conto
van de ongeveer 120 (universele)
dealers. In zijn totaliteit ver-
wacht Plesman eenzelfde Neder-
lands verkoopresultaat als in '91.
„Dat betekent 3.000 Lada's, maar
daar komen voor her-export nog
eens 2.000 stuks bij. Die auto's
gaan via handelaren 'all over the
world', bijvoorbeeld naar Egyp-
te."Meteen licht

Een ander verschil tussen dj
nieuwe lampen en andere

is het feitvat ac lampjes direct na het in-

Reservelampjes hoeven ze in
Eindhoven dus niet meer te leve-
ren.

De immer optimistisch blijvende
importeur maakt gewag van een
leuk en modern model om te
zien. De nieuwe Lada 2110 is
voorzien van moderne techniek
als een 2 ltr. zestienkleps motor,
een meer eigentijds uiterlijk als-
mede een luxe uitrusting. Op die
manier komt Lada wellicht meer
voor in het hedendaagse denk-
raam van de autokopers. Voor-
alsnog zit het verkoopsucces
vooral in de prijs, er is al een La-
da voor ’ 13.975,-. De slimmerds
die de forse korting hebben ge-
paktrijden voor nog geen 12 mil-
le minstens vijfjaar vrolijkrond.

Lada Samara is het meest recen-
te model waarmee de importeur
in Groningen een bescheiden

Rigoureus schrappen in het
meestal zeer lokaal opererende
dealerbestand, vindt hij niet zin-
vol. „Uiteindelijk moet het aan-

„Ongeveer 3 a 5 procent moet er,
afhankelijk van het door ons te
bestellen totaal-aantal, medio fe-
bruari toch van de prijs af kun-
nen. De fabriek komt in de nieu-
we opzet eerder aan meer geld.
Dat hebben ze hard nodig, onder

liatti, zorgt voor meer invloed op
de Nederlandse marktprijs.

marktaandeel moet zien te halen.
Er zouden er meer dan totnutoe
van verkocht kunnen worden,
wellicht dat met 'enkele actietjes
nog wat is te bereiken. Van be-
lang blijft, ook volgend jaar, de
prijsvan dit behoorlijk populaire
Russische vervoer. De verander-
de nu rechtstreekse relatie met
de exporteur AutoLada in Tog-

tal wel naar 100 verkooppunten,
maar de lokale 'renommé' die
aan de bakker ook een Opel Cor-
saatje levert, heeft als Lada-dea-
ler voor ons nog steeds een be-
langrijke functie."

" De zendmast
in Lopik heeft een
'kerstverlichting'
van een nieuwe
generatie
energiezuinige
autolampjes.

Foto: GPD

Nieuwe vinding toegepast in Lopikse 'kerstboom

Zoeken reservelampjes
voor auto lijkt voorbij

" De Rover 220 Coupé; een zeer snelle middenklasser met een top van 240 km/uur.
Foto: GPD
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zaterdag en zondag 18, 19 e/y c \^^^m^ AÊk IV I J 40° u toe^nde

~ Autocentrum Collans houdt een fantastische kerstshow p^ S Mo&S}.m\mmmJ
O met aantrekkelijke extras! 'M|* g lU^IIp1 .ïïtfffiff3

Kom eens vrijblijvend kijken en profiteer bij aankoop g Ml Totoo6*"*«3 van de volgende voordelen: rV^ g Tnffll^ — P
" uitgestelde betaling tot I september 1993; f^ ,y#, g^ 6*4o*

H " laagrente financieringen; Tx^ f 5 S f̂e

Ca\ *1 2 maanden garantie op leeuwekeur occasions; ,^\jk \Lt M -+-\-^Ll* m-^tffSSim
r^H " bij iedere aankoop een greep uit de surprise kerstboom VrL »^ ft. fl f\mW 5-*" ftW^^M

met kado's tot f1.750,-; V\\ I I^W I^^É^PItIWlil
" opruimingsaanbiedingen op onze gebruikte auJa^pt^O^\ \\\\ Wvift i mm* ■
'■**"s nddr unie vuurwaarucfi. \\ \^s^S-ax J^|y m\\\\. w ~^^^É
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I Schelsberg45 ♦ 6413AA Heerlen " /lsPv^ \W \W

BMW HUISSELECTIE
IN ZUID-LIMBURG

Uw voordeel is kwaliteit
1 jaargarantie en ANWB-controle

(JgfKERA KERKRADE
3.16i,'92, demo, schuifdak ’ 47.000,-

-! 3.18i,'92, demo, metallic ’ 51.250,-
-3.18i, '91,15.000km, mistlampen ’ 45.000,-

-; 3.18i, '91, automaat, metallic .’ 48.500,-
-3.16i, '91, calypso, metallic ’ 41.000,-
-3.20i, '90, touring, metallic ’ 45.000,-
-5.18i, '91, alarm, metallic ’ 47.500,-
-5.28i, '88, metallic ’ 32.500,-

-■ 5.20i, '89, sportvelgen, schuifdak ’ 42.500,-
-" 5.20i, '90, alarm, metallic ’ 49.000,-

-: . 5.25i, '89, el. ramen, metallic ’ 49.000,-
-" 5.24 TD, '90,alarm ’ 49.000,-
--; 5.24 TD, '91, schuifdak, metallic ’ 69.500,-
-' 7.50i, '90, alleaccess., metallic ’ 95.000,-
Zl, '92, 4000 km, diamant ’ 125.000,-

KERKRADERWEG 5 " TEL. 045-452121

t*^ GELCA GELEEN
.' 3.18Ï, '91, alarm, mistlampen ’45.000,-
-■ 5.20i, '89, airco, alarm ’43.000,-

-5.24 D. '90, schuifd., sportvelgen ’ 54.500,-
-'': 5.24 D, '91, schuifd., metallic ’ 67.500,-

-; 7.30i, '90, automaat, el. schuifdak ’ 65.000,-
OAALSTRAAT 38 ■ TEL. 046-747676

|JjJ: KERAM MAASTRICHT
3.16i, '91, metallic .' ’42.000,-
-5.20i, '89, alarm ’ 42.500,-

J i 5.20i, '91, metallic, 24V ’ 62.500,-
-5.25i, '89, metallic, sportvelgen ’ 48.500,-

I 7.30i, '89, wit, sportvelgen ’ 53.500,-
AUTOPARK RANDWIJK - TEL. 043-618555

t
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fcLülil^^^ill " 3 maanden BOVAG-garantie..

rf^riTii "Twee weken °f iso° km
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T
L jS^^^ omruilgarantie.

£? 1 m lör-—' " Van bumper tot bumper
/7 ° JaIIÉF gekontroleerd.
//^\ I -^fj Jrfil * Zekerheid en betrouwbaarheidj^jx^Jf»Lw^^^\C^ van e Opel-dealer.

■ »^-u-M-Km " Financiering mogelijk

wmw GÖTTGEIMS ~~ Ji opelS
deopkl-dealür. GITTA F"! i^^^^MJL|| Haspelsestraat 20
zekerheidwuralli* \^_J| | | I^J ■■ Tel.: 046-516565

n
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/# ALARM jjÉLC 06-11m
ALSELKE SECONDETELT

Maak er verstandig gebruik van.

—^>

AUTORADIOCENTER JAN HOEKSTRA
* INTERCONTI CAR FASHION

set radio-cass. + 80 Watt 2-wegboxen 499,- 375 j't

* JP RADIO-CASS. nmet equalizer en afneembaarfront 490,- 31MV
ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

WIJ BOUWEN OOK IN
Industrieterrein De Koumen 48, Hoensbroek,

tel.: 045-2167 28. ,
I -^
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Met de introductie van deAlfa 155wordt En het plezier van sportieve prestaties en Alfa 155 v.a. Fl. 41.950,- mcl. BTW
door Alfa Romeo een traditie van sportivi- actieve veiligheid samen te laten gaan met excl. kosten rijklaar maken.
teit, stijl, klasse en vooral dat ondefinieer- opvallend veel ruimte voor passagiers en ". .bare Alfa gevoel op een briljante wijze bagage.
voortgezet. Uit zijn markante lijnen, zijn Tijdens een proefrit in deAlfa 155, waarin ~ ,sublieme prestaties en weergaloze weg- o.a. stuurbekrachtiging, centrale deurver- iwmbparK—■—ligging spreekt de liefde voor hetauto- grendeling, elektrische ramen vóór en Alfa 1551.8 Twin Spark L ilinriirijden. Uit zijn stijlvolle interieur, complete verstelbaar sportstuur vanzelfsprekend zijn, ~ ~ __\^Ê^^^i\comfort en hoge kwaliteitsniveau spreekt kunt u datpersoonlijk vaststellen. Alta ISS z.U Iwm bpark «Ni raÖlilde aandacht voor het detail. Opnieuw is Het zal een ontmoeting met de auto zijn Alfa 155 2.5 V6 w4f9 ■Alfa Romeo er in geslaagd hartstocht te die alles in zich heeft om uw volgende m~j fMI
vertalen in schitterende techniek. auto te worden: de Alfa 155. . Alta ü4 W
|v|i| ALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST &/?<* maaA/c& unp (fittt/Ttt/ert^

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

046-75 62 22 \ 04750-2 10 92 045-32 10 88
AUTOCENTRUM SANDERS BV AUTOBEDRIJF VLEUGELSBV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN i

Akerstraat 128, Brunssum Weerhuisweg 1, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-25 1644 043 -63 4895^ 04746- 1968 (sub-dealer) a^T
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Ste!, u zoekt een bank. Een bank diebij uw interieur Alle fauteuils, bankstellen en zithoeken worden ex-
past en ook bij uw levensstijl. Een bank die heerlijk clusief voor Montèl ontworpen. Waarbij rekening
zit, niet te duur is en er toch perfect uitziet. Kortom, wordt gehouden met zitkomfort en variatie. Zodat u
een bank dievoor u ontworpen lijkt. Zon bank vindt prima zit en een ruime keuze heeft uit diverse bekle-
u in de kollektie van Montèl. dingen. Nieuwsgierig? Kom gewoon eens langs.

'■TONTEL Stijlvolle kombinatie in tijdloze 'Chesterfield-stijl'. Het mooie leer is zeer QOO^verwerkt en voorzien van capitons en sierbies. 2rr-2-zits 0//ü.~

Bfcif^-vl'-"■■'■'"■■ '^JH ' :^'i^^rffi^i:tt^:^mm^i^i^^iii'ii"i:'lïittt^'' Tffl I rloc 4 L- tl I OaA Lt
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Exclusief en betaalbaarzitkomfort I s^^ü

In deCramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Tel: 045-754208

„Baldsind wir drüben"

t*WA\\\mmm&STMMiifiii*iiiitiiitifiistiittttiffs
verandas Genk N. V.**m*mmÊAmÊAmmm*rir*ff*it*tis*A*jm*M*4t9igrtiMwti

Sb.nowroom Genk-België: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 89 36 32 60
Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

Sh
kuniOXVr°0m BeoPend iedere werkdag van lOh-IXh. Zaterdag en zondag van 14h-iBh.°Ns ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis ofverstuur de antwoordbon.

AZ verandus: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding van uw woon - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Uniekeretlekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw bnuwaanvraag T.b. V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z.
p —Antwoorden (in gefrankeerde enveloppe A.U.8.) |

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

"^ j Naam
Straat _
Postcoae Gemeente I

i Telefoon
J ' J

In het huwelijksgoederen-
register ter griffie van de
arrondissementsrechtbank
te Maastricht, is op 25 no-
vember 1992 de wijziging
van de huwelijkse voor-
waarden van de echtelie-
den Henricus Engelbertus
Vincentius Maria Brink-
huis en Ida Johanna Maria
van derZee, beiden wonen-
de te Bocholtz gem. Sim-
pelveld, Zandberg 78, inge-
schreven onder nummer
017042.
16 december 1992.
Mr. H.F.M. Beaujean,
Molenweg 15,
6271 JN Gulpen.

BANK GEEFTZOVEELRENTÈf^.

BIJONSKRIJGTU^Mêê%J /(/fff
BIJ JUWELIERSHUIS VAN CLEEF & DELON ALTIJD 25%KORTING I

Een origineel idee. deze Zon vlotte z.rconia- De pure eenvoud van brisant Voorwie véél wilt De kerst nadert, tijd van De top-4 van edelstenen in ledere dag vertillen we En wataaEraljvan heren-
gouden diamant-ring met ring staat gelikt. Laag gevangen in een trotse ring. combineren of gewoon blijv. geschenken. Wat één ring verenigd. Robijn; ons aan de zware koffer ringen met originele steen-
hoefijzermotiel. model dus makkelijk Een rijring met 9 brilj. van in van fijne sieraden houdt dacht u van deze volle saffier, smaragd en met herennngen. Wat combinatieszoals onyx-parel- I
NormaalJ39S> te combineren. De totaal 040crt in onze vaste isdeze ring met entouragering met 0.43 crt. natuurlijk diamant. eencollectie, wat een moer. onyx-malachiet of
CD-pri|S collega's vrageQ^WS^" kwaliteit Wesselton-VS LUw diamant. 75% van brilj. vanJ3606>voor Geen £688^ keus! Hier afgebeeld een onyx-tricolor goud. Vele mo-

/00/I Wij nemen met CD-juwelier wéét £2386^ J3&r^ XO-lftC maar f~,o(\ eenvoudige pmknng met dellen tussen ’400.-en
T—.—.tTt~ rjon maar vraagt £4_>—>—> is /CC ’t lUO,~ Met JZj£.\Jj~ zirconia. Overal £700 - maar dan wel met' ' ’ IOÖ,-genoegen. a f 1677,- /OOj" riet verschil kunfu alle * JÖÜT XOftO _ 25% korting.

__________________________________—&
_________________

-—_——____ _——^ feestdagen bekostigen. ""Bij^^^ljj^^jjj^^ —mm^^^Êmu^^

Geef eens iets van |ezelf. Een breekhartje, daar hou Is uw dochter de beste bij ' ■H^r*^^| Een verrassende hanger Hier wordt zij stil van. Eenvoudig en sierli|k volgt
Zon vlotte graveerplaat je beslist geen gebroken ballet, dan is deze hanger BT*^ O 1 tT^Kl^^^^M met zircgßia Zon lievewaardevolle deze oorknop de lijn van
bijvoorbeeldjne! je naam hart aan ovgt je van hét. Ook voor ________________________________________\\\__\\ I va&f2?2,- voor hanger bezet met0.15 crt. uw oor.
erop-^r?S> Kan nog Vanaf-f?7> trotse ouders 25% ■^^rTTjn O■ ■ bnl|ant. Verras uw vrouw Vergeet-r^WT-
voordeliqer: voor £~A voordeliger dus geen ■■] Bi§inHW| compleet. Niet voor maar /40C

fyO,- J Maar f4AQ Jlö^,-maar JOOO,"

Wij hebben een massa Eigen import loont! Een 'lts simply pseikology' is Een gouden Dit wilt val jaren, nu is het u heeft al de ring. de Wat een pret met geplet Massaal is onze collectie ■
gouden creolen en dat droom van een kerstkado de leus. 'lts simply dameshorloge met een moment gekomen. Een oorknoppen en de hanger, gourmet. Deze bicolor gouden lengtecoliers in

begint al bii^f^r^vbor zon modern doublé CD-price-ology' isde compleet andere band massief gouden herenhor- Nu is het tijd vooreen armband draagt prettig (jourmet-, Figaro-en
dameshorloge Marquise keus. Dit Seiko-perfecte vindt u bij ons loge met band. Dat wordt gouden granaatarmband, en maakt uw polsver- Venetiaanse schakel. Alles

£f\f\ met band. Zou moeten doublé herenhorloge van van £2868? een familiestuk! Nog even een prachtig bezit van siering compleet. aaluu"i|kmet

J^U," kosten uesTmaar voor £36« r /OCO «»' /OIQQ op deprijs letten: geen 1&&Ï4A*** __. J&*^ ff\~,R _ 25/oKorting. Kom
■* ' vis XOO-I Jl^OO,- JC. 100.-Xaeaer XO7OO

_
voor ’ l*fOO,- -25%=fD00,- dus uitzoeken uit onze

___^__
het -*&£—" '1~ '^Jsk* "■- - ■ ■ ' J—^'Y^l ' . . kethngberg.

't Was bij van Cleef & Vijf verschillende Friese De Amsterdammer, een origineel .'" / Dit perfekte Kienmger Nog niet zo lang op |ezelf De Brabander is een klein
Delon waar onze liefde staartklokken hangen op u Nederlandse klok. Ook volledig in klok|e wordt vooral wonen en toch al een maar oergezellig klokje dat
begon. Meer dan 150 ,

te wachten. Hier afgebeeld Nederland gebouwd. Met een I gewaardeerd door mooie blank eiken klok aan ieder half uur zijn bimbam
paar trouw- en vriend- een Friese staartklok in typisch Nederlands prijskaartje | mensen die eenvoud en de muur. De prijzen ' laat klinken.XZJOCschapsringen van donker eiken metWest- (want we precisie willen. beginnen bij U betaald J \W*a\\*Oy"
Flamingo waarbij een minsterslagwerk. De prijs blijven £QC.(\f\ .—-r- /j s> XQ7t> SA"7.~, en kunt dan nog voor
waardecoupon /HCQQ zuinig) JOJUU," Q/, /{ // , JOf 3j~ meteen T*TI 3j~ ’156,-extra kopen,
van 25% T lüO«/i'enu met een royale waardecoupon /////#/9^/!'Af//^////fwaar,'ecoull(""a" Natuurlijk met een

mag voor nog ’399,- iets van ’2125,- Z218." waardecouponvan 25%.
anders uitzoeken. _ £/—_— _^_—

_ _ _
A Als onderdeel van 1 fAll /*■ "|" Q r\| fIM Wij zijn groot. A
" een groothandel lfJL|l\l -I hrr fV iHI HM Van Cleef & Delon %|| kunnen wij 25% Wfll Wmmmml \A is een juweliershujs jlJiffe 'ÉÉ| voordeli9er TOPJUWELEN ALTIJD 1/4 VOORDELIGER met drie j|g WJBIleveren! panden!

*^ÊÊb Marktstraat 33H, Kerkrade. Telefoon 045- 453098.

%%&&. c Eindejaars show

o^^tr^\rr^60S-\ Interessanter dan ooit te voren, want ALNO
toont wat mooi èn interessant is,

A U bent van harte welkom van 18 t/m 31 december 1992.
\.^%- \ \ " \ \\\ Tijdens deze show laat ALNO zien wat toonaangevend design en duurzame degelijkheid is.
V \ \ 'AU \\\ Rekening houdend met de groeiende behoefte aan leefbare keukens. Dat is de reden waarom ALNO
\ ' \, vr- „jf* \. \V \\\ - bijna tot het uiterste - funktionaliteit en leefbaarheid hand in hand laat gaan.

v r'-<4 ~K.-t."^Ê^zK ________3 _r _c*i*3il*jiX^-^_______!J___j____{_________! ~f=l I _n_-uihr=_l
Y# ■ " \_»A__^"t"'U' X

\" \ '■ .^jfÜ^" „_^_É__ Deze inoouwkeuken in star wit staat" naast
VwsAwa?^ \_wfr veeméér keukennieuws"te kijk 'n onze sno"

\^ mmmw\ ~^-~^^*^ _P_ ll_t____.-*><** ''AÊÉt^' wroom. ALNOSTAR met zn duidelijke lijnen en tijd-
\ ■:V>«Bl^^J^-s" "

t\V. _P"BPnßr^^[ *£_,* **_Br 'oos ele9ante design. Met karakteristieke greephol-
W \^-^^""^ A_„&^ «^*_Pl """"""""f tes enfioogwaardig kunststof front met de afgeron-
W^"^ Wb^* oP^e I ta\ *hJP «Fl de, horizontale lijsten. De greepholtes, waarvan de

tKO ®v^ee\ö'^ ■_5^ _Ü «^öfill v^ plaatsing exklusief is voor ALNO, zijn naar keuze in

* Ac n**, \s a^Q de kleuren zwart, wit of aluminium. Zo ontstaan er
7o** 'VVO 0 \asve^ \ HNÉ_ mogelijkheden om het front effen of juist in interes-

tene^0^ eut1,0 -*""*«_" "e\ V^ lj| sv santé kontrasten vorm te geven. In de kombinatie-
aie, 0̂9 t— AeO>,et^0 \ ■ 44 1 U mogelijkheden van fronten, greep holtes, schitte-a ' \ tei o9 d

sS»u*e -A ggfggfP-" P. li^: 1 rende corian of granieten werkbla den en het ALNO
is*e^- o^ \ V êtew.ed^oöe^3 I ****** *«-. 'T "T—" ■"-tiimii _A^^— JBfl nissysteem ligt hetkomplete spectrum van indivi-
\eV-vvSC^e\aav \ Vvo»,aa2Ü---^ ft "~— _ " £*»«^ MM duelekeuken-architectuur.

Kellerhuis Keukens \^>^Keukendesign Kellerhuis HLI lU
Ringovenstraat 1 GELEEN Tel. 046-747905 Woonboulevard HEERLEN Tel. 045-754172 Wereldklasse die u toekomt
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tSTABBSBeekstr. 7 Schinveld

GEOPEND

Oudjaarsgala
_y Gurne

&£? *~« -> Villa of g_a_ledi_i -\ <
dr Ben er .It 4* kurken gaan vliegen

Golden Tulip City Hotel
Wflheumnaplein Heerlen

VCOr_V__CO3ADC&S«__N:

o|ï|fU[ "«ES? PRO^IGNUU[ld 'tSHrnko.» ÏK*1

_HuH«*n ïjun^t,, 18) Heerlen
Beperkt aantal kaarten te verkrijgen

f117,50 Avondkilte: f I 25,- _^

\__. ' LANDGRAAF

ledere vr.-za.-zo. geopend

2de kerstdag geopend
oudejaarsavond

grote en gezellige
Silvesterparty

tot in de kleine uurtjes

Il _X__Li* mTI ■■mjjJ JMM

I Dancing HOUSMANS Montfort
F^ ZATERDAG 19 december HURRICANE

i- ZONDAG 20 december PANAMA
-~^M Eerste kerstdag MONTE CARLO - Zaterdag 26 dcc. STABBS

mmmmmmmmW^rmmW^^rtl^AAmm
_è^ mw * mWimm

mmr _K* r w __l "^_B

De
nieuwe

kalender
1993

is uit !
__^—"^"""^, KKMUffV

_-—^ TVidblÖa^HSS\

\y■■';-.'\-''.'V \\

De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodigeruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.

De prijs #^50

Limburgs Dagblad
rVXMjvVNFVV-VNJe huis in dekrant brengt mensen over de vloer.

En de makelaar weetvan wantenen kranten.

i rr_D 111 ii iTT^j_iH_^_i_^_i

I ntTuffi _fl7^__-_-_-__l

In Turkije word je opgepakt. In de Amnesty International brengt misstanden in
cel gegooid. Gemarteld. Tot beken- de publiciteit. Wijst regeringen op hun misdaden.
tenissen gedwongen. Voor de reen- Help ons. Vul de bon in. Word lid.
ter gesleept. In de cel gegooid. "—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o
Gemarteld. ' Ik wil helpen. '

Dit is het Turkije van vandaag. f° ? wor< J* °ik word actief 'id' Stuur in,°- f
0 L.l ik word donateur. ,

Deze praktijken zijn geen uitzonde-______ f Naam/Voorl.: m/v f
ring. De regering ontkent het. Of J \
belooft beterschap. Maar ondertus- , **"* — ,
sen verandert er niets. 0 postcode: pi_ts: *

De mensenrechten staan niet "_ . ~ _ fGeb. datum: ' J7^
hoog aangeschreven in Turkije. Wie ' '
zich ervoor inzet, loopt gevaar. | *-"r deze bon m een envelop zonder postzegel naar: "0 Amnesty International, Antwoordnummer 10840, 0
Maar kan wel rekenen op de actieve I 1000RA Amsterdam. Of bel 06-32122 SO. 'steun van Amnesty International. J_#_#_#_#_#

_
#
_

#
_

#
_

#
_

#
_

#_#—#—#_#
_

#
_

#_J

Vanavond gezellig uit? Kom naar uitgaanscentra* j
-_-tr£ _Pa/a__ Gulpen

A, zo„dag: "SANTA ROSA"!
Toegang 18 j. Correcte kleding.

Donderdag 31 december
besloten avond.

Kaarten nu verkrijgbaar.
_■_-_-_-___-_-_-_■_»_»_»__"____-_-!

Dancinfi'Discotheek _________
iMb'jHïfii

___7___J___

casa
With Special Live-Acts

J'N'J
D.J. HOOLIGAN

INSIDER
CJ BOLLAND

vrijdag 25, zaterdag 26 en
zondag 27 december 1992

D.J. Stefaan
DJ. Sandy De Sutter
D.J. U4EA & D.J. Gert

DJ. Frank De Wulf
DJ. Steve Murphy
DJ. Olivier Pieters
DJ. Franky Jones

X 'Dancing
tfczisso

Brunssum
Zaterdag

dansen met orkest
Anseltaletf

I "
. -"h,

DANCING IN
KUNDERKRÜPj
GEZELLIG DANSEN

VOOR JONG EN W<
lEDERE ZATERDAGAVOND

VANAF 20.30 U. <)e
HEERLERWEG 57 'e:

VOERENDAAL_>ls

Gezellig uitgaan kunt u in k'

Ï^k
disco

|l I dancing Sc
nightclub g

| Een oud begrip, b'
JJJ[ÜCC een nieuw ima9o'. Dagelijks DANSMUZIEK met DJ

di. 22-12 covers van The Rolling Stones tot 'The Beatles en eigen werk. Vier -k
ras-musid vormen THE BOOTIiG'

wo. 23-1 2 spanning en sensatie in
DE HYPNOSESHOW J

do. 24-1 2 is onze zaak GESLOTEN,maar- |
1 e en 2e kerstdag reeds geopend

vanaf 22.00 uur met optredens van
top-100-orkestTHE ILLUSION

Elke dag geopend van 23 tot 5 uur

Kempkensweg 1, Heerlen,tel. 045-728789

HfeËi ■■ ■ ■ '^^K 1 ■ 3P~ ' ' ji^JP^ ■-■ '''":: _a»^i'i^'-'-'--' '-'':''": _B

ru rfcï^f e kerstman is aanwezigen deelt re'■^£Xsjk' KERSTSURPRISES uit. h
iLUy^—^ Twens verloot hij t;,(CvffvTJrTr vanavond UiLJ een CD-SPELERII^ |Tfd li*

_T_____*H^W I'

KBB2JMCl_j__i P"'
Open : Vrij - Zat - Zon „>4Ê(!| Bur» JontwittToot 26 (t.o. deKerk), Beek (NI) -Tol. 046-37»^

&
stadsschouwburg heerlen ;

Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00-15.00 u., za. 10.00-12.00 U'P
één uur voor aanvang. Tel. kassa.' 045-716607.

KAMERORKEST VAN KIEV MAASTRICHTS SALÖ'
0.1.v. Roman Kofman. Solis- ORKEST in kerstsfeer.
ten: Borika van den 800- _
ren, viool - Vadim Borisov, WWTTffiMM^Hf_f_3
viool - Olga de Roos, saxo- ■_■*_*»_■ _^—_ft**T1
foon. Progr.: Bach, Glazu- Scapino Ballet Rotterof.
nov, Tsjaikowsky. 's.m. LSO: DE NOTEK* ;
WfIfJgJYfTM _HiHi|lW KER uitverkocht!
PLATTÉL: In Concert (Klei- W__W__W_______W__M_Tfjs
V>%rimmmmmWïirrim WOLGA KOZAKK^■ I '■' I 11 \mmmm—m—\M «OOR: kerstconcert.
THE PASADENA ROOF __\
ORCHESTRA (SBCA- H,HJ,|,|,M -XT&M
wmrmmmmmvncrmm k-h.m. st.-pancratijJ;umkkl-mmmm\m-Lm mm.v. K on. harmon'
JOB SCHURING: Kangoe- SAINTE CÉCILE EIJSDe1'roes in Zeeland (Kleine kerstconcert.Zaal). ______—-'*
In verband met de feestdagen is dekassa gesloten:
24t/m 26 dcc, 31 dcc. t/m 2 jan. m.u.v. één uur voor

aanvang van de uitvoeringen op deze dagen. __
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