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Directeur 'Beek'
ging buiten
zijn boekje

DOOR ERIC VAN DORST
ÖEEK - Algemeen directeur W.
<fense van vliegveld Beek han^
Gelde niet correct toen hij afgelo-pen zomer een besluit van de
dienstdoende havenmeester
Weerlegde en vliegmaatschappij
*wyal Jordanian toestemming

verleende anderhalf uur na slui-
tingstijd op de luchthavente lan-
den. Dit blijkt uit een brief die
de Rijksluchtvaartdienst (RLD)
eind vorige maand aan de direc-
tie van het vliegveld heeft ge-
stuurd. Als bevoegd gezag maakt
de RLD daarin duidelijk dat de
havenmeester de enige is die
vliegmaatschappijen toestem-
ming mag geven voor een start
of landing buiten openingstijd
(extentie).
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" Havenmeesterblij
met uitspraak RLD

Bijna160 doden
bij neerstorten
Libische Boeing
v^Qn onzeredactie buitenland

t^POLI - Een Libische
oeing 727 is gisteren in Libië

jWongelukt.Alle 158 inzittendenI hWamen daarbij om het leven.
Sch

1 functionaris van de maat-I"> f^Ppij Libyan Arab Airlines
1 dat er een onderzoek wordt

1 j.Jpsteld naar berichten als zou
t ongeluk te wijten zijn aan

i i>Ü botsing in de lucht met een
vliegtuig.

I»
lw Persbureau Jana meldde dat
Ui' ging om een toestel, vlucht-

1103, dat op weg was
k* Benghazi, in het noordoos-
■*!?> naar de Libische hoofdstad
v 'Poli. De passagiers hadden
\ nationaliteiten, zo.'^dde Jana. Diplomaten in Tri-

ju" sloten niet uit dat zich ook
s^sterse passagiers onder de
t
,chtoffers bevinden. Het vlieg-
je verongelukte bij de stad
?°uk al-Sabt, 60 kilometer ten
U)doosten van de hoofdstad.

v.?t gaat om het op één na ergste
J^gtuigongeluk dit jaar. Op 28
J;Ptember stortte een Airbus
\g} Pakistan Airlines neer bij
j>e'vliegveld van Kathmandu in

waarbij 167 mensen de
taj** vonden, onder wieeen aan-
!r Nederlanders.

het weer

..
st
et sombere weer van de laat-

je
6 da£en speelt zich slechts af.. *e onderste nivo's aan het

Ook de ko-
b ende dagen ziet het weer-
gast er niet anders uit- °or"
dat hiervan is een zwakfront
"iet ten zuiden van Limburg

fm *In de omgeving van dit
sch komt °P uitgebreide
öie if.1 laee bewolking voor
ïeiktler en daar de Srond be"
f
Kt en dan voor mist zorgt.

Itj en toe valt uit deze bewol-
Ha"* motregen. De dag- en
liet mperatuur verschilt
len atë veel en ,igt tussen de
»„ * graden.De wind is zwak

het°r informatie betreffendebpnw'eer in Limburg kunt ue»en 06-91122346.
_^NDAAG:

«Op; 0g47 onder. 16 .30
*an 0p: 08.15 onder: 16.06

2_**N:
ma*°P: 08-47 onder: 16.311,8,1 op: 08.59 onder: 17.10
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Verraderlijk
Volgens Schröder was het vlucht-
verloop van het ramptoestel tot op
minder dan een minuut voor de lan-
ding volkomen normaal geweest.
„Er was absoluut geen enkele afwij-
king. Het toestel kwam recht voor
de landingsbaan.. Tot opeens die
verraderlijke wind zo in kracht toe-
nam".

Schröder, die evenals Maij-Weggen
een vermoeide en aangeslagen in-
druk maakte, had gisteravond sa-
men met de bewindsvrouw de over-
levenden van de vliegramp opge-
wacht op Schiphol. Volgens Maij
overheerste bij de teruggekeerde
passagiers een gevoel „van dank-
baarheid en opluchting".

Op Schiphol stonden enkele hon-
derden familieleden te wachten om
de overlevenden van de vliegramp
in de armen te sluiten. Het weerzien
was volgens Martinair-woordvoer-
der U. Buys „zeer emotioneel".

Beproeving
Volgens meegereisde medici en
hulpverleners was de terugtocht
per vliegtuig voor de overlevenden
'een zware beproeving. „Vooral de
landing was voor velen een angstige
ervaring. Toen het toestel veilig was
geland brak er een uitbarsting van
vreugde los", aldus een hulpverle-
ner.

Zie verder pagina 4

" In totaal 53 passagiers
omgekomen bij vliegramp

" Nog totaal beduusd
door de verschrikkelijke
ramp die hen is
overkomen, wachten
deze twee licht gewonde
mensen in de vertrekhal
van het vliegveld van
Faro. Twee vliegtuigen
brachten gisteren de
overlevenden van de
vliegramp terug naar
'Nederland. Vandaag
wordt een derde toestel
verwacht, dat de zwaar
gewonde slachtoffers
naar huis zal vervoeren.

Foto: ANP

Moeder verdacht
van verdwijning

doodgeboren kind

OLDENZAAL - Een
19-jarige vrouw in Ol-
denzaal wordt ervan
verdacht betrokken te
zijn geweest bij de ver-
dwijningvan een dood-
geborenkind dat zij zou
hebben gebaard. Het
Openbaar Ministerie in
het arrondissement Al-
melo heeft dit gisteren
bekendgemaakt.

De politie is een onder-
zoek gestart na een tip

van iemand die zegt bij
de boerderij, waarin de
vrouw met haar ouders
woont, een herders-
hond te hebben gezien

met het lijkje van een
baby of een foetus in de
bek. De vader van de
vrouw zou de stoffelijke
resten op het erf heb-

ben begraven.

Hoewel opgravingen tot
nu toe niets hebben op-
geleverd zijn er volgens
justitie nog voldoende
aanwijzingen om het
onderzoek te vervolgen.
De vrouw is aangehou-
den en kort hierna door
de rechtbank in Almelo
vrijgelaten. Zij blijft
niettemin verdachte, zo
laat het Openbaar Mi-
nisterie weten.

Directeur Martinair: 'Onverklaarbaar en zeldzaam natuurverschijnsel'

Valwind werd DC-10 fataal
Van onze correspondenten

SCHIPHOL - Een uitzonder-
lijk sterke draaiende valwind,
die opeens opstak, is het Mar-
tinair-toestel maandagochtend
in het Portugese Faro fataal
geworden. Dat vermoedt Mar-
tin Schröder, president-direc-
teur van Martinair. Hij zette
zijn visie op de oorzaak van
het ongeluk van de DC-10 in
Portugal gisteravond uiteen
op een persconferentie op
Schiphol. „Het gebeurde in
een paar seconden. Op de ra-
dar was niets te zien. De ver-
keersleiding in Faro treft geen
blaam. Ze hadden gewoon
geen tijd meer om de beman-
ning te waarschuwen".
Deze plotseling draaiende en aan-
wakkerende wind is een even zeld-
zaam als onverklaarbaar natuurver-
schijnsel. „De windkracht steeg van
20 knopen (37 km per uur) naar 35
knopen (65 km per uur) toen het
toestel zich op een hoogte van 54
meter bevond. Het vliegtuig werd
op dat moment als het ware naar de
grond gedrukt. Net toen de machi-
ne de grond raakte, is het door de
wind, die plotseling ging draaien,
gaan schuiven. En toen ontstond er
brand".

I Stuurgroep wil vaarl achter nieuw bestuur

Zuid-Limburg in 2000
een 'zelfstandige' regio

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Uiterlijk in het jaar 2000 moet Zuid-Limburg een zelf-
standig regio-bestuur krijgen, dat democratisch en zo mogelijk recht-
streeks door de bevolking wordt gekozen en vérgaande taken en be-
voegdheden bezit. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de drie bestaande
streekgewesten in Zuid-Limburg de komende jaren worden opgeheven.

Tegelijkertijd zullen zowel de 23
Zuidlimburgse gemeenten als de
provincie cruciale taken, middelen
en bevoegdheden aan het nieuwe
regionale bestuursorgaan moeten
overdragen.

Ook nieuwe gemeentelijke herinde-
lingen, die op langere termijn zelfs
zouden kunnen leiden tot de vor-
ming van één 'Randstad Zuid-Lim-
burg', behoren daarbij tot de reële
mogelijkheden.

Dat is de kern van het uitgewerkte
voorstel van de Stuurgroep Be-
stuurlijke Vernieuwing Zuid-Lim-
burg, dat gisteren in het Maastricht-
se provinciehuis werd ontvouwd.
Genoemde stuurgroep staat onder
leiding van CDA-gedeputeerde
JeanBronekers en telt verder onder
meer de voorzitters van de drie be-
trokken streekgewesten. Twee jaar
geleden werd deze 'topzware denk-
tank' in het leven geroepen om op-
lossingen te bedenken voor het
sterk groeiende aantal knelpunten
in de bestuurlijke samenwerking
tussen de Zuidlimburgse gemeen-
ten.

Volgend jaar al zullen zowel de 23
gemeenteraden als het provinciebe-
stuur zich over de voorstellen van
de stuurgroep moeten uitspreken.
Weigerachtige gemeenten hoeven
overigens weinig illusies te koeste-
ren, omdat zij hoogstwaarschijnlijk
al in 1994 door het Rijk tot samen-
werking kunnen worden verplicht.

Zie verder pagina 13

" Regiobestuurkrijgt
stapsgewijs gestalte

Clinton heeft
belangrijkste
posten rond

WASHINGTON - Bill Clinton
heeft gisteren zijn belangrijkste be-
noemingen op buitenlands en vei-
ligheidsgebied bekendgemaakt. De
toekomstige Amerikaanse presi-
dent wordt omringd door een team
van mensen met grote buitenlandse
ervaring, goeddeels opgedaan tij-
dens het Carter-bewind (1976-1980).
Minister van Buitenlandse Zaken
wordt de 67-jarige advocaat Warren
Christopher, minister van Defensie
het Congreslid uit Wisconsin, Les
Aspin (54), terwijl de vroegere on-
derminister van Defensie James
Woolsey zal worden voorgedragen
als directeur van de CIA. Voorzitter
van de Nationale Veiligheidsraad
wordt de hoogleraar Anthony Lake,
terwijl een andere hoogleraar, Ma-
deleine Korbell Albright, ambassa-
dricewordt bij de Verenigde Naties.
De benoemingen zijn in Washing-
ton algemeen positief ontvangen.
Ook van Rupublikeinse kant was er
lof voor Clintons keuze.
Warren Christopher is geen onbe-
kende, in de Amerikaanse buiten-
landsepolitiek. Hij was onderminis-
ter van Buitenlandse Zaken onder
president Carter, en werd bekend
als onderhandelaar tijdens de gijze-
ling van 52 Amerikanen in Teheran
in 1979. Les Aspin is een oude rot
op defensiegebied. Hij is al twintig
jaar lid van de defensiecommissie
van het Huis van Afgevaardigden,
sinds 1986 als voorzitter.
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DOOR Gé BACKUS

Captain Gumbo -
Back á la Maison
(Music and Words)
Back d la Maison, de nieuwste cd
van Captain Gumbo eindigt met
een aardigheidje: een wat gebrek-
kige opname van Allons a La-
fayette, het prijsnummer van de
debuut-cd, uitgevoerd in een be-
roemd cajun-restaurant te Baton
Rouge. Het geeft aan dat Captain
Gumbo de lage landen min ofmeer
is ontgroeid. Na hier iedere zaal
plat gespeeld te hebben, besloot het
viertal rond zanger/accordeonist
Mark Söhngen in 1991 een trip te
maken naar Louisiana, het Mekka
van de cajun en zydeco.
Het resultaat is te horen op Back a
la Maison. Zestien nummers bevat
de cd, afwisselend in Lousiana op-
gespoorde cajun-melodieën en ei-
gen nummers. Ook is er een cover
van Walk ofLife van Dire Straits.
Misschien had de produktie wat
uitbundiger gemogen, Captain
Gumbo is live op zn best, maar
Back d laMaison is een must voor
iedere cajunliefhebber en een aan-
rader voor iedereen die een feestje
met iets anders dan disco, hip-hop
of house wil opvrolijken.

DOOR HANS GOOSSEN

Texas Tornados -
Hangin' on by a thread
(Reprise/WEA)
De Texas Tornados zijn terug op
het rechte pad. De vier oudgedien-
den Freddy Fender, Doug Sahm,
Augie Meyers en Flaco Jimenez la-
ten gelukkig weer horen dat ze het
nog steeds leuk vinden om samen
muziek te maken. Hangin' on by a
Thread klinkt net zo spontaan als
hun eersteling. De twijfel die de
tex-mexgiganten zaaiden met de
tweede cd Zone ofOur Own is niet
ontkiemd. Snel vergeten, dat ver-
plicht nummertje. De heren zullen
wel wat krap in het geld gezeten
hebben.
Hangin' on by a Thread doet mijn
liefde voor de veteranen uit Texas
weer opbloeien. Een afwisselende
cd die uiteenlopende sentimenten
oproept. Zet een sombrero op, leun
tegen een cactus en probeer, den-
kend aan een oude liefde, je ogen
droog te houden bij de onvervalste
tearjerker Tus Mentiras. En brul
even later uitgelaten mee met de
vrolijke polka Guacamole.
Het enige minpuntje van Hangin'
onby a thread is opnieuw dekorte
duur van de cd. Langer als 35 mi-
nuten houden de Texas Tornados
het blijkbaar niet vol. En dat is
jammer.

Jingle Rock
ECHT - Voor de vierde keer vindt
vrijdag (eerste Kerstdag) het jaar-
lijkse Jingle Rock Festival plaats.
De organiserende Stichting Stage
Act heeft vier al langer bestaande
bands gecontracteerd, die volgens
Stage Act op punt van doorbreken
staan.

De Tilburgse formatie Stages opent
om half acht 's avonds Jingle Rock.
Stages speelt vooral eigen werk,
maar toont zich steeds bereid om
met enkele covers het publiek over
de eerste drempel heen te helpen.
Om negen uur is het de beurt aan
The Copycat Trap. Deze Roermond-
se driemansformatie bracht twee
jaar geleden in eigen beheer de cd
Kicking Mules uit, timmerde ver-
volgens redelijk succesvol buiten
Limburg aan de weg, maar dreigde
Limburg daardoor wat te vergeten.
De recente demo Looping Plane en
het optreden op Jingle Rock moe-
ten daarin verandering brengen.
Het optredenvan Bedtime for Bon-
zo tijdens Jingle Rock '91 maakte
zon indruk, dat de viermansforma-
tie dit jaar een reprise mag geven.
Slotact van JingleRock is deDuitse
formatie Last Turion, die rond mid-
dernacht aantreedt.
Het Jingle Rock Festival vindt
plaats in discotheek Stoba in Echt.
De zaal gaat open om zes uur en de
entree bedraagt tien gulden.

Twee concerten
Jeff Healey band

ROTTERDAM - The Jeff Hea-
ley Band komt in maart voor
twee concerten naar Nederland.
Het trio rond de uit Toronto af-
komstige blinde bluesrockgita-
rist staat op 22 maart in de Gro-
ningse Evenementenhal en een
dag later in de Maaspoort in Den
Bosch. De voorverkoop begint
op dinsdag 29 december.
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Sufgerukte Wallies
en Claw Boys Claw
met Kerst in Fenix

SITTARD - Dat de donkere dagen
rond kerst niet saai hoeven te zijn, be-
wijst het Sittardse jongerencentrum
Fenix. Op kerstavond en op derde
kerstdag zijn er spetterende optredens
van respectievelijk de Sufgerukte
Wallies en - al uitverkocht - Claw
Boys Claw.

De Extase Show van de Sufgerukte Wallies
zorgt op kerstavond, donderdag 24 decem-
ber, voor de nodige opwinding. De vijfmans-
formatie, ontstaan naar aanleiding van het
overlijden van de Urmondse zanger Wallie

Verheezen, had zowaar een bescheiden hitje
met Jaqueline.Dat was vooral te danken aan
'airplay-steun van zenders Studio Brussel en
Radio 3.

Op 'derde kerstdag', zondag 27 december,
schudt Claw Boys Claw Sittard uit de kerst-

slaap. Deze Amsterdamse band behoeft geen
introductie. Ze stond de afgelopen jaren op
Pinkpop, Roskilde, het New-Yorkse New
Music Seminar en Parkpop. Claw Boys Claw
is nu ter promotie van de nieuwe cd Sugar
weer op tournee en doet daarbij ook Sittard
aan.

Beide concerten beginnen om 21.30 uur.
Kaarten reserveren kan via 5046-510141. Al-
le 350 kaarten voor het CBC-concert zijn al
weg, maarvoor f17,50 kan je nog naar deSuf-
gerukte Wallies.

Tenslotte is er op Eerste Kerstdag in Fenix
ook nog een een Kerst-In, vanaf een uur 's
middags.

Zang Spider Stacy
geeft Pogues spirit

DOOR DIETER VAN DEN BERGH

DÜSSELDORF - Na een jaar
van aankwakkelen met oud-
Clash-zanger Joe Strummer zyn
de Pogues weer helemaal terug.
Fluitist Spider Stacy heeft de vo-
calen overgenomen en lijkt de
teloorgang gered te hebben. On-
der zijn leiding klinkt de groep
strakker en professioneler dan
ooit, het rommelige is eraf en
ook het overmatig drankgebruik
lykt verleden tijd. Zaterdag gaf
de Britse feestband een weerga-
loos optreden in de Philipshalle
in Düsseldorf.

Drieduizend folkliefhebbers wa-
ren zaterdag naar de Celtic
Christmas Show, in de volks-
mond Christmas Pogo Party, in
Düsseldorf gekomen om vijf uur
lang te genieten van traditionele
en progressieve Britse en lerse
folk: Storm, The Oysterband,
Luka Bloom en The Pogues.

Het lerse duo Storm begint tra-
ditioneel. Geheel akoestisch en
overwegend instrumentaal
wordt met twee gitaren, een
handtrom en een psychedelisch
fluitje de zaal kippevel bezorgd.
Vier langgerekteKeltische num-
mers, voorzien van een bombas-
tisch geroffel en een gillend fluit-
je, zorgen voor een indrukwek-
kende openingsact.

concertrecensie
Heel wat harder gaat het er aan
toe bij de Britse folkrock-groep
The Oysterband. Het publiek
krijgt waarvoor het grotendeels
komt: pogo-muziek. Traditionele
lerse songs worden in een rauw
jasje gestoken en krijgen de no-
dige lading punk mee. Accor-
deon en viool vormen de hoofd-
mootvan de zeven zwart geklede
muzikanten. Geen bijster orgine-
le muziek maar wel vrolijk en
dansbaar. Het optreden wordt af-
gesloten met een punkfolk-ver-

sic van de Clash-klassieker
Fought the Law.
Hoe je heel hard en aggressief op
een akoestische gitaar kunt spe-
len doet Luka Bloom al jaren
voor. De bijna legendarische ler-
se singer-songwriter staat geheel
alleen op het podium en brengt
met zijn instrument het geluid
voort van wel drie gitaren.
The One, een nummer over de
aan lager wal geraakte ex-
Pogues-frontman Shane McGo-
wan, vormt het hoogtepunt van
het optreden. Gevoelig en huile-
rig, met vibrerende stem zoals
verder alleen Tracy Chapman
het kan, voert Luka Bloom een
uur durende one-manshow op
die geen moment verveelt.
Zowel bij Luka Bloom in The
One als tijdens het optredenvan
hoofdact The Pogues waart de
geest van McGowan rond. Zeker
een derde van de gespeelde
nummers van de Pogues komen
van de hand van devorig jaar,

wegens alcoholproblemen, ver-
trokken zanger. Oud-Clash-zan-
ger Joe Strammer, Pogues-fan
bij uitstek, nam toen een jaarde
zang voor zyn rekening. Het
werd een soort Pogues-speelt-
Clash-Greatest Hits-tour, ten
koste van de kwaliteit.

Zaterdag bleek dat het gebrab-
bel van McGowan nog het best
te vervangen is door het gelijk-
soortige stemgeluid van fluitist
Spider Stacy. De punk is er wel-
iswaar door het vertrek van
McGowan en Strummer wat af,
maar de professionaliteit des te
groter omdat Stacy in staat blijkt
wat meer samenhangin de groep
te kweken.
Pogues-klassiekers als Dirty Old
Town, Thousands are Sailing, If
I Should Fall From Grace With
God, en Young Ned of the Hill
worden gespeeld met een finesse
als nooit tevoren. Naast de overi-
ge meest bekende songs bestaat
het optreden uit nummers van
de nieuwe plaat, die begin vol-
gend jaar uitkomt.
Op het eerste gehoor wordt het
een plaat van Red Roses For Me-
niveau, hun sublieme debuut-lp.
uit 1985. Als toegift wordt de we-
reldhit Fiësta gespeeld. Met We
Must Say Adiós! Until We Sec
Düsseldorf Once Again werd af-
scheid genomen van het Duitse
publiek.

pop

Id-cde
DOOR LAURENS SCHELLEN

The Smiths - Best II
(Warner Music)
Verrukt was ik van ze, van die
stronteigenwijze The Smiths. In le-
ven altijd krakend vers, maar he-
laas al weer overleden lang vóór
de uiterste houdbaarheidsdatum
was verstreken. Grootgebracht in
de roemruchte new-wave-era,
werd dit Britse kwartet aangedre-
ven door een span rusteloze ra-
spaarden: Johnny Marr, onge-
kroonde koning van de rinkelende
gitaar, en vooral de - godzijdank
nog immer actieve - Morrissey.
Deze grootste querulant uit de his-
torie van de rockscene zingt niet,
al zou hij willen, maar weeklaagt
als een gemankeerde prairiewolf.
Tuurlijk had het al veel eerder
moeten gebeuren, maar alla, beter
laat dan nooit: de pronkjuwelen
uit het klassieke Smiths-oeuvre
zijn op één hoop gegooid. Geselec-
teerd nog wel doorMarr& Morris-
sey zelf. Prima zaak, ware het niet
dat het 'aartsprincipiele' tweetal
zonder scrupules instemde met het
op schandalige wijze door midden
hakken van deze gouden verzame-
laar. Ja hoor, in een Best I en een
Best 11. En zo wordt de consument,
met dank aan de kerstman, twéé
maal het volle pond uit de zak ge-
klopt.

recept

Parmezaanse
puntbroodjes

Zelfs van een simpel tomaten-
soepje uit blik maken deze
broodjes nog iets feestelijks.

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 harde puntbroodjes, 50 g
boter, 50 gram geraspte parme-
zaanse kaas, 1 thi paprika, evt. 1- 2 druppels tabasco.

Neem vier vellen aluminiumfo-
lie. Snijd de broodjes tot bijna
onderaan in op een regelmatige
afstand. Meng de boter met de
geraspte kaas en paprikapoeder
en voeg eventueel nog een drup-
peltje tabasco toe.
Stryk deze kaasboter tussen de
inkepingen en pak de broodjes
in folie. Laat de broodjes in een
hete oven in ca. 8 minuten kro-
kant worden. De kaas smelt in
de broodjes.

TIP: Uiteraard kunt u ook nog
een andere kaasvariant maken
met: 50 g boter, 60 g roquefort of
Danish Blue; en zelfs een variant
met: 50 g boter, 50 g belegen ge-
raspte kaas, 1 thi mosterd.

popagendo

DECEMBER

" 24 Fenix Sittard, Sufgerukte **
" 25 Londoner Kerkrade, Wie*

Willie ,
" 25 La Roehelle, Roggel, Kerstsess

" 25 Stoba Echt, JingleRock festij*
met Bedtime for Bonzo, Last 'ï
rion, Stages, The Copycat TraP

" 26 In 't Babbeltje Roermond, u*
ry & TheGuns „,

" 26 Fellini Heerlen, Erwtjes Ou*
Leemband

" 26 't Pintje Mechelen, Trademar"
" 26 St. Hubertus Haasdal, VW*

vink -j

" 26 Torn Torn Heythuysen, lff
Watchman .

" 26 Nova Heerlen, Hangover, Kit»
Drags, Slam, Sjwaem, Block *

" 27 Globe Beek, The Spikes k" 27 Effenaar Eindhoven, The WaW
man -,

" 27 In 't Babbeltje Roermond, "Reinders

" 27 Fenix Sittard, Claw Boys Cla*

" 27 D'en Törk Vilt, Vivelevink

" 27 Smetenhof Lottum, KerstpJJ
'92 met o.a. Oswald, Wort»

stemp j,

" 31 852 Hulsberg, New Year'sPfmet Yellow Paints, Basic BW
Red Hot ~" 31 In 't Babbeltje Roermond, BI"
Pencil

JANUARI

" 1 Fellini Heerlen, Never Mmd

" 1 Globe Beek, La Vita j

" 1 Azynfabriek Roermond, Budt&J
" 2 Asta Beek, Under Cover Festij

" 3De Poat va Voelender VoerC
daal, Passing Strangers

" 3 Smetenhof Lottum, What's '»
Name

" 8 Kajuit Landgraaf, Ginn PaH>*
Heaven Sent, Wicked Willy. ■"'
Blob ...

" 8 Down Town Geleen, Just K 1"

ding u-i

" 9 Unitas Brunssum, Tankard, W
denRemains

" 15 Effenaar Eindhoven, The SU"
days

" 15 Charly's Valkenburg, Red Ho«

" 16 't Pintje Mechelen, Passi»
Strangers K"17,18 't Pintje Mechelen, The "Uf
Criminals j

" 22 Effenaar Eindhoven, Meat Be»
Manifesto

" 23 't Gevelke Beek, Passing Str8"*
gers

de beste tien
1 ( 1) Palomine - Bett>Ê

Serveert
2( 4) Hollywood To^'

hall - The 3&t
hawks

3 ( 2) Automatic for tfce
People - REM ,

4 ( 6) King King - Re<J
Devils

5 ( 8) Sugar - Claw Bof
Claw

6 ( 7) Fragments of a B 3".
ny Season - JoW
Cale

7 ( 5) Homebrew -
neh Cherry

8 ( 3) Fully Completeiy *
Tragically Hip
hawks

9 (10) Een heel klein beef
je oorlog - Nool^
kaap

10 (-) Dirt - Alice f
Chains a

De Limburg cd Top 10 wordt wekelijKSjj
mengesteld door Omroep Limburg, op b«J
van de hitlijsten van 25 Euregionale P°W°j|(
nalisten. Omroep Limburg zendt De v&
Tien zaterdagmiddag om twee uur uit.

Oplossing van gisteren
aorta, a.h.sepij
1. e. zestien, a-j
medio.e.e.ysse (
e.e.r.nol.d.t-g
naneef . o . bega*
.g.. naarden.. * }gram.u.d.e.solo
.a.anno.aloë.fjafyn.a.e.d.tri'
ti..iakspin..|
begrip . 1 . gebaa ta.n.e.man.g.l,,
stoel.e.o.aga",]
i.m. integer. c*|
steeg. z.a. arm 0

puzzel van de
dag

Horizontaal: 1. houten vat; 5. bergplaats;
8. papegaai; 12. kokospalm; 16. de lezer
gegroet (Lat. afk.); 18. predikante; 19.
verder in het boek (Lat. afk.); 21. groei;
24. voor wat betreft (afk.); 25. plutonium
(scheik. afk.); 26. overwinning; 27. we-
relddeel; 28. tandeloos zoogdier; 29. ijzer
(scheik. afk.); 30. tot een oog gedraaid
deel v.e. touw; 32. slede; 33. voegw.; 34.
bijl; 36. voor (Lat.); 38. zonnegod; 40.
mallejan; 41. rond wafeltje; 42. deel v.d.
hals; 43. ter plaatse (afk.); 44. lichte slag;
46. huisdier; 48. eenh. v. lichtsterkte
(afk.); 49. op dit moment; 50. ik (Lat.);
52. bezitt. vnw.; 53. pers. vnw.; 54. kleur;
55. hetgeen men veroverd heeft; 56. diere-
geluid; 58. tijdsdeel; 59. sportart.; 61. Sp.
ex-koningin; 62. als boven (Lat. afk.); 67.
deel (afk.); 68. evenwichtskunstenaar; 74.
vruchtbare plaats; 75. oppervlakte (afk.);
76. aardsoort.

Verticaal: 2. klein kind; 3. zeelt (vis)*j
blijkens de akten (Lat. afk.); 5. zomenji
(afk.); 6. tijdperk; 7. kroon (afk.); &■%
attentie van (Eng. afk.); 9. eveneens; J
op mijn rekening (Lat. afk.); 11. °n 4
broekje; 13. bijvoorbeeld (Fr. afk.); ~Eng. ac. graad (afk.); 15. weefsel; 17- $stopte neus; 18. valwind; 20. smal slJj
mend water; 21. bron; 22. schutsluis; t(
aardworm; 31. stom, dom; 33. vrl. %"
34. droogoven; 35. voetbekleding; 36- %
verige stof; 37. oktober (afk.); 39. 0%
weide; 45. regenboog; 47. opgeld l"^delst.); 50. gravure; 51. Jap. gordel; j,
overmaat aan maagsap; 57. mestvo^60. insnijding; 63. katachtig roofdier:
opgenomen geld (afk.); 65. als aan ot" $■
zijde (Lat. afk.); 66. elasticiteit; 68. bc.U
tiging; 69. neon (scheik. afk.); 70. U
opvoeding (afk.); 71. ambtshalve.l
afk.); 72. muz.noot; 73. Frans eiland6*

Platencontract D-Train

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen |

" De Geleense rhythm
and bluesformatie D-
Train heeft een platen-
contract getekend bij het
Blues is a Tramp-label.
In januari gaat hetzeven
man sterke D-Train de
studio in voor de opname
van de eerste cd, die Go
For It Baby gaat heten.
De cd wordt in maart uit-
gebracht. Go For It Baby
wordt geproduceerd door
Paul Duvivie en zal
hoofdzakelijk eigen werk
bevatten. De cd zal behal-
ve in de Benelux ook wor-
den uitgebracht in
Frankrijk, Duitsland,
Scandinavië, Engeland
en de Verenigde Staten.

Foto: JOHNBAGGEN
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de gulden harpoen



Loodzware portefeuille in EC voor vertrekkende ministeti

Van den Broek voorlopig
'tweede man' in Brussel

Van onze redactie buitenland

- Hans van den Broek wordt voorlopig de tweede
in de nieuwe Europese Commissie. Afgezien van zijn

2\vare pakket zal hij Commissievoorzitter Jacques Delors ver-
tellen naar de halfjaarlijkse EG-toppen. Dit maakte Van den
«rock gisteren bekend na afloop van een vergadering inBrus-
?el met zijn nieuwe collega-commissarissen over.de portefeuil-
Werdeling.
■p heb geen enkele reden tot kla-
?en- Het was waarop ik had ge-
°opt en wat Delors had beloofd,"
ei een tevreden Van denBroek. Hij

<pat op 6 januariaan de slag als op-
.olger van Frans Andriessen, die

*^ds 1981 voor Nederland in Brus-?e' Werkte.
y^i den Broek, die per 2 januarials
"^nister van Buitenlandse Zaken

wordt in Brussel verant-
woordelijk voor de buitenlandse
Politieke betrekkingen en krijgt dee'ding van de onderhandelingen
2.ver de uitbreidingvan de EG.
{■darnaast moet hij vorm geven aan
JJet Europees buitenlandsen veilig-
heidsbeleid dat in het Verdrag van

is voorzien. In zijn pak-
pt zitten ook de buitenlands-poli-
j!eke verantwoordelijkheden die
elors tot nu toe voor zijn rekeningneemt.

~k zal mijn handen vol hebben,
[j^ar ik zie er met spanning naar
XfV' zei Van den Broek.
4ari den Broek verwacht net als

dat de toetredingson-qerhandelingen die over enkele

weken al met Oostenrijk, Finland
en Zweden beginnen, zwaar zullen
worden. Hij trekt er 'anderhalf tot
twee jaar'voor uit.
Voortaan valt ook Joegoslavië on-
der verantwoordelijkheid van Van
den Broek. Dat deed de Spanjaard
Abel Matutes tot dusver.
Het enige dat Van den Broek niet
van Andriessen erft, is buitenlandse
handel. Dat gaat de Brit Leon Brit-
tan doen die daarmee ook verant-
woordelijk wordt voor de onder-
handelingen over een GATT-han-
delsakkoord.
Van den Broek kan ook nog vice-
voorzitter worden. In de huidige
Commissie zijn dat er zes, maar vol-
gens Maastricht moeten dat er twee
of éénworden. Andriessen was van-
wege het meeste aantal dienstjaren
de eerste vice-voorzitter.
Premier Lubbers reageerde ver-
heugd op de portefeuilleverdeling
in Brussel. „We zijn blij dat het is
gegaan zoals we hadden veronder-
steld," aldus de premier in Den
Haag.

Samenstelling EG-Commissie
IRUSSEL - De komende twee
lar zal de Europese Commissie,
et dagelijks bestuur van de Eu-
ipese Gemeenschap, er als
olgt uitzien:
Jacques Delors (Frankrijk):
voorzitter en monetaire zaken.
Martin Bangemann (Duits-
land): industrie, telecommuni-
catie en informatie.
Hans van den Broek (Neder-
land): buitenlandse betrekkin-
gen, gemeenschappelijk bui-
tenlands en veiligheidsbeleid
en onderhandelingen over de
uitbreiding van de EG.
Sir Leon Brittan (Groot-Brit-
tannië): buitenlandse economi-
sche betrekkingen en handel
(onder meer GATT).
Henning Christophersen (De-
nemarken): economische en
financiële zaken, leningen, in-
vesteringen en statistiek.
Padraig Flynn (lerland): socia-
le zaken, werkgelegenheid,
immigratie en binnenlandseen
juridischezaken.

- Manuel Marin (Spanje): ont-
wikkelingssamenwerking en
humanitaire noodhulp.

- Abel Matutes Juan (Spanje):
energie en transport.- Karel van Miert (België): con-
currentiepolitiek.- Bruce Millan (Groot-Brittan-
nië): regionale politiek.- loannis Paleokrassas (Grieken-
land): milieu, nucleaire veilig-
heid en visserij.

- Joao de Deus Pinheiro (Portu-
gal): betrekkingen met het Eu-
ropees Parlement en cultuur.

- Antonio Ruberti (Italië): we-
tenschap en onderzoek.

- Peter Schmidhuber (Duits-
land): begroting, cohesiefonds
en fraudebestrijding.- Christiane Scrivener (Frank-
rijk): douane, belastingen en
consumenten.- René Steichen (Luxemburg):
landbouw.- Raniero Vanni d'Archirafi (Ita-
lië): interne markt en midden-
en kleinbedrijf.

OV-kaart BV met
opheffing bedreigd
j?EN HAAG -De OV-studenten-
(j a^t BV is te streng voor de stu-
Va n' at blijkt uit een onderzoek
tj

n Coopers en Lybrand in op-
w^nt van minister Ritzen (Onder-
kin e re Sels rond de verstrek-
te?!? en inname van de OV-studen-nkaarten zijn strak; de OV-stu-
stü kaart BV is erg rap met het
2onHn -an deurwaarders en in uit-Vaijderlijke en zeer schrijnende ge-
sol zou de BV zich best wat, Peler kunnen opstellen, aldus
ei organisatiebureau.

dr» t^n algemeenheid functioneert
ra echter goed, zo blijkt uit het

Pport dat minister Ritzen gisteren"
'aar de Tweede Kamer heeft ge-
lUUrd. Toch vraagt Ritzen zich af<
' de OV-studentenkaart BV alsParte organisatie moet blijven
oortbestaan. De bewindsman

v°ekt samen met de vervoersbedrij-
etl naar de beste oplossing.

eerste Kamer tegen
belastingverhoging

d EN HAAG - Een meerderheid in
Kamer van CDA, VVD en

irfP/GPV/RPF heeft gisteren felle
fitiek geuit op het plan van de re-

Uiwmg om v°lgend Jaar de loon- en
/^omstenbelasting niet te compen-eren voor de inflatie. Dat betekent
.at de mensen met een inkomen
"oven 50.000 gulden per jaar de du-
R e worden.

et CDA is nog bereid om het plan
orrend te accepteren op voor-

inffrde dat het kabinet in 1994 de
tin e weer volledig in de belas-
j^ngschijven verwerkt. De Tweede
rj arr\er is er al mee akkoord gegaan
£»t de belastingbetaler in 1993 geen
ompensatie krijgt voor de geldont-waarding.

binnen/buitenland

Kans op genezing
van borstkanker
stijgt aanzienlijk

GRONINGEN - Vrouwen met borstkanker
hebben een grotere kans op genezing wan-
neer een nieuwe behandelingsstrategie
wordt toegepast. Dat blijkt uit een onder-
zoek van het Academisch Ziekenhuis Gro-
ningen (AZG).

Met een nieuwe, zeer intensieve therapie ge-
durende een jaar zijn de levenskansen van
vrouwen met - in de okselklieren uitgezaai-
de - borstkanker fors gestegen. De resulta-
ten van het Groningse onderzoek zijn vol-
gens het AZG 'ronduit bemoedigend.
Onderzoekers van het AZG hebben in de af-
gelopen tien jaar 24 vrouwen een zeer inten-
sieve behandelingstherapie gegeven. Deze
bestaat uit een combinatie van chirurgische
therapie, zonodig radiotherapie, chemothera-

pie en een autologe beenmergtransplantatie
(van de patiënt zelf). De behandeling is zwaar
en de kans op complicaties is weliswaar
groot, maar er zijn sterke aanwijzingen dat ze
zeer effectief is. Bij het overgrote deelvan de
behandelde groep vrouwen treedt geen her-
halingvan de ziekte op. Vóórdat de behande-
ling definitief wordt ingevoerd, heeft eerst

nog een landelijk onderzoek plaats

In Nederland wordt jaarlijks bij enkele hon-
derden vrouwen onder de vijftig jaar borst-
kanker vastgesteld met een ongunstige kans
op genezing. Het gaat dan om patiënten bij
wie meer dan vijfklieren in de oksel zijn aan-
getast. Na drie jaar blijkt nog maar vijftig
procent van deze patiënten zonder uitzaaiin-
gen te zijn. Na vijfjaar is dat bij veertig pro-
cent van de vrouwen het geval en na tien jaar
ligt het percentage op twintig procent.
In de onderzochte groep vrouwen die vol-
gens de 'nieuwe therapie zijn behandeld, is
na drie jaar nog meer dan negentig procent
zonder uitzaaiingen. De verwachting is dat
dit na vijfjaar nog meer dan tachtig procent
zal zijn.

Servische oppositie weigert zege te erkennen

Milosevic stevent af op
zeer forse overwinning
BELGRADO - Slobodan Milosevic
stevent volgens de Servische kies-
commissie af op een overtuigende
overwinning in de zondag gehou-
den presidentsverkiezingen in Ser-
vië, maar de oppositie weigert zijn
zege te erkennen.

Panic en de oppositiepartijen die
hem steunen, zijn ervan overtuigd
dat er fraude is gepleegd, niet alleen
bij de presidentsverkiezingen, maar
ook bij de parlementsverkiezingen.
Volgens de leider van de oppositie-

De oppositie beschuldigt Milosevic
en consorten ervan de overwinning
van oppositiekandidaatMilan Panic
te hebben gestolen door groot-
scheepse fraude, een beschuldiging
waarin zij wordt gesteund door in-
ternationale waarnemers. Bij de te-
gelijkertijd gehouden parlements-
verkiezingen kreeg de extreme Ser-
vische Radicale Partij verrassend
veel stemmen.

coalitie Depos, de schrijver Vuk
Draskovic, zijn Panic en Depos de
ware winnaars van de verkiezingen.
Draskovic beschuldigde de socialis-
ten van Milosevic ervan de inhoud
van de stembussen te hebben ver-
wisseld.
Panic heeft de kiescommissie al
verzocht binnen 90 dagen nieuwe
verkiezingen uit te schrijven.
Of Milosevic nu op eerlijke wijze of
door fraude heeft gewonnen, de
Serviërs zullen voor zijn herverkie-

Volgens de officiële, maar nog niet
volledige uitslagen krijgt Milosevic
56 procent van de stemmen, terwijl
Panic blijft steken op 35. Dit beeld
zal niet veel meer veranderen wan-
neer de officiële einduitslag be-
kendgemaakt wordt, waarschijnlijk
morgen.

zing de prijs van nog grotere isolatie
moeten betalen. De Duitse minister
van Buitenlandse Zaken, Klaus
Kinkel, betreurde de herverkiezing
van Milosevic en meende dat de
eerstvolgende maatregel van de ïn-
ternationale gemeenschap de totale
isolatie van Servië zou kunnen zijn.

Dagelijks gebed

'Ernstige slag voor vredesonderhandelingen'

Israëlisch hof draait
uitwijzing niet terug

JERUZALEM - Het Israëlische
Hooggerechtshof heeft de uitwij-
zing van 415 vermeende moslim-
fundamentalisten naar Libanon
rechtsgeldig verklaard. Meir Sham-
gar, de voorzitter van het hof, ver-
klaarde dat de beroepen die door
mensenrechtenorganisaties waren
ingediend, waren verworpen.
Shamgar voegde eraan toe dat de
uitgewezenPalestijnen op Libanees
grondgebied zijn, daarmee aange-
vend dat Israël niet langer voor hen
verantwoordelijk is.

De woordvoerster van de Palestijn-
se delegatie in het vredesoverleg,
Hanan Ashrawi, zei 'werkelijk des
duivels te zijnover deuitspraak van
het hof om de beslissing tot depor-
tatie te bevestigen. „Dit zal een
ongunstig effect hebben op de sta-

biliteit in het gebied en in de hele
regio. Tevens doet het sterke twij-
fels rijzen over het hele rechtsbestel
in Israël, en betekent het een nega-
tief signaal en een ernstige slagvoor
de mogelijkheid van vrede tussen
Palestijnen en Israëliërs."

De vorige week uitgewezen Pale-
stijnen zitten vast in een tenten-

kamp op een strook tussen de door
Israël ingestelde veiligheidszone in
Zuid-Libanon en Libanon zelf. De
Libanese regering weigert de Pales-
tijnen toe te laten. Volgens de men-
senrechten-organisaties heeft Israël
daarom nog steeds de verantwoor-
delijkheidvoor de gedeporteerden.
Officier van justitievan het Hoogge-
rechtshof Nili Arad wees dat argu-

ment van de hand. Het hof was het
uiteindelijk met de officier eens en
besliste dat de Palestijnen op Liba-
nees grondgebied zijn.

De Israëlische radio meldde dat het
leger de posities aan de noordkant
van de veiligheidszone heeft ver-
sterkt om te voorkomen dat de uit-
gewezen Palestijnen terugkeren.
Zeker vier gedeporteerden zijn ge-
wond geraakt toen zij. bij pogingen
om terug te keren werden gecon-
fronteerd met de door Israël ge-
steunde SLA-militie.
De leider van de Palestijnse delega-
tie in het bilaterale overleg met Is-
raël herhaalde gisteren van zijn
kant dat zij niet aan de onderhande-
lingstafel zal terugkeren zolang de
uitgewezen Palestijnen niet naar Is-
raël terug kunnen.

" De ruim vierhonderdPalestijnen in het niemandsland tussen de Libanese en Israëlische legers bezig met het gebed. Op de
voorgrond de watervoorraden die de gedeporteerden van de hulporganisaties hebben gekregen. __ Foto: reuter

Leerlingen in lbo hebben
slechtste tanden en kiezen
ROTTERDAM - Leerlingen in het lager beroepsonderwijs (lbo) heb-
ben slechtere gebitten dan leeftijdgenoten op andere soorten scho-
len. Zij poetsen minderregelmatig hun tanden en gaan het minst bij
de tandarts op bezoek. Dat blijkt uit het onderzoek 'Zicht op 't gebit'
van de Gezondheidsdienst (GGD) in Rotterdam. Hieraan namen
bijna drieduizend jongerenuit de tweede klas van het voortgezet on-
derwijs in Rotterdam en omgeving deel.

In het algemeen blijkt dat eenderde van de leerlingen een gaaf gebit
heeft. Meisjes hebben iets meer last van slechte tanden en kiezen dan
jongens. Verder laat het onderzoek zien dat vooral onder Turken en
Marokkanen de mondgezondheid minder is dan bij Nederlanders.
Hoe ouder de leerling, hoe minder hij of zij het gebit laat controleren,
zo stelden de onderzoekers vast.

Opmerkelijke uitslag enquête onder 15.000 scholieren

Jongeren steeds rechtser
DEN HAAG - Een meerderheid
van de leerlingen in het voortge-
zet onderwijs (57 procent) vindt
dat er te veel buitenlanders in
Nederland zijn. Na het milieu
wordt dit door veel jongeren
(vooral jongens) als het belang-
rijkste probleem beschouwd. Als
er nu onder jongeren verkiezin-
gen zouden worden gehouden,
zou de CD (Centrum Democra-
ten) in de Kamer negen zetels
krijgen. Daarnaast vindt drie-
kwart van de scholieren dat er te
veel misbruik van sociale voor-
zieningen wordt gemaakt.

Dit blijkt uit een enquête die vo-
rig jaar werd gehouden onder
15.000 scholieren van lbo, mbo,
mavo, havo en vwo. Het Scholie-
renonderzoek is een gezamenlijk
initiatief van het Nationaal Insti-
tuut voor Budgetvoorlichting, de
Stichting Economisch Onder-
zoek, het Sociaal en Cultureel
Planbureau en de Rijksuniversi-
teit Leiden en werd eerder ge-
houden in 1984 en 1990.

Zes van de tien jongeren onder-
schreef de stelling dat 'er te veel
buitenlanders in Nederlandzijn.
Opgesplitst naar politieke par-
tijen was 62 procent van de
CDA-jongeren het daar mee
eens, bij de PvdA 53 procent, by"
de WD 68 procent en bij D66 45
procent. Overigens was in het
onderzoek van 1990 een vraag
over buitenlanders niet meege-
nomen. De meeste jongeren vin-
den milieuvervuiling nog steeds
het belangrijkste probleem.
Tweeëndertig procent van de
jongens noemt daarna echter an-
dere culturen in Nederland als
grootste probleem en meisjes (36
procent) juist de aids-besmet-
ting.

Het onderzoek werd gehouden
vóórdat de discussies over ille-
gaal in ons land verblijvende
mensen breed werd uitgemeten
in de politiek en de media. Vol-
gens de onderzoekers kunnen
deze discussies geen invloed
hebben gehad.

In de voorkeur voor politieke
partyen treden aanzienlijke ver-
schuivingen op ten opzichte van
de vorige enquêtes. Van de on-
dervraagden heeft 46 procent
een voorkeur voor een politieke
partij (was in 1984 65 procent en
in 1990 74 procent), 38 procent
zegt niet te weten waarop men
zou stemmen, twaalf procent wil

niet stemmen. Dat de belangstel-
ling voor de politiek in 1990 zo
groot was, is volgens de onder-
zoekers het gevolg van de toen
gehouden verkiezingen voor
Provinciale Staten, Kamer en ge-
meenteraad.

Als winnaars komen D66 en de
Centrum Democraten uit de bus,
waarbij D66 zestien procent en
CD zes procent zouden halen als
er onder jongeren nu verkiezin-
gen zouden worden gehouden.

Verhoudingsgewijs loopt de
PvdA de grootste klappen op.
Wilde in 1984 nog 33 procent op
deze partij stemmen, in 1990 was
dit teruggelopen naar 26 procent

'en in 1992 zelfs naar 22 procent.
Het CDA is evenals in 1990 de
grootste partij gebleven (31 pro-
cent). De VVD trekt twaalf pro-
cent van de stemmen en is onder
scholieren de vierde partij. Er is
een duidelijke samenhang tus-
sen schooltype en politiekevoor-
keur. Zo blijkt de PvdA vooral
bij allochtonen en leerlingen in
het lager- en middelbaar be-
roepsonderwijs te scoren.

Een ruime meerderheid (76 pro-
cent) vindt dat er in Nederland
misbruik wordt gemaakt van so-
ciale uitkeringen. Deze stelling
wordt onderschreven door meer
dan tachtig procent van de aan-
hangers van VVD, D66, CD en de
kleine rechtse partijen. Ook
vindt een ten opzichtevan de vo-
rige enquêtes groeiende meer-
derheid (25 procent) dat de uit-
keringen omlaag kunnen. Opval-
lend is dat meer aanhangers van
Groen Links (twintig procent)
dan van de PvdA (achttien pro-
cent) dat vinden.

punt uit

Beatrix
Koningin Beatrix zal volgend
jaar november een driedaags
staatsbezoek brengen aan
Zwitserland. Ze heeft een uit-
nodiging daartoe aanvaard, al-
dus Adolf Ogi, de veertien da-
gen geleden gekozen Zwitserse
bondspresident. Volgens Ogi
was de uitnodiging aan Beatrix
één van zijn eerste officiële
handelingen omdat 'wij veel
sympathie koesteren jegens
Nederland en zijn konings-
huis.'

Besparing
De eigen bijdrage van vijf gul-
den voor een bezoek aan de
psychiater gaat op 1 januari
omhoog naar twintig gulden.
De maximale eigen bijdrage
wordt 900 gulden per jaar.
Staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) heeft dit de
Kamer in een brief meege-
deeld. De bewindsman schrijft
dat de eigen bijdrage na deze
extra verhoging, de eerstko-
mende jaren niet meer ver-
hoogd hoeft te worden.

Bomen
De Europese bomen gaan
steeds verder achteruit in ge-
zondheid. Niet minder dan 22,2
procent vertoonde in 1991 ziek-
teverschijnselen. Dat blijkt uit
het gisteren in Brussel gepubli-
ceerde vierde jaarrapport over
de toestand van de bomen in
de Europese Gemeenschap en
zeven niet-EG-lidstaten. Vorig
jaarwerd bij bijna iedere vijfde
boom een sterk verlies van 25
procent of meer aan bladeren
of naalden geconstateerd.

Oud papier
Milieuminister Alders voelt er
niets voor het verbranden van
oud papier te verbieden. Hij
antwoordt dit op vragen van
het Tweede-Kamerlid Willems
(Groen Links), die hem ge-
vraagd had zon verbod af te
kondigen. Dit naar aanleiding
van de suggestie van de Vereni-
ging van Nederlandse Golfkar-
tonfabrieken (VNG) om het
overschot aan oud papier weg
te werken door verbranding.
De minister is evenmin van
plan de import van oud papier
(uit vooral Duitsland) aan ban-
den te leggen.

Verbod
Duitsland heeft gisteren op-
nieuw de extreem-rechtse groe-
pering Nationaal Offensief ver-
boden. Het is de vierde keer
binnen een maand dat Bonn in
het kader van een campagne
tegen het antisemitische en ra-
cistische geweld in de Bonds-
republiek een militante groep
neo-nazi's verbiedt.

Eurokorps
De Navo heeft gisteren in Brus-
sel haar goedkeuring gegeven
aan de voorwaarden waaronder
het Frans-Duitse Eurokorps
onder Navo-commando komt
te staan. Het militaire comman-
do van de Navo alsmede de
Duitse en Franse chefs van sta-
ven onderhandelden ruim een.
week over de samenwerking
tussen het transatlantische
bondgenootschap en het Euro-
korps, dat in 1995 35.000 mili-
tairen moet omvatten. Het ak-
koord voorziet in het plaatsen
van het Eurokorps onder Navo-
bevel bij humanitaire operaties
en de verdediging van Navo-
lidstaten. Bovendien mogen
eenheden die direct tot de geïn-
tegreerde Navo-troepen beho-
ren, geen taken buiten het
bondgenootschap aannemen
zonder de goedkeuring van de
lidstaten.

Aaw
De leeftijdsgrens voor de verze-
kerings- en premieplicht in de
Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (aaw) wordt tot 1 ja-
nuari 1994 gehandhaafd op 65
jaar. De Eerste Kamer heeft
gisteren ingestemd met een
wetsvoorstel van staatssecreta-
ris Ter Veld van Sociale Zaken
en haar collega Van Amels-
voort van Financiën waarin dit
is geregeld. Het nu aanvaarde
wetsvoorstel regelt dat mensen
van 65 jaar en ouder tot 1 ja-
nuari 1994 in ieder geval buiten
de verzekerings- en premie-
plicht vallen. De Tweede Ka-
mer was al eerder akkoord ge-
gaan met het voorstel van de
beide staatssecretarissen.
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Op 23 en 24 december zijnonze
kantoren gesloten. In gevalvan

nood zijnwij de 23e wel telefonisch
bereikbaar. Wijwensen u alvast

prettige feestdagen.

&_
AZL Assurantiën

Regiokantoor Zilveren Kruis
Akerstraat 92, Heerlen.
Telefoon 045-763363

Boschdijk 135, Eindhoven.
Telefoon 04CM57720
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Stress
Even later ging bij haar thuis de
telefoon, net als bij tientallen an-
dere Nederlandse vrouwen. De
een belde de ander en trok naar
het bij het vliegveld gebouwde
Ibis-hotel. Op dat moment werden
de eerste overlevenden daar al
binnengebracht: bebloed, koud, in
stress-toestand, zoekend naar hun
geliefden.
Ze vonden Nederlandse stemmen,
begrip en medeleven. De vrouwen
uit de Algarve verdeelden zich
over de drie hotels waar slachtof-
fers werden ondergebracht. Ze
verzamelden namen, om die door
te geven naar het crisiscentrum in
Amsterdam, ze hielpen dokters en
verpleegkundigen waar mogelijk,
bezetten de balie van het Ibis en
zorgden dat naar huis kon worden
gebeld.
Na afloop blijven ze er nuchter
onder. „Als wij er niet waren ge-
weest, hadden de Portugezen dat
ook even goed gedaan". En dan
volgt een trits complimenten aan
het adres van de hulpverleners en
politie, brandweer en ambulances.
Het bevestigt de woorden van pro-
fessionele hulpverleners, overge-
komen uit Nederland. Ook zij

complimenteren de Portugezen
met hun snelle en efficiënte aan-
pak, ondanks hun beperkte mid-
delen.

Om half elf gisterochtend kwam
voor de overlevenden het uur van
de waarheid. De avond ervoor zei-
den de meesten nog dat zij niet
met het vliegtuig naar huis wil-
den, maar twaalf uur later hielden
nog maar weinigen vast aan dit
standpunt. Ineke van Merode en
Rene van Oorschot, uit Kruisland
bij Roosendaal, lieten zich uitein-
delijk ook door de psycholoog
ompraten.

Huwelijk
„Gisteren zei ik nog dat ik nooit
meer wilde vliegen. Maar mis-
schien is het wel het beste om snel
naar huis te gaan", zegt de lichtge-
wonde Ineke. De ramp heeft in
ieder geval hun leven veranderd:
binnen een halfjaar zullen ze trou-
wen. „Nu we dit hebben meege-
maakt, weten we zeker dat we bij
elkaar horen".

Niet iedereen is naar huis vertrok-
ken. Enkelen bleven achter bij
familie in en rond Faro. Anderen,
in ieder geval een groep van vier,
begon gewoon aan hun vakantie.
Anderen willen niet meer vliegen,
en kiezen voor de trein. Zoals Aart
Korsuize en Jan Telders uit Lei-
den.

Telders: „Na dit ongeluk kan ik
niet meer vliegen. Ik heb een
grens gepasseerd, en het optreden
van Martinair stelde me teleur. De
meesten hebben zich laten ompra-
ten, en de wijze waarop dat ge-
beurde vond ik stuitend. Ik wist al
dat je als slachtoffer je identiteit
kwijt bent, maar ze hebben de
mensen echt onder druk gezet om
ze maar snel naar Nederland te
brengen".
Telders en Korsuize hebben het
gevoel dat zij meer tijd nodig heb-
ben de ramp te verwerken. Maar
ook waren ze bang voor de emo-
ties die in het vliegtuig op de te-
rugweg konden loskomen. „Mijn
ziel is in totale chaos, en ik wil dit

alles eerst rustig verwerken".
Dat geldt ook voor een andere
groep, die nog enkele dagen in Fa-
ro blijft. Met 36 mensen uit het

Betuwse Herwijnen begon hun va-
kantie. Vijf of zes zullen niet meer
terugkeren, de meerderheid koos
de snelle weg. De resterende ze-

ven personen willen pas over drie
of vier dagen naar huis terugke-
ren. En dan nemen ze misschien
toch gewoon het vliegtuig.

" Een gewonde moeder omarmt haar eveneens gewonde kind in afwachting van de retour-
vlucht. Foto: EPA

Namen van 41 slachtoffers nu bekend

In totaal 53 passagiers
omgekomen bij vliegramp

Vervolg van pagina l

SCHIPHOL - De internationale
organisatie van verkeersvliegers
Ifalpa en de Vereniging van Ne-
derlandse Verkeersvliegers (VNV)
toonden zich gisteravond weinig
gelukkig met de uitspraken van
Martinair-directeur Schröder.
Voorzitter B. Bakker van lde Ifalpa
en gezagvoerder bij deKLM zei de
conclusie van de Martinair-direc-
teur 'prematuur' te vinden. „Hij
houdt zich met die uitspraak niet
aan de internationale code die
stelt dat eerst het vooronderzoek
dient te zyn afgerond. Die code is
juist opgesteld om speculaties te
voorkomen en dat gebeurt nu juist
niet. Het is jammer wat hy nu
heeft gedaan.

Woordvoerder Den Boer, belast
met vliegtechnische zaken bij de
VNV deelt Bakkers mening. „We
kunnen ons wel vinden in derich-
ting van zijn uitspraken, maarvin-
den toch dat hij beter het onder-

zoek van bij voorbeeld de flightre
corders had kunnen afwachten".
Ook de bemanning is inmiddels in
Nederland teruggekeerd. Er was
voor de Portugese autoriteiten
geen enkele reden hen langer vast
te houden. Naar verwachting
wordt vanmiddag de lijst gepubli-
ceerd van de passagiers die de
vliegramp hebben overleefd.
Met enkele uren vertraging land-
den gisteravond rond acht uur op
Schiphol twee Martinair-vliegtui-

gen met overlevenden van de
vliegramp in Faro. In het eerste
toestel, een als noodhospitaal in-
gerichte Airbus 310, bevonden
zich 36 gewonden opbrancards en
twee kinderen van een van de
slachtoffers.

Even later landde een Boeing 767
met ruim 150 ongedeerde en licht
gewonde overlevenden van het
ramptoestel. Daarvan moesten er
tien op brancards worden ver-
voerd. Vanaf Schiphol werden de

zwaargewonden uit het eerste
vliegtuig per ambulance overge-
bracht naar het Academisch Me-
disch Centrum en het VU-zieken-
huis in Amsterdam, terwijl gewon-
den uit het tweede toestel naar het
ziekenhuis in Utrecht werden ver-
voerd.

De aankomst van de overlevenden
werd zo veel mogelijk voor de
pers afgeschermd. Familieleden
van de slachtoffers werden opge-
vangen in sporthalDe Elzenhof op

Schiphol-Oost. VanafDe Elzenhof
konden ze per auto naar een afge-
zet deel van het luchthaventerrein.
Daarvandaan werden ze per bus
vervoerd naar de voor anderen af-
gesloten G-pier, waar beide vlieg-
tuigen aankwamen.

binnen/buitenland

Sommige slachtoffers willen niet met vliegtuig terug

Nederlandse kolonie
hielp ramptoeristen

DOOR LOUIS BURGERS

FARO - Het toeristenseizoen in de Portugese Algarve is
definitiefvoorbij. Een immense leegte wacht in deze tijd
van het jaar eenieder die de reusachtige aankomst- en
vertrekhal van het vliegveld van Faro betreedt. Slechts
af en toe bewegen er wat passagiers in een hoek van de
hal. Dan vertrekt een enkel vliegtuig, of het landt.
De vliegtuigen taxiën langs de uit-
gebrande brokstukken van de
Martinair DC-10. Geblakerde res-
ten metaal diehet grafwerdenvan
ruim vijftig vakantiegangers.
Maandagochtend was het afgrijse-
lijk weer: de haast permanente
regen ging gepaard met subtropi-
sche hoosbuien en zware windvla-
gen. De slachtoffers hebben dat
ook gemerkt: na de klap en het
vuur volgde de hoosbui en moes-
ten velen - letterlijk - uit haast
kniediepe modder worden opge-
raapt.
Daarna ging het snel, en goed ge-
organiseerd. Eerder dit jaar had
het vliegveld een rampoefening
gehouden waardoor geen tijd no-
deloos verloren ging. „We hebben
het later nagerekend: binnen een
kwartier na het ongeluk hoorden
we van alle kanten de ambulances
komen", aldus Ellie Gallas, die in
de Algarve woont.

" Slechts de troosteloze
aanblik van het
verongelukte vliegtuig is
stillegetuige van de
ramp die
maandagochtend om
drie minuten over half
negen plaatsvond.
Toestellen vol
vakantiegangers vliegen
afen aan, sinds de
weinigprofessioneel
ogende luchthaven weer
is opengesteld voor het
vliegverkeer. Foto: ANP

Gezinnen
Het dodental van de ramp is vast-
gesteld op 53 mensen. Gistermid-
dag gaf Martinair een voorlopige
lijst vrij met namen van 41 slacht-
offers, waaronder twee stewardes-
sen. Volgens Buys bestond er op
dat moment in de overige twaalf
gevallen nogtwijfel over de identi-
teit. Bij de omgekomen passagiers
zaten soms vier leden van één ge-
zin.
In ziekenhuizen in Portugal ver-
bleven gisteravond nog 33 zwaar-
gewondepassagiers van het ramp-
vliegtuig. De bedoeling is dat deze
veelal door brandwonden getrof-
fen mensen vandaag naar brand-
wondencentra in Nederland wor-
den gevlogen.

Munstergeleens gezin
veilig thuis na ramp
SITTARD - De familie Brasz uit Munstergeleen, die maandag in he
ramptoestel van Martinair naar Portugal zat, heeft de landing over-
leefd. Het gezin keerde gisteren terug op Schiphol, samen met een
groot aantal andere overlevenden.
Het echtpaar Brasz was met twee kinderen, een zoon en een dochter;
voor een vakantie naar Zuid-Portugal vertrokken. De vrouw heeft bl)

het ongeluk een aantal gebroken ribben en mogelijk een beenbreuK
|Opgelopen. Naar haar echtgenoot is enige tijd gezocht omdat hij °n'
der de wrakstukken was geraakt. Hij is er echter heelhuids varia'
gekomen.

Het gezin verbleef na de ramp, net zoals andere slachtoffers, in cc»
hotel in Faro. In de loop van gisternacht keerde de familie Brasz te-
rug naar Schiphol, met de door Martinair geregelderetourvlucht. (

De man werkt bij DSM, op de lokatie noord in Geleen, maar was nie
voor een zakenvlucht naar Portugal. DSM heeft spontaan aangebo-'
den om de familie gisteravond op te vangen en wilde ook de thuisreis
van Schiphol naar Limburg regelen. Martinair stond er echter op oe
opvang van defamilie Brasz zelf te verzorgen. Een ambulance brad 1

het gezin direct naar het Sittardse ziekenhuis.

Buren aan de Gulikstraat in Munstergeleenkregen gistermiddag een
geruststellend telefoontje uit Faro, dat het gezin de ramp had over- L

leefd en dat de familieleden nog dezelfde dagzouden terugkeren. ft

Piloot rampvliegtuig
zeer ervaren vlieger
ALPHEN A/D RIJN - De piloot van de maandag verongeluk^ ,
DC-10 van Martinair, Wim van Staveren uit Alphen aan den Rijn * |
aan zijn laatste jaarbij Martinair bezig. De gezagvoerder is kort gele' *den 56 jaar geworden, de leeftijd waarop Martinair-vliegers met pcf 1' \
sioen gaan. Van Staveren is 23 jaar bij de charter-maatschappij ' Idienst. 'i

De Alphenaar staat bekend als een zeer ervaren vlieger. Hij zou tus' (
sen de 15.000 en 20.000 vlieguren hebben gemaakt. Ook is hij al 1' |
jaar vlieginstructeur en geeft les op de vluchtsimulator. Een collel
noemde het gisteren 'dramatisch dat dit vlak voor het einde van zUn
carrière moet gebeuren. ..
In een interview van een half jaar geleden noemde de vlieger zU i
beroep „het mooiste wat er is en het wordt bovendien goed betaal0 \
Overal op de wereld kom jebekenden tegen, we leven in een kleine' i
grote wereld". " 'Bekenden schetsen de gezagvoerder als een zeer bedachtzame, rus?' i
geen evenwichtige man, met een gelijkmatig humeur. „Een man d' i
over alles wist te praten, zonder op te scheppen over zijn prestatie'
Hij vliegt ook al zó lang".

Bewoners Faro geïrriteerd
na kritiek uit Nederland
FARO - De dag na de vliegramp hangt er een mistroostige sfeer >n
Faro. Het leven kabbelt verder.

Ergernis is er over uit Nederland overgewaaide kritiek dat de me*» 1'

sche voorzieningen in het zuidelijk deel van Portugal onderma3

zouden zijn. Gouverneur Cabrita Neto is zelfs verontwaardigd <>ve I
de in zijn ogen volkomen misplaatste kritiek. De hoogste bestuurde
van de Algarve noemt de Portugese artsen en de voorzieningen lP
zijn gebied ten minste zo goed als in Nederland. „Een bewijs is da1 (
niemand onderweg naar het ziekenhuis is gestorven en ook nog nte" i
mand in het ziekenhuis is doodgegaan",zo beet hij gisteren van ziell [

Met Kerst 35.000 toeristen
per vliegtuig op vakantie
DEN HAAG - Het ongeluk met de DC-10 van Martinair komt in cc*1 |
van de meest drukke perioden voor de chartermaatschappijen. In de \
week voor kerst moeten dit jaarruim 35.000 passagiers door de \\xcW [
worden vervoerd, meest naar zonbestemmingen. Daarvoor zijn zo 11'(
250 vliegtuigen nodig. Anders gezegd: in de weekvoor Kerstmis vef' ,
trekken rond de 35 vliegtuigen per dag met toeristen.

Al deze passagiers moeten eind december/begin januari weer terüé :
worden gebracht naar ons land. Direct daarna komt de tweede è°\ ,
overwinteraars op gang. Vele duizenden Nederlanders laten zich o
eerste week van het nieuwe jaar per vliegtuig naar warme oorde 11
vervoeren.
Deze drukte in charterland maakt het, volgens ingewijden,voor M^'
tinair niet echt makkelijk tijdig en voldoende vliegtuigstoelen te
huren bij andere maatschappijen. Er is nauwelijks sprake van eejj
onderbezetting, de meeste maatschappijen zitten vol. Martinair zeg
'nog geen probleem' te hebben met het elders onderbrengen van pa*'
sagiers. Tot op heden kan de maatschappij de problemen grotendeel'
in eigen huis oplossen. Martinair vervoert deze week 17.500 pass 3' I
giers. i

Onafhankelijk onderzoek
naar vliegramp DC-10
DEN HAAG - Behalve het onderzoek onder leiding van de Portuge'
se luchtvaartautoriteiten stelt Nederland ook een eigen onderzoek iJ j
naar de toedracht van het ongelukmet de DC-10 van Martinair op he* t
vliegveld van Faro. Directeur mr J. Biemond van Rotterdam Airpor1|
zal het Nederlandse vooronderzoek gaan leiden.
De Nederlandse wet schrijft voor dat bij een ongeluk met een Neder'
lands toestel een vooronderzoek wordt ingesteld. Vooruitlopend oP
de inwerkingtreding van de nieuwe Luchtvaartongevallenwet, naa1*
verwachting rond 1 februari 1993, heeft minister Maij van verkee1*
advies gevraagd aan de Raad voor de Luchtvaart. Volgens de huidiée
Luchtvaartrampenwet hoeft ze dat niet te doen.
Minister Maij kreeg na de Bijlmerramp veel kritiek op de benoeming
van ir. H.N. Wolleswinkel als vooronderzoeker van deze vliegramp'
Wolleswinkel is directeur Luchtvaartinspectie van de RLD. De nie<^we wet schrijft voor dat dit soort onderzoeken niet door de RL"
gedaan mogen worden, omdat de dienst zelf partij is.

Slachtoffers opgenomen
in twee ziekenhuizen
AMSTERDAM - De eerste slachtoffers van het vliegtuigongeluk i£Faro zijn in de loop van gisteravond naar het Academisch Medisch
Centrum in Amsterdam en het VU-ziekenhuis in Amsterdam ver-'
voerd. Het gaat om mensen die licht tot vrij ernstig gewond zijll:
Wervel-, bekken- en ribfracturen en lichte brandwonden zijn vee'
voorkomende kwetsuren. Geen van de slachtoffers verkeert in le'
vensgevaar.
In beide ziekenhuizen zijn de overlevenden van devliegramp op éf 11
afdeling ondergebracht waar ook psychiatrische hulp bij aanwezig is'Ook is in beide instellingen voor opvang van familieleden gezorgd-
Vandaag zal een nieuwe groep gewonden vanuit Portugal arrivere11*dievolgens dewoordvoerder van het AMC ernstiger gewond zijn da11
degenen die dinsdag zijn aangekomen.

Woensdag 23 december 1992»4
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Levensmiddelengroothandel in Moskou

Ahold helpt Russen
Van onze redactie economie

ZAANDAM - Op verzoek van
*j* Nederlandse regering gaat
Ahold zijn kennis en ervaring ter

stellen om in Mos-
Kou een levensmiddelengroot-
handel op te zetten. Deze stap isjtetvervolg op het onderzoek dat

Zaanse concern in de Russi-
?°he hoofdstad heeft uitgevoerd
'n opdracht van de Europese Ge-
genschap.Ahold heeft een rapport opge-
beld over de distributie van le-

vensmiddelen in Moskou en
aanbevelingen gedaan om tot
een verbetering van de gebrekki-
ge situatie te komen. De aanbe-
velingen van de specialisten van
Ahold's Eurodesk zijn door de
Europese Commissie en de Rus-
sische partners als bijzonder po-
sitief ervaren. Naar aanleiding

van deze reacties heeft de Neder-
landse overheid aan Ahold ge-
vraagd een levensmiddelen-
groothandel met een basisassor-
timent van 500 artikelen op te
zetten in het zuidelijke district
von Moskou.
De groothandel moet nog voor
eind 1993 worden geopend. Ter

voorbereiding van het werk was
een klein team van Ahold-
experts eerder deze maand enige
tijd in Moskou. Volgens een
woordvoerder van Ahold is het
beslist niet de bedoeling dat de
groothandel onder de vlag van
Ahold komt. Het project in Mos-
kou wordt gefinancierd door het
ministerie van economische za-
ken. Dat ministerie beheert een
door de EG beschikbaar gesteld
bedrag van 22 miljoen gulden
waaruit een aantal ontwikke-
lingsprojecten voor Rusland
wordt uitgevoerd.

Opleving economie niet in zicht Importen uit Oostblok voortgezet

Chemie blijft in problemen
Van onze redactie buitenland

j^ERLEN - Voor de Nederlandse chemische industrie is
J"2 een moeilijk jaar geweest. Het prijsniveau daalde met 4,5
Weent, de omzet met twee procent tot f44,5 miljard en de: Vesteringen verminderden met negen procent tot f4mil-
ffl. Bovendien nam het aantal werknemers in de chemie met
i" Procent af tot 88.600. Alleen het produktievolume steeg

e* 2,5 procent.
Jrj

ltl ciJfers zijn gepubliceerd in het
iwfSt.e nummer van NCI, het twee-
j. ehjkse periodiek van de Vereni-clS van de Nederlandse Chemi-
,* Industrie (VNCI). In 1993
y."*t het er niet beter op. Bij een
ij* Prijsniveau zullen de investe-ren komend jaar met veertien
,„?ent afnemen en zal het aantal
jKnemers onder de 87.000 belan-
o' een teruggang met minstensProcent.

lilrj eurstellende gang van zaken■ e branche is te wijten aan de te-

' tei van e conJunctuur in vrij-
ig a"e industrielanden.De malai-
C""'' no? eens versterkt door■rer, lcatieperikelen rondom het
WFag van Maastricht en de moei-
J* voortgang in de GATT-onder-

zegt VNCI-voorzitter
lcySM-directeur ir. R.E. Selman in
L 'n een commentaar op de cij-
Lj De chemische industrie in
L erland produceert voor drie-

tj ft voor buitenlandse markten
r s..dus gebaat bij een verdere li-

i ahsering van de wereldhandel.

De Nederlandse chemie heeft bo-
vendien zwaar te lijden onder de
massale importen van chemische
produkten uit Oost-Europa. „Aan-
bieders uit deze landen maken
deels door onwetendheid en oner-
varenheid veelvuldig gebruik van
onoirbare handelspraktijken zoals
dumping. Markten die aanvankelijk
in evenwicht waren, worden volle-
digverstoord met afbraakprijzen en
te groot aanbod."
Selman pleit niet voor het opwer-
pen van handelsbarrières voor de
produkten uit deze landen, gezien
het extra steuntje in de rug dat deze
landen nodig hebben. Wel is hij
voorstander van actie tegen het
overschrijden van de importquota
die tussen de Europese Gemeen-
schap en de voormalige Oostblo-
klanden zijn vastgesteld.
Selman trekt in het interview ver-
der ten strijde tegen de opvatting in
enkele Haagse adviesorganen als
zou de basischemie het accent moe-
ten verschuiven van bulkchemie
naar produkten met een zeer hoge
toegevoegde waarde.
De oplossing van de adviesraden
noemt de VNCI-voorzitter 'veel te
simpel. Het merendeel van de
hoogwaardige chemische produk-
ten komt direct voor uit de basi-
schemie. Verder zijn de volumina
van deze produkten 'per definitie te
klein.

Nederlandsche
Öank grijpt in

bij Ravast
t ""j^STERDAM - De Nederland-
1L e

k Bank (DNB) heeft ingegrepen

!. het in opspraak geraakte vast-
l^fonds Ravast en heeft daar een
lle curator aangesteld. Dat is mr.

die bij het onroerend-
Ledfonds VHS eveneens een der-
k"Jke functie heeft vervuld totdat
W f°nds surséance van betaling
n5 d verleend. Een stille curator
ttojdt door de DNB aangesteld als
L^ikkelingen dreigen die een ge-
L^r vormen voor de crediteuren.
Br,
Vf Amsterdamse effectenbeurs
Oto' 1 daarop besloten Ravast uit de
d 0 notering te halen. Daar-
V^r zullen de aandelen van Ravast
wnaf vanaf vandaag niet-officieel
H n genoteerd. Dat is een waar-
bij^w'ng voor het beleggend pu-
C? dat er iets mis is met het
i 'Os.

Protest luchtvaannaatschappijen VS sucesvol

BA verliest strijd
om macht in USAir

Van onze redactie buitenland

NEW VORK - De investering van
750 miljoen dollar (f 1,3 miljard) in
USAir door British Airways gaat
niet door. Britsh Airways besloot af
te zien van het plan omdat het Ame-
rikaanse ministerie van Verkeer de
voorgestelde vorm van samenwer-
king tussen beide luchtvaartmaat-
schappijen waarschijnlijk niet zal
goedkeuren. British Airways en
USAir gaan nu bekijken in welke
andere vormen zij kunnen samen-
werken.
Verscheidene grote Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen, waaron-
der Delta Air Lines, United Airlines
en Ameriean Airlines, hadden het
ministerie van Transport gevraagd

de in juli bekendgemaakte plannen
van British Airways te blokkeren.
In ruil voor 750 miljoen dollar zou-
den de Britten 44 procent van het
aandelenkapitaal en 21 procent van
het stemrecht van USAir krijgen.
Daarmee zou British Airways bij de
op drie na grootste luchtvaartmaat-
schappij van de VS feitelijk de

macht in handen nemen, aldus de
protesterende Amerikanen.
Een doorn in het oog van de USAir-
concurrenten was verder de lucht-
vaartovereenkomst tussen de Ver-
enigde Staten en Groot-Brittannië.
Met de voorgenomen plannen zou
British Airways toegang krijgen tot
de Amerikaanse markt, terwijl Lon-

den als een van de meest restrictie-
ve luchtvaartregimes werd aange-
merkt. Als voorwaarde voor een
eventuele goedkeuring van de plan-
nen door het Amerikaanse ministe-
rie stelden de protesterende lucht-
vaartmaatschappijen een herzie-
ning van het luchtvaartverdrag
tussen Londen en Washington,
waarbij de Amerikanen vrije toe-
gang tot Britse luchthavens zouden
moeten krijgen.

De Britse premier, John Major,
bood weliswaar een herziening van
het luchtvaartverdrag aan waarbij
Amerikaanse luchtvaartmaatschap-
pijen op regionale Britse luchtha-
vens zouden mogen vliegen, maar
daarbij geen toegang zouden krij-
gen tot de belangrijkste luchthaven,
Heathrow bij Londen.

beurs

Vast
LEERDAM - Een in de ochtend-
f eff vast gestemde Amsterdam-
%d enbeurs is in de loop van
ten j*ag verder aangetroken. Over

u d front wisten de koersen
'tirie hoger te noteren. De uit-

Van President Schlesinger
>nge

e Duitse centrale bank over de
e 2 rer»te die volgend jaar onder
o QJ;s Procent blijft, waren daar
1 "amelijk debet aan.
f°k dLe*-Ts\a sterke vraag van de optie-

-5 dolt uiteindelijk 1,5 cent hoge-
e u"ar en de vaste stemming op
°or p ltenlandse markten zorgde
en „ vriendelijke stemming op
"°Ei^ngens dunne markt. De
'51 n, x wist onder al dit geweld
l^del t aan te trekken tot 285,33.
reken n beschouwen het door-
|s het n de ërens van 285 punten
iscjj } nemen van een psycholo-
ge* ~, angrijk barrière. De koers-
>t 197 Ó|cmeen steeg met I'2o1' 20 punt

Nn^f bedroeg f2,66 miljard,
rf 2 i

57 miljoen aan aandelen
«ezelfn Jard aan obligaties. Door
'ist dB

e ,uitlating van Schlesinger
e^ker> obllgatiemarkt sterk aan te

er> 0 "" De staatsleningen noteer-»e f"geveer vijfdubbeltjes beter,

H° lële waarden werden de
oor ï. daS goed gevraagd. Daar--60,9n Tx,Amev fl aantrekken op

a G f °-70 °P f54-90 evenalsottg^ro op f50,90 en Aegon ten-
'e jmmet twee kwartjes op f74.
!?fderernationale waarden trokken
l°ninnaan met uitzondering van
*ijjk h -e °he. Die moest uitein-
1473?ne dubbeltjes prijsgeven op

00r' r- Voorkeur van beleggers
tßlnanciële waarden zou daar-

'ist en grondslag liggen. Unilever
'\v daartegenover f2,10 op tenDOt f 190'70'KLM f 1,60 tot
Kh u hiliPs net als Hoogovens

'9 4n beltjes tot respectievelijk
%:U ,en f 22-50 terwijl Akzo f 1,60
a r sloot op f 140,20.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 50,20 50,90
ABNAmroA.inF. 77,90 78,00
ABN Amro Obl.Gr.f. 190,10 190,30
Aegon 73,50 74,00
Ahold 87,00 88,60
Akzo 138,60 140,20
Alrenta 202,90 203,20
Amev eert. 59,90 60,90
Bols eert. 42,50 42,00
Bührm.Tet. c. 26,60 27,50
CSM eert. 100,80 101,30
DAF 7,70 7,50
Dordtsche Petr. 135,80 135,50
DSM 73,30 75,00.
Elseviercert. 121,20 121,50
Fokker eert. 13,90 14,40
Gist-Broc.cert. 32,10 33,20
Heineken 173,80 174,00
Hoogovens nrc 22,10 22,50
Hunter Douglas 38,50 40,00
IntMüller 51,90 51,20
lnt.Ned.Gr.c. 54;20 54,90
KLM 24,50 26,10
Kon. KNP 26,70 27,80
Kon. Olie 147,60 147,30
Nedlloyd 28,70 29,70
Océ-v.d.Gr. 39,00 40,00
Pakhoed eert. 36,00 35,10
Philips 19,00 19,40
Polvgram 42,90 43,00
Robeco 96,50 97.40
Rodamco 44,60 e 44,60
Rolinco 96,00 96,70
Rorento '9,20 79,20
Stork 25,00 25,80
Unilevereert. 188,60 190,70
Van Ommerennrc 32,30 33,10
Ver.BezitVNU 90,50 91,00
Wessanen eert. 97,70 98,70
Wolters-Kluwer 83,30 83,00

Avondkoersen Amsterdam
DSM 75,20 (75.00)
Kon.Olie 146,fi0-147,40(147,30)
Philips 19,10-19,40(19,40)
UnUever 191,00-191,50(190,70)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 41,00 40,80
ABNAmroHld.prf. 6,17 6,17
ACF-Holdingc. 35,00 e 35,00
Ahrend Groep c. 92,00 93.00
AsdOptionsTr. 9,30 9,30
Asd.Rubber 2,30 f
Ant. Verff. 400.00
AtagHold.cert 110,00 108,00 a
Athlon Groep 37,80 37,80
Athlon Groepnrc 39,00 39,20
Aut.lnd.R'dam 55,00 56,00
BAM Groep 75,00 74,50
Batenburg 150,00 150,00
Beers 109;50 109,50
Begemann Groep 77,00 78,00
Belindo 310,00 310,00
Berkei's Patent 0,35 0,35
Blydenst.-Will. 26,50 26,50 |

BoerBoekh. Kon. 21,50f 21,40
BoerDeWinkelb. 60,00 60,30
BorsumyWehry 51,00 51,20
Boskalis Westm. 26,50 26,50
Boskalis pref. 26,50 26,30
BraatBeheer 28,50 28,70
Breevast 14,60 14,60
Burgman-Heybroek 2450,00 2450,00
Calvé-Delft pref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1174.00 1180,00
Cindu Intern. 120,30 120,30
Claimindo 296,50 296,50
Content Beheer 21,40 21,10
Credit LBN 23,00 23,00
Crownv.G.cert. 109,50 109,50 a
CSM 99,80 99,90
DAF eert. 5,50 5,00
Delft lnstrum. 13,80 13,90
Desseaux 104,30 104.30
Dorp-Groep 38,00 37,50
Draka Holding 22,20 22,10
Econosto 20,40 20,60
EMBA 169,00 165,00 a
Eriks Holding 66,00 66,50
Flexovit Int. 50,20 51,00
Frans Maas eert. 52,00 51,20
FugroMcClelland 25,50 25,30
Gamma Holding 79,00 79,30
Gamma pref. 5,70 5,70
Garzarellis 11,00 11,00
Getronics 29,90 30,00
Geveke 17.40 17,40
Giessen-deN. 120,00 118,00
Goudsmit 22.00 22,00
Grolsch 183,00 184,00
GTI-Holding 189,00 189,00
Hagemeyer 120,20 123,00
HALTrustB 13,10 13,10
HALTrust Unit 13,00 13,10
HBG 178.00 181,00
Heineken Hold. 150,00 149,70
Hes Beheer c 15,00 14,50
Hoek'sMach. 53,20 53,20b
Holl.SeaS. 0.30 0,33
Holl. Ind. Mij 36,50 36,50
HoopEff. bank 6,50 6,60
HunterD.pref. 2,00
IHCCaland 85.50 86,00
Kas-Associatie 28,40 28,00
Kempen & Co 8,10 8,00
Kiene Holding 95,00 94,50
Kondor Wessels 30,00 30,00
KBB 58,00 58,00
Kon.Sphinx 41,00 40,40
Koppelpoort 333,00 b 333,00b
Krasnapolsky 198.00 198,00
Landré&Gl. 46,80 47,50
Macintosh 30,00 30,00
MaxwellPetr. 117,00 116,50
Moeara Enim 1198,00 1198,00
M.EnimOß-cert. 15700,00 15700,00
Moolen Holding 25,50 25,50
Mulder Boskoop 41,00 40,00
Multihouse 2,40 2,50
Naeff 470,00
NAGRON 59,70 59,40
NIB 725.00 b 727,00
NBM-Amstelland 7.00 b 7,50

NEDAP 30,60 30,60
NKF Holding 108,50 108,50
Ned.Part.Mij 53,20 53,20
Ned.Springst. 6800,00e 7150,00
Norit 15,30 15,60
Nutricia GB 106,00 107,00
Nutricia VB 114,00 113.80
Nuv.-TenCate 68,00 69.00
OmniumEurope 8,50 b 4,00 a
OPGcert. 30,00 30,00
Orco Bank eert. 72,20 72,40
OTRA 223,00 a 223,00
Palthe 29,00 27,00
philips div'93 18,50
PirelliTyre 13,00 13,10
Polynorm 134,50 136,50
Porcel. Fles 138,00 138.00
Randstad 44,80 44.80
Ravast 14,50
Reesink 73,50 73.10
Samas Groep 27,00 26,70
Sarakreek 14,00 13,50
Schuitema 1680,00 1680,00
Schuttersveld 31,50 32,50
Smit Intern. 19,00 19,40
St.Bankiersc. 13,10 13,10
Stad Rotterdam c 41,20 41,20
TelegraafDe 94,50 92,50
Textielgr.Twente 83,00 83,00
Tulip Computers 10,40 10,20
Tw.Kabel Holding 111,80 111,00
Übbink 65,50 65,00
Union 45,80 47,00
Un.DutchGroup 0,49 0,49
VereenigdeGlas 506,00 506,00
Vertocert. 15,00 15,10
Volker Stevin 43,10 43,10
Volmac 14,10 14,60
Vredestein 14,00 14,20
VRG-Groep 21,20 21,70
Wegener 67,50 67,40
WestlnvestF. 8,50 8,50
West Inv.F. wb 100,00 100,00 a
Wolters Kluwer 329.00 331,00
Wyers 19,20 19,20

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 79.50 80,70
ABN Amro Albefo 50,30 50,40
ABN Amro Amer.F. 71,80 70,00
ABN Amro Eur.F. 67.40 66,70
ABN Amro FarEF. 49,70 50,60
ABN Amro Liq.Gf. 169,70 169,80
ABN Amro Neth.F. 81,80 82.20
ABN Amrorentdiv 150,60 150,60
Aegon Aandelenf. 33,70 34,20
Aegon Spaarplus 5,05 5,05
AldollarßFS 28,60 28,50
Alg.Fondsenbez. 226,00 227,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 68,60 68,50
Amvabel 84,50 85,00
Asian Tigers F. 66,10 67,20
Asian Select. F. 62,50 62,50
AustroHung.F. 3,90 3,95
Beleg.f.Ned. 62,50 62,90
BemcoßentSel 59,20 59.20
Bever Belegg. " 2,70 2.80

CLNObIDiv.F. 111,60 111,60
CLN Obl.Waardef. 119,70 119,80
Delta Lloyd Inv. 23,90 24,40
DP America Gr.F. 37,20 36,80
EGFlnvestm. 106,30 106,70
EMF Rentefonds 77,70 77,70
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 41,70 42,10
Esmeralda part. 32,70 33,00
Eur.Ass. Trust 5,60 5,60
EMS Growth Fund 98,00 98,00
EMS IncomeFund 94,90 95,00
EMS Offsh. Fund 95,40 95,50
EOE IndexFnd 301,00 303,00
Euro Growth Fund 40,20 40,20
Euro SpainFund 5,80 5,80
FarEastSel.F. 51,20 51,20
Gim Global 50,90 51,00
Groeigarant 1,30f 1,30fHolland Fund 66,00 66,30
Holl. Eur.Fund 46,50 47 20
Holl. Obl.Fonds 126,20 126,50
Holl. Pac. Fund 89,50 91,00
Holl. Sel.Fonds 82,80 83,00
INGBnk DutchFnd 44,20 44,50
INGBnkGeldm.Fnd 56,90 56,92
lNGßnkGlob-Fund 44,80 45,00
INGBnkOblig.Fnd 35,60 35.60
ING Bnk Spaard.F. 102,49 102,53
INGBnkßentegr.F 124,20 124,20
INGBnkVastg.Fnd 31,90 31,80
Innovest 41,30 42,00
Interbonds 532,50 532,50
Intereffektsoo 23,90 24,00
Interertektwt 38,10 38,20
Investapart. 61,20
ISHimal.Funds 6,50 6,50
Jade Fonds 143,00 143,80
JapanFund 16,00 16,00
Jap.lnd.AlphaF. 5900.00
Jap.Sect.Rat.Yen 4840,00
Korea Pac.Tr.S 7,50 7,50
Liquirent 51,00 51,00
Mal.CapitalF.s 10,80 11,00
MeesObl.Div.F. 119,50 119,70
Mexico Income F. 22,00
MX Int.Ventures 8,00
Mondibel 73,10 73,10
Nat.Res.Fund 59,60 59,90
NedufoA 113,50a 113,50a
Nedufoß 122,00 122.00
Nevas 42.00 42,00
Nevas 17cumpref. 43,30
NewAsia Fund 5,60 5,60
Nomura Warr. F. 0,14 0,14
Obam. Belegg. 254,10 257,00
OAMFRentefonds 14,10 14,15
OrangeFund 18,70 18,80
Pac.Dimensions 82,00 82,00
Pac.Prop.Sec.F. 26,40 26,40
Pierson Rente 119,60 119,60
Postb.Aand.f. 50,00 50,00
Postb.Beleggf. 57,80 57,80
Postb.Verm.gr.f. 57,50 57,50
Rentalentßel. 161,00 161,20
Rentotaal NV 37,10 37.20
RG America F. 110,80 110,80
RGDivirentF. 50,50 50.50

RG Europe F. 94,00 95,00
RG Florente 120,80 120,80
RG Pacific F. 91,00 91,50
RG SP Groen 57,30 57,40
RG SPBlauw 54,70 54,50
RG SP Geel 50,30 50,30
RodinProp.s 84,00 84.00
Rolinco cum.p 82,00 82,00
Schrod.lnt.Pr.F 24,90 24,90
SciTechs 13,50 13,40
SuezLiq.Grf. 188,70 188,70
TechnologyFund 17,00 17,00

v TokyoPac.Hold. 170,00 171,00
TransEur.Fund 74,00 75,50
TranspacF. 251,00 250,00
Uni-Invest 17,50 17,40
Unicolnv.Fund 73,40 74.40
UnifondsDM 26,80 26,90
Vaste Waard.Ned 49,50 49,00 a
Vast Ned 94.00 94,00
VIBNV 53,60 54,50
VSB MixFund 51,00 51,10
VSBObl.Gr.f. 105,60 105,60
VSB Rente Fonds 111,40 111,40
WBO Intern. 66,30 66,50
Wereldhave NV 78,10 78,10
Yen ValueFund 73,70 73,90
ZOMFlorida F.s 21,00 22,00 b

Parallelmarkt
Alanheri 26,80 26,50
ABF 109,70 109,70
AustriaGlobal 1031,00 1031,00
Berghuizer Papier 28,60 28,60
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 95,30 95,30
Comm.Obl.F.2 95,05 95,05
Comm.Obl.F.3 95,35 95,35
De Drie Electr. 11,00 11,00
Delta Ll.Dollarf. 64,10 64,30
Delta Lloyd ECU 56,20 56,00
Delta Lloyd Mix 60,40 60,60
DeltaLloyd Rent 61,00 61.10
Dico Intern. 52,00 53,20
DOCdata 3,20 3,60
DutchTakeOv.T. 38,20 38,20
Ehco-KLM kleding 37.50 37,50
E&LBelegg.l 68,40 68,60
E&LBelegg.2 75,20 75,30
E&LBelegg.3 110,40 110,40
E&LBelegg.4 78,30 78,40
E&LKap.RenteF. 111,70 111,70
German City Est. 23,50 24.10
GoudaVuurvast 44,50 44,50
Heivoet Holding 36,10 36,10
Holland Colours 47,50 49,00
Inter/ViewEur. 3.30 3,90 b
Knhnei-Heitz 27,70 27,70
ManagementShare 3,20 3,20
OhraAand.F. 52,00 52,30
OhraLiq.GrF. 50,60 50,60
OhraObl.Df 51,50 51,60
OhraOblGrf 51,40 51,40
OhraTotaalF. 51,60 51,70
Pan Pac. Winkel 10,30 10,30
PieMedical 4,40 4.40
Simac Techniek 10,00 10,00
SuezGrFund 51,50 51,80

Vilenzo Int. 14,20 14,20
Wereldhave 3,50 3,60
Wolff 47,00 46,50 a
Parallel top-15
Besouw. van 27,00 a 26,00 a
Free Record Shop 14,30 14.30
Geld.Papier c. 59,10 59,10
Groenendijk 25,50 25.50
Grontmij 43,50 44,50
LCI Comput.Gr. 2,50 2,60
Melle,van nrc 54,00 54,00
Nedcon Groep 48,00 47,60
Nedschroef 51,30 51,30
Neways Electr. 4,40 4,50
OrdinaBeheer 12,20 12,30
P&CGroep 76,20 76,50
Sligro Beheer 51,60 51,70
Welna 33,00 33,00
Weweler 18,00 17,80

Wall Street 21/12 22,12
alliedsignal 59% 60V2
amer.brands 41 7/s 41%
amer.tel.tel 50V4 50%
amoco corp 51Vs 50%
asarcoinc. 22% 23Vs
bethl. steel 15V2 16
boeing co 37 37%
can.pacific 11% l|7/e
chevron 70V« 694
chiquita 16% 16%
"chrysler 32'/s 31%
citicorp 20'/n 20%
cons.edison 32% 321-2
digit.equipm. 31Ve 31Vb
dupont nemours 50 48%
eastmankodak 40% 40%
exxon corp 62% 62%
ford motor 41 41%
gen. electric 87% 86%
gen. motors 33% 32/2
goodyear 64% 65%
hewlett-pack. 839142- 66V4

4
int. bus.mach. 48% 51%
int.tel.tel. 69% 69%
kim airlines 14'/a 14%
mcdonnell 48 V» 45%
merckco. 47V 2 46%
mobil oil 62% 62%
penncentral 22% 22%
philips 10% 10%

Advieskoersen
amenk.dollar 1,710 1,830
austr.dollar 1,16 1,28
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1.340 1,460
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitsemark(lOO) 109,80 113,80
engelse pond 2,61 2,86
finsemarküOO) 32,75 35,25
fransefrank (100) 31,25 34,00
grieksedr.(lOO) 0,75 0,95
ierse pond 2,80 3,05
itallire(10.000) 11,40 13,10
jap.yen (10.0001 140,00 146,00

Noorsekroon (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(1001 0,0170 0,0260
zweedse kr. (100) 24,00 26,50
zwits.fr. (100) 122.00 126.50
Wisselmarkt
amerik.dollar 1,77805-1,78055
antiU.gulden 0,9790-1,0090
austr.dollar 1,2231-1,2331
belg.frank(lOO) 5,4665-5,4715
canad.dollar 1,40775-1,41025
deense kroon (100) 29,065-29,115
duitse mark(100) 112,4700-112,5200
engelse pond 2,7485-2,7535
franse frank (100) 32.960-33.010
gneksedr.(lOO) 0,7970-0,8970
hongk.dollar(lOO) 22,7750-23,0250
iersspond 2,9725-2,9825
ital.lire (10.000) 12,515-12,565
jap.yen (10.000) 144,060-144,160
nwzeel.dollar 0,9119-0,9219
noorsekroon (100) 26,195-26,245
oostenr.sch.(lOO) 15.9840-15.9940
port. escudos(100) 1,2260-1,2660
spaanse pes. (100) 1,5765-1.5865
surin.gulden 0,9770-1.0170
zweedsekr. (100) 25,540-25,590
zwits.franküOO) 124,665-124,715
'e.e.u. 2,1950-2,2000

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 196,40 197,60
idexcl.kon.olie 187,00 188.90
internationals 199,20 199,80
lokale ondernem. 195.10 196,90
idfinancieel 158.00 159.80
idniet-financ. 231,70 233,50

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 291,80 293,60
idexcl.kon.ohe 260,70 263,30
internationals 308,90 309.90
lokale ondernem. 272,70 275,30
idfinancieel 248,60 251,80
idniet-financ. 302.70 305,10

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 104.40 105.60
internation 110,10 111.20
lokaal 103,20 104,50
fin.instell 140,80 142,50
niet-financ 96.80 98,10
industrie 105,90 107,20
transp/opsl 89,70 91,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 18,820-19,420, vorige
18,770-19,370,bewerkt 21,020laten, vorige
20,970 laten.

Zilver onbewerkt 175-245, vorige 175-245,
bewerk^ 290 laten,vorige 290 laten.

Dow Jones
Industrie 3321,11

-8,65

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

abnamro c j95 45,00 591 7.30 7,70
ah c apr 90,00 282 2,70 3,30 b
daf cjan 7,50 241 1,00 0,90
daf papr 7,50 888 1,90 2,00
daf pjul 5,00 285 0,80 1,00
d/fl cjan 180.00 1396 1,55 b 2,40
coc cjan 280.00 691 5,90 8.50
coc cjan 285.00 1236 2.90 4.60
coc cjan 290.00 2448 1.20 2.40
coc cjan 295,00 1147 0.60 1.00
coc c feb 285.00 370 6.20 8.30
coc c feb 290.00 215 4.00 5.70 a
coc pjan 260,00 217 0,30 0,20
coc pjan 280.00 1328 2,40 1.40
coc pjan 285.00 405 4,50 2,80
coc pjan 290,00 434 7,90 5,30
coc pfeb 285.00 292 5,90 4,30
coc papr 290.00 235 9,80 7,50
ing cjan 47,50 1089 6,90 7,60
mg cjan 50.00 304 4.40 4,90
ing cjan 52,50 577 2.20a 2.70
ing cjan 55,00 365 0.60 0.90
ing c apr 52,50 234 3,60 4,00
ing c apr 55,00 2704 1.80 2,30
ing cjul 55,00 299 2,20 2.70
ing cj94 47,80 837 7,60 8,00
ing cj9s 47,50 256 8,40 9.20
ing pj94 47,80 457 1.10 0.90
nlc pmei 103,00 4000 0,25 a 0.10
nll c aug 100,00 2520 2,00 a 2.40
niv c mei 105.00 350 2.60 a 2.80
niv pmei 102.00 2500 0,30 a 0,10
phil cjan 20.00 448 0,60 0,60
phil c okt 30.00 3117 0,50 0,50
phil c 094 45,00 555 0,40 0,30
phil c095 20.00 279 5.60 5.80
phil pjan 20,00 232 1.40 1,20
phil p095 20,00 281 3.60 3,60
olie c apr 150,00 579 5.20 5.10
tops cjan 520.00 433 5.30 7,50
tops pjan 520,00 397 8,50 5.90
umi cjan 190.00 579 2.40 4.00
umi cjan 195.00 519 1,20 a 1,50
unil capr 190,00 492 7,00 9.00
unU c apr 195,00 451 4,50 6,00
unil c apr 200,00 505 2,70 3.80
unil pjan 185,00 247 1.40 o,Boa
unil papr 185,00 384 3,40 2,60
unil papr 190,00 440 5,50 a 4,20
wes capr 100,00 250 3.70 3,50

a laten g bieden* ex-du.
b bieden h=laten+e«-div.
c ex-claim k gedaan + h
d=én-dividend I gedaan " g
e gedaan - bieden vk slotkoers vorige dag
t gedaan i laten sk = slotkoers gisteren

Bedrijf besteedde te weinig zorg aan veiligheid personeel

Miljoen geëist van Cindu
Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Tegen het che-
misch bedrijf Nevcin Polymers,
onderdeel van het Cindu-concern in
Uithoorn, is gisteren wegens over-
tredingen en misdrijven op het ge-

bied van veiligheid en milieu een
boete van een miljoen gulden ge-
ëist. Bij het bedrijf vond op 8 juli
een ontploffing plaats waardoor
drie mensen om het leven kwamen.
Elf mensen raakten gewond.

Volgens de Amsterdamse officier
van justitie Fransen is de ontplof-
fing niet aan het bedrijf zelf ten las-
te gelegd omdat deze te wijten was
aan menselijke fouten. Bij het vast-
stellen van het recept voor de hars-
ketel was een tikfout gemaakt,
waardoor verkeerde, zeer reactieve
grondstoffen, in de ketel kwamen
die vervolgens ontplofte.

De verantwoordelijke werknemers
bij Nevcin zijn volgens de officier
van justitie al voldoende gestraft
voor wat is gebeurd.

De maximumstraf voor de serie
overtredingen, die het bedrijf zou
hebben gemaakt is 4,3 miljoen gul-
den. De officier hield het echter bij
een boete van een miljoen en daar-
naast een voorwaardelijke stilleg-
ging van het bedrijf met een proef-
tijd van twee jaar. Mocht Neevin
Polymers zich binnen die twee jaar
aan een strafbaar feit schuldig ma-
ken, dan wordt het bedrijf alsnog
een jaar stilgelegd.

Vorige week probeerde Neevin het
via een schikking met Justitie op
een akkoordje te gooien om een te-
rechtzitting te voorkomen. De di-
rectie verklaarde toen één tot twee
ton te willen betalen omdat zij ver-
wachtte dat de straf bij een proces
ongeveer hetzelfde zou zijn. De mil-
joen gulden van de officier van jus-
titie ligt ver daarboven.

Fransen zei in zijnrequisitoir onder
meer dat het bedrijf veel meer zorg
had moeten besteden aan de veilig-
heid van mensen. De gang van za-
ken rond de receptuur was volgens
Fransen ver beneden de maat, on-
zorgvuldig en onduidelijk. „Op een
dorpse manier is omgegaan met
chemische stoffen en daarbij is al-
leen op basis van onderling vertrou-
wen gewerkt", zo verweet de offi-
cier het bedrijf.

Weliswaar erkende hij dat er mon-
sters waren genomen van de stoffen
die in de betreffende tank terecht
waren gekomen, maar deze werden
alleen met het oog op de kwaliteit
genomen en pas geanalyseerd toen
het proces zelf niet meer omkeer-
baar was.

Uitspraak op 5 januari.

Brits verzet vertraagt
invoering van HDTV

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Haalt de Europe-
se HDTV 1994? De invoering van
de veelbesproken 'hoge definitie
televisie' in Europa staat ge-
pland voor dat jaar, maar dreigt
door hardnekkig Brits verzet te-
gen EG-subsidies uitgesteld te
moeten worden. Niet omdat het
haarscherpe breedbeeld van het
HDTV-systeem niet klaar zou
zijn, maar omdat er onvoldoende
programma's voor de 'televisie
van de toekomst' beschikbaar
zijn.

Zonder bijbehorende software -
in dit geval de HDTV-program-
ma's - is een nieuw apparaat

Heroverweging
Philips liet gisteren weten dat
door het uitblijvenvan EG-steun
de strategie rond HDTV op-
nieuw onder de loep genomen
gaat worden. Niets nieuws, zegt
het Eindhovense elektronica-
concern, want topman Timmer
kondigde zon heroverweging
deze zomer reeds aan. Alleen
werd toen nog gehoopt dat de
Britten bij zouden draaien. Die
hoop is inmiddels bijna vervlo-
gen.

Philips moet nog minstens tot
maart 1993 wachten op meer dui-
delijkheid over EG-geld voor het
stimuleren van HDTV. Dan wa-
gen elf Europese ministers van
telecommunicatie een ultieme
poging hun Britse collega alsnog
warm te maken voor de HDTV-
standaard van onder andere Phi-
lips.
Als dt niet lukt hoeft dat nog niet
te betekenen dat er helemaal
geen Europees geld komt voor
HDTV. De EG zit vol verrassin-
gen. De elf voorstanders van
HDTV in de EG kunnen mis-
schien zelf geld regelen. Anders
kan gewacht worden op de goed-
keuring van het verdrag van
Maastricht.

achtergrond

niets waard, zo weten elektro-
nica-concerns maar al te goed.
Waarom zou een consument veel
geld neertellen voor een HDTV-
toestel, als er nog nauwelijks
haarscherpe breed beeld-uitzen-
dingen zijn? Tot irritatie van de
Europese Commissie, elf van de
twaalf EG-lidstaten en de Euro-
pese elektronica-industrie,
dreigt door de Britse dwarslig-
gers juist dat te gebeuren. De
Britten willen direct naar digita-
le HDTV, één stap verder dan de
analoge HDTV die Philips en het
Franse Thomson ontwikkelden.
Die Britse eis brengt het Europe-
se HDTV-project in een lastig
parket. Het EG-geld - oorspron-
kelijk twee miljard gulden, nu
nog maar ruim een miljard - is
'bedoeld voor studio's en kabe-
lexploitanten. Zij moeten het
geld investeren in (dure) appara-
tuur om HDTV-programma's te

maken volgens de standaard van
Philips en Thomson.

Meerderheid
Volgens dat verdrag is straks een
eenvoudige meerderheid van
stemmen voldoende voor steun
aan projecten zoals HDTV. Maar
het laatste land dat 'Maastricht'
moet goedkeuren is - jawel -Groot-Brittannië.

Ten onder aan succes

" Het gescheiden inzamelen van groente, fruit en tuinafval dreigt aan het eigen succes
ten onder te gaan. Bij de VAM in Wijster in de provincie Drente moet het merendeel van
het gescheiden afval worden verwerkt. Zon 600.000 ton wordt er nu per jaaraangevoerd
vanuit alle streken van Nederland. Probleem is echter dat de VAM maar vergunning heeft
voor 300.000 ton. Ook de verwerkingscapciteit is te klein. Het afval hoopt zich dan ook op

Foto: ANP
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaafbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

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

OPEL^
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

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

Lucar autobedrijf
Voor APK zonder problemen. CO- en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113. !

VmmmXABP/

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

3FEROUWETTE
=Ê Whautobanden
Alle merken banden leverbaar. Balance-
ren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel. 04405-1286.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*.

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrijschool. '"Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal.
Tel. 045-751718.

Liever 100%rijles
dan 30% korting

Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren
ervaring. Kies een van onderstaande
8.8.R.0.-beroepsrijscholen.

Auto/motorrijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418

Auto/motorrijschool Frans Bisschops
Heerlen. 045-752827.

Auto/motorrijschool Sjef Dörenberg
Heerlen. 045-213735.

Auto/motorrijschool Jo Hendriks
Kerkrade. 045-415315.

Auto/motorrijschool Piet Hillebrand
Kerkrade. 045-415597.

Auto/motorrijschool Nico Zoet Kerkrade
045-456772.

Auto/motorrijschool Kubben Schimmert
04404-2339.

Auto/motorrijschool Winthagen Simpelveld
045-443252.

Auto/motorrijschool Paul Simons Vaals
04454-62443.

Auto/motorrijschool Peter Kokkelkoren
Voerendaal 045-750995.

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken..Top-
kwaliteit met 1 jaar garantie. Kloosterra-
derstr. 100, K'rade. 045-453837.

Autop Autoverhuur Sittard B.V.
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard.
046-522424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevelste-
nen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat 17,
Sittard, tel. 046-512481.

Compuprint Kerkrade b.v.
Uw partner voor al uw druk- en kopieer-
werk, familie- en handelsdrukwerk,
zwart/wit- en kleurkopieën. Kloosterra-
derstraat 14a, 6461 CC Kerkrade. Tel.
458079.

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk ... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel.
046-742964.

NILFISK
MET N NILFISKZITJE

NERGENS MEE.

Onderdelendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel.
045-251015 (geen koopavond).

Electro Bemelmans
Aanleg - onderhoud - keuring
electro-installaties.
Snelservice bij storingen.
Aanleg aardlekschakelaars.
Unolaan 33 Heerlerheide. 045-212330.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

I \->^ OLAS HERSTELLENL^. , GRATIS BELLEN
I L^_ 06-0226688

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

Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop-
hout; eike-, beuke- en esse-, plaathout;
goedkoop stookhout. Rijksw. 36, Wahl-
willer. 04451-1218.

De SPie tel. 045-253152
Ook handgemaakte poppen.
Pr. Irenestr. 2, Brunssum.
Showroom Kerkstr. 230, Brunssum

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 046-747905. Aanbouw-
keukens + apparatuur, event. met
compl. verbouwingen. Toonaangevend in
keukens.

DÏteD
\_y Keukens

Van ontwerp op maat tot komplete instal-
latie. Tevens renovatie. Design-studio:
Glaspaleis, Kerkplein 45, en eiken stijl-
keukens: Eikenderweg 77, Heerlen Tel
045-717555.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216,
046-747575, keukens - badmeubelen -
sanitair - cv.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuifpuien
en balkonsystemen. Trichterweg 7,
Brunssum. Tel. 045-231045.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 0 45-713265.

modellenburo

Winricusstraat 39 6467BM Kerkrade

Organisatieburo voor modeshows en an-
dere mode-evenementen. Opl. manne-
quin/dressman, fotomodel, host/hos-
tess. Info: 045-422424.

Haaimachinehandel
VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68,
045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
046-746480. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62,
04750-31012.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Wand- en plafondstudio
Plafond bouw Kerkrade/Landgraaf b.v.
Hoofdstr. 10c, 6461 CP Kerkrade. Tel.
045-462606. Fax 045-463480. Verk.
part. Ma 13.00-18.00 uur, di. t/m vr.
9.00-12.30 uur, 13.30-18.00 uur; za.
9.00-17.00 uur. Donderderdag koop-
avond tot 21.00 uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een pas-
klare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan
te brengen. Idem diverse Zepka
vouwdeuren en wandkastsystemen
op maat. (Kruisberg 46 Meerssen).

Radax BV Plafondsystemen
Haefland 23, Brunssum, 045-258051.
Voor alle soorten plafonds, wanden en
betimmeringen. Showroom geopend van
di. t/m za. van 10-17 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

UMJMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

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

MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show-
room Sittarderw. 116, Heerlen.
045-721658.

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

Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Oók voor on-
derdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade.
045-414270.

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

Schilderw. Bijsmans Heerlen
fr Onderhouds- en utiliteitswerken fr
kunststoftoepassingen -fr betonrep. Fr
gevelreiniging fr graff itybestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127,
6222 NL Maastricht. 043-630353. Voor
alle voorkom, schilderwerken.

hmmmmmK^JT^Sii È

Schoonmaakbedrijven BV
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster-
dam. Voor meer info, bel 06-0228400.
Telex 10526, fax: 020-443454.

Math Linssen vof. Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk.
waterleid., geiser, boiler, gas-water-
install. Erk. schoorsteenveger.

rffl^, Tel. 04493 - 50 64
/\|cVW|j^ERVICESBV#

Gas Controls Limburg
SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF.
* 24-uurs service dienst cv. * Ontkal-
ken van boilers, leidingen enz.

voor apparaten, auto's,
fietsen, machines, reklame.
LETAS STICKERSERVICE
RB. 32016, 6370 JA Landgraaf
Te1:045-312580 Fax:o4s-325885

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of L^Jthermoclear. Hofdwarsweg 7 Gele6
Tel. 046-753865.

VERHUIZERS
datpakt altijd goeduit

Schoenmaekers Verhuizingen b.t
Ridderweg 47, Heerlen.
045-411281. Fax: 414096.

Stikkelbroek Verhuizingen b.v.
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

f~ uw verhuizer

W^m '*AIUUL^Im^LZ _______{%■:]______]m\lL\mmWïmmmmmm\ WÊmm

Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop v|
erotische videofilms. Sittard, StationsS'
31. Maastricht, Via Regia 105, Brussel'
Poort. Heerlen, winkelcentr. H'heli'
(achter Aldi) 221986.
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J. Wetzels Woninginrichting
Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., vitj
ges, valletjes. Tapijt gratis leggen, 901.
op mt. maken. Spoorsingel 12, Hrl. "
045-727156.

Ha-to. - Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zo"1",
schermen, vertikale jalouzieën. ]5
045-458226, Maria Gorettistraat p

Kerkrade.

Venctian fclinM
Kerkrade &V

Zonweringskonstrukties, jalouzieën, .
markiezen en roll. in alu., staal + P
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

; '
Uw servicebeleid begint bij de

servicepagina van het Limburgs Dagblad.
Meer weten?

045-739380
MM^M^^^—-siMt/—^^^—^^^^—^^^^^
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Zure regen
Bij de ontploffing van buskruit
ontstaan verschillende stoffen,

zoals zwaveldioxide en kooldio-
xide. Zwaveldioxide is een ver-
zurende stofen als zodanig mede
verantwoordelijk voor de zure
regen en het afsterven van bos-
sen. Kooldioxide is een broeikas-
gas, dat zorg voor de opwarming
van de aarde met de daamee ge-
paard gaande stijging van de
zeespiegel.

Het gaat hier om een geringe
hoeveelheid ten opzichte van
wat er in Nederland jaarlijksaan
deze stoffen vrijkomt. Indien het
echter altijd oudejaarsavond zou
zijn, zou dit weleen toename van
de verzuring met zon twintig
procent betekenen. Vermenging
van buskruit met metaalpoeders

geeft lichteffecten. Menging met
ijzervijlsel veroorzaakt een zilve-
ren kleur. Strontium daarente-
gen geeft rood en barium groen
licht. Het zijn stuk voor stuk gif-
tige zware metalen.

Verboden
Sommige toepassingen, zoals
cadmium (blauw licht) zijn in
Nederland verboden. Verder ko-
men kleurversterkers voor, om
de kleuren van het siervuurwerk
helderder te maken. Dit zijn
vaak chloorverbindingen. Wat
dit allemaalvoor het milieu bete-
kent heeft Mul berekend aan de
hand van een voorbeeld. Stel je
hebt tien miljoen stuks siervuur-

werk. Elk bevat zon 15 gram
mengsel, waarvan de helft zwart
buskruit is en een kwart zware
metalen; resteren nog andere
toevoegingen. Een hoeveelheid
van tien miljoen.stuks siervuur-
werk geeft 37.500 kilo zware me-
talen, vooral barium en stron-
tium, die in het milieu terecht
komen.

Daarnaast heb je nog de omhul-
ling van het vuurwerk. Dit is
soms karton, maar ook gaat het
vaak om kunststoffen als pvc die
niet afbreekbaar zijn in het mi-
lieu. Op nieuwjaarsdagkan men
zelf zien, om welke hoeveelhe-
den afval het gaat, die de ge-
meentereiniging bij elkaar moet

vegen. Daarbij hebben we het
nog niet gehad over de overlast
door geluidshinder dat vuur-
werk geeft aan mens en dier.

Een veel voorkomend misver-
stand gaat over brandende ster-
retjes. Hiervan wordt vaak be-
weerd dat het koud vuur is en
daarom geschikt voor kinderen.
De temperatuur van de sterretjes
is zeker 1000 (duizend) graden.
De gevaren van dit type vuur-
werk schuilen in de brandende
fijne metaaldeeltjes, die in de
(kinder)ogen kunnen komen.
Metaaldeeltjes die op de huid be-
landen, veroorzaken verbran-
ding. Koud en ongevaarlijk
vuurwerk blijkt niet te bestaan.

Milieukeurmerk voor aardappel
DOOR EVERT LANTING

Aardappelen van het ras Santé
die onder het label Natu-Balans
op de markt komen, hebben een
internationaal milieukeurmerk
gekregen. Dezer dagen zijn de
eerste, partijen in het grootwin-
kelbedrijf opgenomen.

Op initiatief van aardappelteler
en -handelaar A.J. Quik uit He-
del is de teelt van deze aardappe-
len onder onafhankelijk toezicht
geplaatst van de Internationale

Controle Maatschappij (ICM).
Deze onderneming maakt deel
uit van de wereldwijd werkende
Société Générale de Surveillan-
ce, die in honderdveertig landen
kwaliteitsinspecties uitvoert.

Het is voor het eerst dat dit mi-
lieukeurmerk in Nederland
wordt toegekend aan aardappe-
len die geïntegreerd worden ge-
teeld. De aangesloten akkerbou-
wers hebben kans gezien het ge-
bruik van gewasbeschermings-
middelen bij deze aardappelen
met 75 procent te beperken en
de toegepaste hoeveelheid

kunstmest is met een derde gere-
duceerd.

ICM controleert de gehele teelt-
keten vanaf het poten tot aan het
moment dat de aardappel is ver-
pakt en naar de supermarkt
wordt vervoerd. Voordat de
aardappels worden gepoot, wor-
den onder toezicht van ICM bo-
demmonsters genomen; tijdens
de teelt neemt men bladmon-
sters. Zo wordt gecontroleerd
welke toegelaten middelen even-
tueel door de boeren zijn ge-
bruikt. Regelmatig wordt onder-
zoek gedaan naar het nitraatge-

halte in de groeiende aardappels
en in de stengels van de plant.

Het uitgangspunt van deze mo-
derne teeltmethode is het zoveel
mogelijk achterwege laten van
chemische gewasbescherming
en van bemesting, zonder dat de
kwaliteit van deze aardappelen
daar onder lijdt.

Quik heeft gekozenvoor de onaf-
hankelijke controle om een eind
te maken aan de onduidelijkheid
over welke aardappelen nu wel
én welke niet milieuvriendelijk
zijn geteeld. „De consument ziet

door de bomen het bos niet
meer. Door dit stempel op onze
aardappelen te laten zetten, er-
kent ICM dat aan alle gestelde
eisen ten aanzien van de milieu-
vriendelijke teeltwijze wordt vol-
daan," aldus Quik.

In het Natu-Balansproject wordt
voornamelijk het ras Santé ge-
teeld. De overige rassen zijn Glo-
ria en Roxy. De aardappelen
worden gesorteerd, gewassen en
vervolgens verpakt in zakken
van polyethyleen. De producen-
ten nemen de lege zakken terug
en laten die vervolgens verwer-
ken bij een recyclingbedrijf. In
Natu-Balans werkt een twintig-
tal boeren samen. Zij betelen een
totale oppervlakte van zon hon-
derdveertig hectare.

eetlust

Eeuwenoude eetcultuur
basis Chinese keuken
DOOR HUUB MEIJER

jarenlang betekende de term
'-■ekker gaan Chinezen voor ons
Nederlanders het nuttigen van

eenvoudig bami- of nasige-
jecht. Bij hoge uitzondering lie-
den wij ons verleiden om een uit-
gebreide Chinese rijsttafel te be-
stellen. Een enkeling slechts
"!st toentertijd dat de Chinese

in feite wereldbe-roemd is en haar geschiedenis
aanmerkelijk ouder is dan die

an de Franse keuken.

is men er ook in onsand achter gekomen dat gaan
"■vriezen heel wat meer inhoudt,

geleidelijk aan ontdekte men
"^verschil tussen de Chinesen Indonesische keuken. Een an-~er belangrijk aspect was de ont-
dekking dat al die hemelse ge-
echten ook hemelsbreed van el-

Kaar verschillen omdat bijvoor-
beeld de kok uit de provincie

wel even anders kooktaan zijn vakgenoot uit Shanghai.

Oe filosofische basis van de Chi-nese kookkunst wordt gevormd'voor de ideeën van twee grote
*-ninese denkers: Confucius enLao Tse.Lao Tse is de schepper van hetiaoïsme; een streven naar even-

1^jt van aan elkaar tegenge-steldekrachten in de natuur: Yinen Yang. Waarbij Yin, het vrou-
welijke element, staat voor het

In Eetlust bericht het
Limburgs Dagblad wekelijks

over de wereld van eten en
drinken. Culinaire nieuwtjes,

opvallende trends en
bijzondere eetadressen

komen aan bod. Deredactie
zal geregeld aanschuivenin
Limburgse etablissementen,

en verslag doen van haar
bevindingen. Coördinatie

Mariette Stuijts.

koude, het ingetogene en passie-
ve. In voedingsmiddelen ver-
taald: waterplanten, groenten,
bonen en schaal- en schelpdie-
ren. Yang, het mannelijke ele-
ment, staat voor het warme, het
vurige en actieve ofwel voor alle
vette gerechten, vet vlees en hete
specerijen als peper en gember.

Behalve bovengenoemde princi-
pes liepen en lopen er nog meer
draden door het ingewikkelde
patroon van de Chinese culinaire
kunst. Het heilige getal vijf bij-
voorbeeld, betekent voor voed-
sel dat het is gebaseerd op vijf
smaken: zoet, zout, zuur, bitter
en scherp.
Verder is er de tweeëenheid van
fan en ts'ai, .waarbij fan staat
voor granen als rijst, tarwe,
gierst en de daarvan afgeleide
produkten als brood en noedels.
Ts'ai omvat alles wat erbij gege-
tenwordt, groenten, vlees en vis.

Dé Chinese keuken bestaat niet.
Men gaat er van uit dat het er
vier zijn. Wil men alle keukentra-
dities van de Chinese provincies
meetellen, dan komt men aan
het respectabele getal van om en
nabij de vierhonderdvijftig.
Noord-China (Peking) is een
graanland en men eet er sinds
mensenheugenis noedels en al-
lerlei soorten brood. De in ons
land bekende zuurkool is overi-
gens een Noordchinese vinding
en is naar alle waarschijnlijkheid
met deMongolen naar dezecont-
reien gekomen.
De tweede belangrijke keuken is
dievan Shanghai en Fukien. Een
keuken die bekend staat om de
harmonieuze combinaties van
vis en vlees.in één gerecht met
een garnituur van bijvoorbeeld
gehakte kastanjes met uien en
gember, met rijstwijn en soja.
In de Sichuan keuken, de derde
grote stroming, worden met ge-
peperde doufu (soort sojakaas)
en ingelegde groenten hete maar
toch tongstrelende gerechten be-
reid, overgoten met kostelijke
rode sauzen.
De meeste bekende stroming in
onze streken is echter de Kanto-
nese-keuken. Reden: in het be-
gin van deze eeuw zijn Chinezen
uit de miljoenenstad Kanton
geëmigreerd naar Amerika, Aus-
tralië, Indonesië en Europa. De
krokant gebakken en gevulde
flensjes (loempia's), de gevulde
deegpasteitjes, de gerechten van
varkensvlees in pittig-zoete sau-

zen vaak in combinatie met fruit,
zijn over de hele wereld bekende
lekkernijen.

" Enkele gerechten uit het Shangai-menu. Linksachter; tarbot in sojasaus, daarnaast
kreeft-garnalen in een broodje van krokant deeg, uiterst rechts tongfiletstn zoetzure saus.
Op de voorgrond een garnituur van vierkleurige groenten met daarnaast grote garnalen
in een kruidendressing. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Afwisseling
Afwisseling is volgens Tjiming
Ling, directeur-gastheer van het
Mandarm Restaurant in Maas-
tricht, het belangrijkste in het
Chinese menu. Op een sterk ge-
kruid gerecht moet een neutraal

volgen om de smaakpapillen tot
rust te laten komen. lets kro-
kants dient te worden afgewis-
seld met iets zachts. Vis, vlees en
groentenbehoren in deze volgor-
de geserveerd te worden. In een
zeer uitgebreid menu wordt zelfs
twee keer soep geserveerd, één
keer halverwege, de tweede keer
aan het eind om de maag te 'res-
taureren.
Bij al die zachte, prikkelende,
zoete en rinse smaken wordt

thee of wijn gedronken. Thee af-
komstig uit de provincies Si-
chuan en Fukien. De Chinese
rijstwijn heeft een overdadige
geur, men proeft een nootachtig
bitter met een zweempje zoet.
Maar ook. veel Europese wijnen
harmoniëren met Chinese ge-
rechten. Bij het voortreffelijke
Shanghai-menu van vis, schaal-
en schelpdieren dat men ons ser-
veerde, dronken wij een licht
zinderende Chardonnay.

consument

Onderzoeker voorspelt vervuiling van tonnen

Vuurwerk jaagt zware
metalen de lucht in

DOOR HERMAN DAMVELD

Op oudejaarsavond gaat er
Voor vele miljoenen gul-
dens aan vuurwerk de lucht
in. Het is niet alleen vuur
dat de lucht ingaat, maar
ook nogal wat milieuge-
vaarlijke stoffen. Door sier-
vuurwerk komen in de pe-
riode rond de jaarwisseling
tientallen tonnen giftige
zware metalen in het milieu
terecht. Drs. J. Mul, specia-
list op dit gebied, rekent het
voor. Hij is verbonden aan
de Researchgroep Pyroc-
techniek en Energetische
Materialen van TNO-Defen-
sieonderzoek te Rijswijk.
Rond de jaarwisselingworden in
Nederland vele miljoenen stuks
vuurwerk afgestoken, niet alleen
rotjes, maar in toenemende mate
siervuurwerk. Bij vuurwerk gaat
het om mengsels van verschil-
lende stoffen die met elkaar
langs scheikundige weg reage-
ren. De mengsels verschillen en
dat bepaalt het effect. Meestal
zijn het mengsels van nitraten en
chloraten met metaalpoeders,
koolstof, zwavel en silicium. Na
ontsteking via een lont reageren
de stoffen met elkaar.

Eén van de oudste en meest be-
kende mengsels is buskruit, dat
bestaat uit salpeter, koolstof en
zwavel. Dit zogeheten zwarte
buskruit veroorzaakt de knal van
de rotjes. Het zit ook in vuurpij-
len en zorgt er daar voor dat de
pijl omhoog komt. De energie
die vrijkomt bij het aansteken
van buskruit wordt in dit geval
gebruikt voor de voortstuwing
van de vuurpijl.

" Behalve vuur
gaan er
oudejaarsavond
heel wat
milieugevaarlijke
stoffen
de lucht in.

'Diner onverbrekelijk'
verbonden met sigaar'

Robert Kranenborg, de chef-kok
van het prestigieuze Amstel Ho-
tel in Amsterdam, weet het ze-
ker. Een diner zonder sigaar is
niet af. En Kranenborg is niet zo-
maar iemand die sigaren rookt,
hij is uitgeroepen tot 'Sigarenro-
ker van het jaar 1992.
Bekende figuren zijn hem als Si-
garenroker voorgegaan, zoals
Marte Röling, Hans Wiegel, Jan
des Bouvrie, Marco Bakker, Vio-
la Holt-van Emmenes en Ties
Kruize, de 'Sigarenroker van het
jaar 1991. Nu dan is het een van
de topkoks van Nederland ge-
worden, die er heilig van over-
tuigd is dat eten en drinken moet

worden begeleid, dan wel afge-
rond, met het roken van een
sigaar.

Voor chef-kok Robert Kranen-
borg is een diner onverbrekelijk
verbonden met een sigaar. „Na
dekaas of het dessert steek ik ter
afsluiting bij voorkeur een Coro-
na op. Dat heeft voor mij alles te
maken met sfeer en ontspan-
ning. Ik geniet graag van een si-
gaar in gezelschap van andere si-
garengenieters, maar vind het
ook heerlijk om er in mijn eentje
een op te steken. Om ervan te
kunnen genietenmoetjeer altijd
echt de tijd voor nemen."

Topkok
'Sigarenroker
van het jaar'

Groep juristen
gaat goedkopere

rechtshulp leveren
Onderzoek heeft aangetoond dat
een grote groep Nederlanders
amper tot geen gebruik maakt
van rechtsbijstand. Het gaat om
de groep die een behoorlijk inko-
men heeft, maar net te weinig
verdient om gemakkelijk ge-
bruik te maken van advocaten.
De Maastrichtse jurist Ronald
van der Beek heeft het initiatief
genomen om deze mensen, die
financieel tussen walen schipra-
ken voor wat betreft rechtskun-
dige hulp, tegemoet te komen.

Van der Beek: „Deze groep men-
sen verdient net te veel om nog
voor gesubsidieerde rechtshulp
in aanmerking te komen en een
advocaat is vaak te duur vanwe-
ge het gemiddelde uurtarief van
250 gulden. Als die mensen een
kleine vordering hebbenvan bij-
voorbeeld duizend gulden, zelf
een advocaat moeten betalen en
dan ook nog de kans lopen de
zaak te verliezen, dan zien ze
vaak af van verdere stappen."

Van der Beek is van mening dat
rechtsbijstand in Nederland wel
degelijk betaalbaar kan blijven.
Hij heeft met twee collega's de
stichting 'B&N Groep Maas-
tricht' opgericht. De drie juristen
die deel uitmaken van de groep,
doen het werk als vrijwilligers.
„Om ervaring op te doen. Daar-
om kan het goedkoper dan nor-
maal. Mocht iemand van ons een
baan vinden, dan zijn er genoeg
werkzoekende juristen die zo
óók ervaring willen opdoen,"
zegt Van der Beek.

Het feit dat de juristen niet pro-
fessioneel optreden heeft natuur-
lijk wel beperkingen voor wat
betreft de omvang en zwaarte
van de zaken. Procederen tot
voor de kantonrechter mogen ze
net als iedere burger zelf doen.
Komt een zaak voor de recht-
bank, dan moet een 'echte' advo-
caat ingeschakeld worden. Van
der Beek: „Als het zover komt,
kunnen wij wel al het voorberei-
dende werk doen, zodat de kos-
ten in de hand gehouden wor-
den."
De stichting B&N-groep Maas-
tricht is bereikbaar onder tele-
foonnummer 043 - 251723.

" Ronald van der Beek:
Rechtsbijstand betaal-
baar." Foto: WIDDERSHOVEN

Overheid wil
rookmelders

in woonhuizen
Toepassing van rookmelders in
particuliere huishoudens moet
het aantal brandongevallen voor
het jaar 2000 met 20 procent te-
rugdringen. Dat is het streven
van de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur. De
meeste slachtoffers worden na-
melijk niet verrast door vuur,
maar - in hun slaap - door gifti-
ge rook.
Vorig jaar woedden in Neder-
land 8200 branden in woningen.
Ze veroorzaakten een directe en
geregistreerde schadepost van
175 miljoen gulden. Er vielen dat
jaar 98 doden.
Rookmelders zijn cirkelvormige,
aan het plafond gemonteerde ap-
paraatjes, die bij rookontwikke-
ling een snerpend geluid laten
horen. De melders van het merk
First Alert en BRK Electronics
zijn effectieve, op een batterij
werkende apparaten (vanaf ’ 50)
die geschikt zijn voor huishou-
delijk gebruik. Sommige mel-
ders zijn voorzien van een halo-
geen noodverlichting. Ze zijn
verkrijgbaar bij postorderbedrij-
ven, elektrazaken en in de mees-
te doe-het-zelfwinkels.
Voor meer informatie over rook-
melders 'en andere brand-
veiligheidsprodukten kan men
bellen (01620-34400) of faxen
(01620-34600) met de distribu-
teur, Product Marketing Ser-
vices.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
] Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
i hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per

millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed én
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte'per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant ofmet de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco SummoScanner) 079

Hoera Sander
\ wordt 2 jaar, proficiat!

Van: oma en opa, Heerler-
baan, tante Helga en Louis,
i oom Pierre en Ingrid.

Proficiat
<|BIHBiHU

Hiep Hiep Hoera!
Tante Riet ziet Sarah!

Proficiat Oma
70 jaar

Kevin en Kim
Eelco en Tanja

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610,6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

Personeel gevraagd

■l Ij T * Ji aW mr\" f\m
yü iii il il

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.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra'skunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.Gaerslraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Leenbakker Maastricht vraagt tijdelijke
Schoonmaakhulp

voor 10 uur per week. Tevens jongeman gevraagd voor het
lossen van onze vrachtwagens, op woensdagmorgen.

Info 043-216869.
Wij kunnen plaatsen

2 medewerkers
tussen 18 en 30 jaar. Bij voorkeur ervaring in

' voorbewerking spuiterij. Tel. 045-213477.
Ich, Bobby, ein lieber ge-
pflegter 9 mon. alter grosser
Mischlingsrüde suche, weil
ich nicht gerne alleine bin
einen TIERLIEBEN Zwei-
bejner, möglichst aus Kerk-
rade, der auf mich aufpasst.
Wochentlicher Wechsel:
Eine Woche von 7.45 -16.00 u., andere Woche von
12.00 -- 18.00 u. Festlohn

’ 200,-. 045-353208.

Gevraagd ambitieuze zelf-
standig werkende KOK voor
a la Carte Restaurant met
Hotel-accomodatie, omge-
ving Mergelland. Br.o.nr. B-
-3401, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

ÖÉO-FIT dynamische en
milieubewuste vertegen-
woordigers gezocht voor
veilig reinigingsmiddel
doeken schoon zonder che-
mie. Hoge verdienste. 0949-
-240679610 of 04746-5731

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.
Gevraagd MEDEWERKER
m/v voor tankstation. Tel.
045-213207.
Gevr. per direkt AFWAS-
HULP m/v voor 1 a 2 avon-
den in de week. Restaurant
De Leuf, 045-750226.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE. Zeer hoog loon ge-
gar. Leuke sfeer. Tel. 045-
-228481.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS. Ook colonnes.
045-231336/230477. Hom-
merterweg 77, Hoensbroek.

Parttime KELNER gevr. v.
weekend, feestdgn. en en-
kele dgn. in de week voor
Chinees rest. Erv. gewenst.
Leeftijd 20-35 jr. Brieven
met pasfoto naar Buttgen-
bachstr.47, Kerkrade.

Vermist/Gevonden
WEGGELOPEN vrijdag 18
dcc. in Laurensberg (Aken)
teef, hoog 60 cm, zeer slank
lijkt op 'n windhond, kl. licht-
bruin met wit. Beloning. Mel-
dentel. 09-49.24113845.

Vuurwerk
Verkoopt ü VUURWERK?
Adverteer dan in deze rub-
riek! Voor meer info over
deze spetterende adverten-
ties bel dan 045-719966.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

OG te huur
HEERLERHEIDE, te h. I-
pers. appartement voor wer-
kend persoon, ’585,- all-in.
045-224070, na 18 uur.
2-Pers. app. te HOENS-
BROEK, voor pers. met vast
inkomen. Tel. 045-213928,
van 16-19 uur.

"
Bouwmat. machines

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt vóór
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop ROLSTEIGER en
koperen afzuigkap. Tel.
04405-1424.

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
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel, 045-414015
Spaarhypotheek 7,9%, 20
jaar vast. Unieke mogelijk-
heden voor 2 inkomens. Bel.
045-712255. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, Schelsberg 149,
Heerlen. Tel. 045-728671.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
BORN/Buchten, Dorpstraat
102, halfvrijst., goed onder-
houden woonhuis met grote
tuin, 5.68 are., ’169.000,-
-k.k. Inl. 04498-52581.
Gerenoveerde vooroorlogse
WONING in Landgraaf, pr.

’ 150.000,-. 045-311597.

Ben jij een
magazijn-
bediende

met werklust
op voorraad ?

Tencef
MtVSMt JËè

uitzendbureau

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.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Reparaties
—__——^—_________^^_

Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Bedrijven/Transacties

Uw zakenadres in Duitsland
met complete zaken service:

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

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

Tel. 0949-241 -4467720/Fax 0949-241-4467711.
De nieuwe Tung-Fong
TURBO-AANSTEKER
goudkleurig met draak,
Superprijs bij grotere afna-
me. Tel. 045-210681.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

——— I
Landbouw

ONDERDELENBANK. I
Tel. 04493-2715. .
Te koop gevr. LANDBOUW- IGROND omgeving Übachs- I
berg Br.o.nr. B-03387, Lim- i
burgs Dagblad, Postbus <2610,6401 DC Heerlen.

Auto's |

i

December Panda-aanbieding
de laatste 'O km - kenteken klaar november 1992 j

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

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

6466 AD Kerkrade. Tel. 045-413916. :
Auto-handelaars opgelet!

Het showroom-klaarmaken van uw personenauto's,
bussen, campers etc, compleet-pakket (motor-reiniging, !interieur-reiniging, diepstomen, wassen, poetsen en

polijsten v.a. ’ 125,-.
CONTRA AUTO-REINIGINGSBEDRIJVEN I

Jongmansweg 39, Heerlen-Nrd. Voor info 08897-79234.

Ford Escort RS pakket bwj. '89
rood, schuif/kanteldak, 1e eigenaar, schadevrij.

Ford Escort 1600, 5-drs, Amerikaanse uitvoering, bwj. '83.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen, Tel, 045-725507

Koop nu een Subaru Legacy van

’ 32.720,- en ontvang over 9 jaar
bij inruil ’ 27.720,- terug !

Meer informatie? Kom dan naar:
Autobedrijf Eussen
@> SUBARU

Ransdalerstraat 43 - 6311 AW Ransdaal
Telefoon 04459-1677

Geldig van 21 dcc. 1992t/m 2 jan. 1993.
ZONDAG 27 DEC. GEOPEND van 11.00 tot 17.00 uur.

Toyota Corolla 1300 12V, 12-'B9
3-drs, kleur rood, 1e eigenaar, schadevrij

Toyota Corolla 1800 GL diesel, bwj. '87, 1e eig., schadevrij
Toyota Corolla, stationcar, bwj. '85

Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Passat Variant 1.6 CL
1e eig., bwj. '89, schadevrij, getint glas, radio/cassette.

VW Golf 1100, bwj. '83, 1e eigenaar, schadevrij.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Automaat Opel Kadett 1.3 S
wit, bwj. '86, 3-drs.

Opel Ascona, bwj. '82, licht groen, 1e eigenaar.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Kado-tip voor de kerst
Kado-bon voor AUTO-SPECIAALREINIGING

ter waarde van ’ 150,- nu voor ’ 125,-.
CONTRA-AUTOREINIGINGSBEDRIJVEN

Jongmansweg 58, Heerlen-Nrd. Voor info, 08897-79234.
Te k. TALBOT Matra Ran-
cho, bwj. '83, APK, i.z.g.st.,
pr. ’3.250,-. 045-210587.
Te k. v. 1e eigenaar wegens
auto v.d. zaak TOYOTA Ca-
rina II XL, aug. '88, veel ex-
tra's, vr.pr. ’13.000,-.
04405-3178 of 045-729093.
Te k. VOLVO 345 2.0, bwj.
'82, 100% in orde, APK tot
maart '93, vr.pr. ’2.000,-.
046-517337.
INKOOP auto's. Bet. hoog-
ste prijs. Open tot 21.00 uur.
045-416239.
Auto KALDEBORN: Wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
AUTO'S, U belt, wij kopen!!!
Ook zondags met vrijwa-
ringsbewijs. 045-427671.
Ford ESCORT Bravo, 1.6 inj.
bwj '89, TZ-72-VB, katal.,
wit, 3-drs., 65.000 km., voll.
srv. boekje, i.z.g.st. Te be-
zichten in Genk (B),

’ 10.000,-. 0932-89358680.
FORD Fiësta 1100 Festival,
bwj. '83, ’3.350,-, apart
mooi. Tel. 045-724417.
Kerstcadeau! VW KARMAN
GHIA Coupé, bwj.'6s, ge-
heel compl., moet gerest,
worden, koopje, ’ 2.350,-.
Kleikoeleweg 64, Landgraaf.
Door inruil zeer voordelig
LADA 2107 1.6, duurste uitv.,
bwj.'B7, 1e eig., 60.000 km,
kl. crème, in nw.st., pr.
’3.600,-. Inr. mog. Autobe-
drijf Boschker, Heerlerweg
67, Voerendaal. Tel. 045-
-751605.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

"Auto Roberts"
Heirstraat 8, Urmond.

Tel. 046-332352
Plm. 50 auto's

In de betaalbare prijsklasse.

Zondag open
Gratis

Champagne
Fles bij aankoop auto i.v.m.

de feestdagen.
AUDI 80cc Diesel Turbo, 5
versn., 4-drs., bwj. 1986,
’8.250,-. Tel. 045-727169.
Te koop MINI 1000 autom.,
bwj. '80, leuk autootje, APK
'93, ’ 750,-. 045-423199.
VISA GT, bwj. 10-'B3, 80 PK,
APK '93, nw. koppeling,

’ 2.500,-Tel. 045-413716.
Te k. DAIHATSU Charade
XTE 5, bwj. '80, APK 5-93,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045-423199.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Seat Ibiza 1.5 GL
'88; Peugeot 205 XS 1e eig.
'87; Opel Rekord 20 S au-
tom. m. '84; Ford Escort 16
Ghia '82; Citroen 2 CV 6
special '84; BMW 323i5-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; Opel Ka-
dett coupé 12S '78; 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; Ford Fiësta 11 Bra-
vo '81; Opel Manta GTJ 20S
'80; BMW 2002 toering tax.
rap. aanw. '74; Citroen Visa
11 L '82; VW-transporter
Piek Up '80; Opel Kadett Ci-
ty ’950,-. Inkoop verkoop
financiering Diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Geop.
10-18 uur, zat. 10-17uur.
DATSUN Cherry '82,

’ 2.500,-; Datsun Sunny,
'81 automatic, ’ 1.450,-;
Mazda 323, '81, 4-drs,

’ 2.400,-; Mitsubishi Galant
'81, 4-drs., ’1.950,-; Opel
Kadett HB 1.2 S, '84,
’4.850,-; Kadett 1.3 SR, '81,
’2.600,-; Ascona '81,

’ 1.900,-; Ascona 1.6 '83,
’3.900,-; Ford Taunus Bra-
vo 1.6 '82, ’3.600,-; Tau-
nus 2.0 '81, ’1.900,-; Oude
Landgraaf 101, Landgraaf.
Tel. 045-311078
Te koop DODGE caravan,
bwj. 1990, pr. ’21.000,-.
Tel. 09-49.24551803.

Te koop automaat MAZDA
626, bwj/81, prima auto,
100%, pr. ’ 2.500,-.Tel. 045-
-251485.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Ford SIËRRA Sedan,
bwj. '88, trekhaak, centrale
vergrendeling, 70.000 km.,

’ 13.000,-. Tel. 045-326420
TALBOT Samba, rood, auto
zuinig met APK, bwj. '84,
’2.250,-. Achter de Heggen
51, Hulsberg.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade. .
Te koop GEVRAAGD per-
sonenauto's en alle types
bedrijfsauto's. Steeds voor-
radig plusm. 100 occasions
tegen superlage prijzen.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmen. 04405-2896.
LUCAR! koopt ook uw auto
voor een serieuze prijs.
Schade of defect geen be-
zwaar. Tel. 045-456963.
Met bovaggarantie: Opel
Astra '92; Opel Ascona s-
drs '85; Ford Escort '85;
Opel Kadett Stationcar die-
sel '88; Opel Kadett 1300
Sedan '87; Opel Corsa '86/
'90; Opel Veetra 1600 i '92
en '89 Opel Omega '87;
Opel Kadett 1.6i '90; Opel
Kadett 1600 Sedan '86;
Opel Kadett stationcar 5-drs.
'85; VW Golf '86/88; VW
Polo '85; Toyota Corolla au-
tomaat '81; Renault 11 '82

’ 2.750,-. WEBER Auto-
bedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg: 045-314175.
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda'
626 Sedan 1.8 LX '89; Maz-
da 626 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 1.6 LX '87; Maz-
da 626 HB 2.0 GLX '88;
Mazda 626 Wagon 1.8 GLX
met stuurbekr. 89; 2x Maz-
da 323 F coupé '90; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86/'B7;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
'86; Mazda 323 Sedan 1.3
Envoy '88; Mazda 323 Se-
dan 1.3 i GLX '88; Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '87;
Mazda 323 HB 1.3 LX '88;
Mazda 323 HB 1.3 LX '90;
Alfa 75 1.6 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 Kadett Sedan 1.6 i '89;
VW Golf CL 1.6 '90; Diverse
goedkope inruilauto's: Hon-
da Civic 1.3 automaat '82
’6.750,-; Honda Civic auto-
maat '81 ’3.750,-; Skoda
120 L '85 ’3.950,-; Vaux-
hall Carlton '79 ’4.500,-;
Volvo 244 DL automaat '77
’3.250,-; Volvo 360 GLS
Sedan '83 ’5.950,-; Ford
Taunus 1.6 L '78 ’1.250,-;
Fiat Panda 34 '85 ’ 5.950,-;
Mitsubishi Galant 2.3 turbo
diesel '83 ’3.500,-; Opel
Kadett automaat 1.6 S '82

’ 4.750,-. Palemigerboord
401, Heerlen: 045- 722451.
Donderdag koopavond tot
20.00 uur
Ford MERCURY Sable 3.0
inj., '87. Gar. mr. mog. Van
Bovagbedr., 045-244947.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, bwj. '82 t/m '88 (ook
schade). Direct contant geld!
046-518401 of 337742
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw. 045-727742 / 724000
OMEGA 2.0 i'88; Astra 1.41
GL '92; Kadett 1.3 Club '89/
'85; Kadett 12 S '81 en '84;
Corsa TR 1.3 '87; Corsa 13
N 3-drs '87. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
Ford ESCORT 1300 L, bwj.
'81, APK, i.z.g.st., ’2.850,-.
Tel. 045-724993.
Daihatsu CHARADE bwj.
'81, 5-drs., APK, i.z.g.st.,

’ 1.450,-. Tel. 045-724993.

SAPORRO Coupé, type '82,
APK 3-93, moet weg,
’950,-. Tel. 046-581649.
Opel KADETT Coupé 1.2,- bwj. 1-'BO, APK 1-94 (spui-
ter), ’ 1.450,-. 045-244947.
Te k. wegens omstandighe-
den Opel REKORD 2.0 S,
bwj.'B6, in perf. st. Vr.pr.

’ 6.250,-. Tel. 04750-24786
Opel KADETT 13 LS HB,
bwj.'B7, GSi uitvoering,
apart mooi, pr. ’12.750,-.
Tel. 046-339856.
Te koop PEUGEOT 205
GRD, bwj. '84, i.z.g.st., Eyk-

I hagenlaan 3, Landgraaf.
Te k. PEUGEOT automatic,
bwj. '81, lichte plaatschade,
vr.prj 1.500,-. 045-741142.- Te koop PORSCHE 924 i,
wit, i.z.g.st., bwj.77, kent.'B6.
Tel. 04492-1108.
MERCEDES 190 E, auto-
maat, bwj. '85 met div. ex-
tra's, i.z.g.st., mooie auto.

' Tel. 045-716797.

Is UW
typiste

doorhet lint
gegaan?

■ Tencef
uitzendbureau

Speciale aanbieding: Uw
auto nog voor het nieuwe
jaar winterklaar. INTRO-
DUCTIE-PRIJS v.a. ’ 125,-
-excl. BTW, compleet pakket
voor personen-auto's,(mo-tor-reiniging, interieur-rei-
niging, diepstomen, wassen,
poetsen en polijsten, zo-
nodig ook textileren en anti-
vries. Ook voor bussen,
campers etc. Contra Auto-
reinigingsbedrijven. Jong-
mansweg 58, Heerlen-
Noord. Voor info 08897-
-79234.
Te k. SUZUKI Swift 1.3 GL
antracietmetal. bwj. 1-'92.
Garage Kevin, Beitel 6A,
Kerkrade. Tel. 045-421741
Te k. Ford Escort RS
TURBO, a.nw., bwj. '88, kl.
zw., I.m. vlgn., schuifdak.
ABS., alarm, uitgeb., km.st.
79.000, schadevrij, mr. en fi-
nanc. mog. ’22.900,-. Tel.
04405-2708.
Te k. Suzuki SWIFT GTI,
geen 2e zo mooi, bwj. '91, kl.
wit, I.m. vlgn., schadevrij, km.
st. 24.000. Inruil en financ.
mog., prijs ’22.900,-. Tel.
04405-2708.
KOOPJE! Renault 11 TC en
9 TC, bwj. '83, vast.pr. per
stuk ’2.250,-. 046-522132.

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

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Makita accu boor-
schroevendraaier 6012 DWK

* L/R draairichting 2-snelheden
* Compleet met accu-oplader in stalen koffer

* Met gratis Bitsbox
* Normaal voor ’ 395,-

-* Nu voor ’ 265,- mcl. BTW

Y^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Accurrais MEEUWSEN,
Burg. Lemmensstr. 228,
Lindenheuvel. Tel. 046-
-746324 v.a. 4 jan. de gehele
dag geopend. Ruilstartmo-
toren en dynamo's. 'Accu's
met speciale korting.

(Brom)fietsen
Grote Kerstshow race en
ATB met vele super-aan-
biedingen. Tweewielers
Math SALDEN, Limbricht-
Sittard. Tel. 046-581210.
Koga Miyata TERRARUN-
NER ATB van ’3.095,- nu

’ 1.995,-. Tweewielers
Math Salden, Sittard-Lim-
bricht. Tel. 046-581210.
Te koop VESPA Si, i.g.st., pr.
n.o.t.k. Tel. 045-327798.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89, i.
z.g.st. met sterw. en verzek.
045-256115, na 13.00 uur.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek verzorgd door een er-
varen team van docenten.
BIJLES in Heerlen, Maas-
tricht, Eindhoven en Weert
in vrijwel alle vakken v.a.
’l5,- per uur, Inl. hoofd-
kantoor 045-741102, fax
045-711812.
ROCK en Roll Club Geleen
start op zondag 24 januari
weer cursussen Rock en
Roll en boogie-woogie. Voor
kinderen geldt een reduktie
van 50%. Inschrijven kan op
zondag 3 jan. tussen 15.00
en 17.00 uur. in sportcom-
plex Medi-Sport, Norberty-
nenstr. 77a te Geleen. Voor
verdere ml. 046-741790.

~ , .—TTT ~
Bel de Vakman

SCHILDERS kunnen nog
diverse behang- en binnen
schilderwerk aannemen.
Tel. 045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen,, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop nest Chinese
SHAR PEI'S, iets aparts,
tevens zeer kleine Yorkshire-
terriërs. Te reserveren voor
kerstmis. Tel. 046-757430.
Te koop YORKSHIRE Ter-
riërs ’250,-; nest blonde
bouviers met stamboom. Tel.
04138-78176.
Te k. PEKINEZEN, dwerg-
teckels en boemers. Tel.
afspr. tel. 04492-1616.
Te koop West-HIGHLAND
White-terriërpups, ingeënt
en ontwormd met stamboom.
Te1.04920-53924.
NEWFOUNDLANDERPUP,
te k. reu, zwart, van kam-
pioenafst., ingeënt en ont-
wormd. Tel. 04752-1115.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus ook antiek. Kou-
venderstr. 208, H'broek.
Te k. eiken BANKSTEL z.g.
a.nw. gestoff., vaste pr.

’ 500,-. Tel. 045-423774.
Te k. stoffen BANKSTEL 3-
-2 zits en salontafel, ’150,-.
Tel. 045-221616 na 18 u.
Te koop blank beukenhou-
ten KEUKENTAFEL, afm.
170x090 en 6 stoelen, pr.
’350,-. Tel. 045-751785.
Te koop WASMACHINE
AEG, ’400,-, zo goed als
nieuw, steelstofzuiger ’ 35,-.
Tel. 045-716402.

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

Gratis bezorgd
Smell-a-like parfums, 100
ml. f\ 7,95. 04450-3512.

■ ■■
Vakantie en Rekreatie

——————_—______———___________

Vandaag koopavond
bij Beckers Sittard. Vandaag 20% KORTING op onze

TENTENKOLLEKTIE en op vrijwel alle artikelen in onze
CAMPINGSHOP. Bijvoorbeeld: Porta Porti 145 beige van

’ 119,- nu ’ 95.20 grijze uitv. van ’ 125,- nu voor ’ 100,-.
DAE caravan-antenne Beckers prijs normaal ’ 59,95 nu
slechts ’ 47,95. Overzet spiegels nu geen ’ 9,95 maar

slechts ’ 7,95 p.st. Walker voortenten, omloopmaat 880-
-940 nu voor de weggeefprijs van ’ 300,-. Ook op alle
caravanluifels 20% extra korting! Kom vandaag nog

profiteren van die extra korting, wij zijn open tot 21.00 uur.
Rekreatiespecialisten Beckers-Sittard, Handelsstr. 22-24, 'l

handelscentrum Bergerweg, Sittard. <

Barlage Computer Hardware
Rijksweg-Zuid 98, Geleen.

Nu leverbaar:
Amigal2oo ’ 1.195,-
Amiga 2000 ’ 895,-

Nintendo-spellen al vanaf ’ 60,-
Verder leveren wij alles van Nintendo, Amiga en Sega^

111?:«K^ ï^iSSfc «ÈW\^\t"J#|lJSß

Tulip vision line
DC 486 SX / 25 Mhz / 4 Mb RAM upgrade socket / 3 vrije
slots. Pasword- en Systeem-Protection 80 Mb-HD / XVGA
(1024 x 768). Muis / VGA paperwhite monitor. MS-DOS

5.0 /MS Windows 3.1. Excl. BTW ’ 3.095,-.
Leufkens-Dubois

Sittarderweg 58A, HEERLEN. Tel. 045-726444-722315^-
Te k. AMIGA 2000 3 MB, in-
tern geheugen 2 x 20 MB, 2
x 5,25, 3 x 3,5 inch, kleuren-
monitor, KT bridgebord etc,
pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-226134 .
PC 286 en coproc. (2 jr. oud),
PRINTER (24), harddisk 20
Mb, 2 diskdrive, software etc.
vr.pr. ’ 1.299,-. 045-464099.
Te k. PC 286 AT 20 MB har-
de schijf, VGA monitor mo-
nochroom, scanner, STAR
printer. Tel. 045-229996 na
18.00 uur.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
KACHELS, gashaarden, in-
zet, inbouw. Gratis geplaatst.
Diverse aanbiedingen. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

TV/Video "^Goede kleuren T.V.'s. En*
me sortering v.a. ’95,-
garantie. Ook recente f*
Reeds 25 jr. T.V. Occasi*;
centrum GEEL. Grasbrojf
kerweg 25, Heerlen. Tel.048"
724760. -
Kleuren TV's 12-16 kan. **’75,-, met afst.bed. **■’125,-, met teletekst y,
’250,- o.a. Philips. Ra*°.
TV FRANK BV, Bokstr. 3*, Heerlerheide. 045-213432^
TV DEFECT, binnen 4 f.' klaar. Tel. 04750-11667, **uur service. Ink. en verk. 9°,
bruikte KTV's. Leentoest*
mog. Wij geven de hoogs'
korting. Geen voorrijkoste"'
Knip mij uit en bewaar rjTJj^
Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raakt »
uw oude spulletjes 't snei*!kwijt. Piccolo's doen va**
wonderen... Probeer ma*1
Tel. 045-719966.

Muziek

||Wi Music house
Uu Daan smit bv 043GefJe7n428

"■■■^"■^"■■■■■i Rijksweg Z. 124 |_J_J_l_ 1200 meter2 muziekplezier !!! 046-754665
Meer dan 75 keyboards op voorraad!!, vraag om een

vakkundige demonstratie, ook voor een goede occassion
hebben wij een goede keus.

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

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

VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN ZIJN WIJ
DEALER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI,

ELKA, TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR.
IBANEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, EL. VOICE, HILL,

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

Keyboard decemberaanbieding
Alle Yamaha PSR keyboards t.w.v. ’ 675,- en hoger zijn
inclusief adapter, kruisstatief, lespakketten en cassettes.
Vanaf PSR 300 ook inclusief hoofdtelefoon. 5 jaarver-

trouwde Stalmeiergarantie
Saxofonisten opgelet

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

20 dcc. koopzondag', koopavonden 21 t/m 23 december^
Gebruikte SAXOFOONS en
andere blaasinstrumenten.
Goede merken met garantie.
Oss, tel. 04120-25265.
Te koop KLARINET mcl.
koffer, standaard en 2 eerste
studieboeken muz.school.
’575,-, tel. 045-216515
TOETSENIST en gitarist
zoeken voor oprichting van
top 40 band, bassist en zan-
ger met ervaring. Interesse?
Bel Guido 04744-2235 na
18.00 uur.—————^————Kunst en Antiek
Grote KERSTSHOW, van
20 tot 30 dcc. 20 dcc. ge-
opend van 11.00 - 17.00 uur,
o.a. meubels, klokken, lam-
pen, klemgoed enz. Antiek-
handel Wim Scheepers,
Panheelderweg 28, Heel.
Tel. 04747-1593.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-wonen en
Ariadne vindt u bij INTER-
ART antiek Simpelveld,
Irmstraat 64. 045-443161
eigen restauratie en logerij.
Ma. gesl./Do. koopavond.

Bingo/Kienen
KIENEN heden woensdag in
Kegelpaleis, Emmastraat 7a
Heerlen. Aanv. 19.30 uur
.:: ;;;; .. .
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Te koop gevraagd DUIVEN-
HOK 3.00x2.00 mtr. Tel. 045-
-310009, na 19 uur.
Opwindbaar SCHOMMEL-
TJE met kuipstoeltje van
Fisher Price voor baby of
peuter. Tel. 045-310350
tusfen 20.00-22.00 uur.

Vlees/AGF
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

Diversen

Horoscoop
De Chinese en gewone vo"r

dag, maand en jaar.
06-320.330.89 ’l,- prn^. GEBIT gebroken? Tand'

techn. praktijk Hoonhout v'nieuwe gebitsprothese %!reparaties. Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211-^40- en 50plussers opge|el':
20 en 27 januari start «e»Ieen DANSCURSUS, *[
50er plussers voor paren. In
Dansschool Lotus, Heerlen'
045-711800, Kerkrade o*f455609, Landgraaf, 0&
327610. J
Swing Boogie en Hiphop- 2
januari start weer een cu['
sus Hiphop voor beginneI*'1*'27 en 30 jan. start weer eu,r'
sus Swing Boogie. Schrijf 1
nu in. Dansschool LOTU'1
Kerkrade, 045-45560«
Heerlen, 045-71180"1
Landgraaf, 045-327610. _^
Te k. POCKET-LINE typf
technofoon PC 107, vr.pf'
’2.100,-. Tel. 045-271920^
Te k. Philips stereo-combi"'
natie met afstandsbediening
2 x 35 Watt, Zibro KAM^
rond model. 045-321995.^,

06-lijnen—i i i ■"*
Welke man

wil gratis naar bed met
eenzaam meisje 25 jaar.

06-320.324.94 (100 cpg)^
Hij bindt de

naakte vrouw
vast, ze trilt van angst als NI

de leren zweep pakt
06-340.340.90 - 50 cph[H>
Nee meneer, ik heb nog

nooit een
Beurt gehad

zei de jongevrouw heel "*'deesd 06-96.70 (50 cphn]L-
Voor Piccolo's

zie verder pagina 10

i 045-719966 VOOR TELEFONISCHE OPGAVE VAN UW PICCOLO 045-7199661
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Nederland 2
EO/NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

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

(Little house on the prairie),Amer. se-
rie. Afl.: De handelsreiziger.
Mr. Oleson besluit zijn vrouw een tijd-
je te ontvluchten door er met een rei-
zende winkel opuit te trekken.

16.53 (TT) Kinderkrant.
17.21 Peter, korte sketch op straat.
17.27 Weerbericht.
17.29 Tijdsein, actualiteitenrubriek.
18.00 "" Journaal.
18.18 Ik weet het beter, spelprogram-

ma gepresenteerd door Bert van
Leeuwen.

18.45 Kerstspecial: Oslo Gospel
Choir, kerstconcert vanuit Middelhar-
nis.

19.15 Testpiloot (First flights).
25-delige documentaireserie over de
luchtvaartindustrie gezien door de
ogen van verschillende testpiloten.
Presentatie door Neil Armstrong.

19.42 Peter, korte sketch, (herh.).
19.48 De stelling, discussieprogram-

ma. Presentatie: Bert van Leeuwen.
20.22 Uitzending politieke partijen:

VVD.
20.30 Studio Sport, sportmagazine.
22.00 Tijdsein, actualiteitenrubriek.

Vanavond met de documentaire
'Dark and light'.
In Thailand, Laos en Cambodja, de
landen rond de rivier de Mekong in
Zuidoost Azië, leven veel kinderen in
het donker. Ze zijn blind. Er is maar
weinig hulp om hem te leren omgaan
met hun blindheid. Prayat Punongon,
zelf blid geworden in Thailandtoen hij
een klein jongetjewas, wil licht bren-
gen in deze donkere levens. Hij gaat
de dorpjes in en zoekt de blinde kin-. deren op. Samen leren ze lopen, le-
ren en muziek maken. Samen leren
ze dat er licht in het donker is.

22.30 Antenne: De verborgen test-
rit.
Documentaire over de ontwikkeling
van een nieuw autotype.

23.15 Kwaliteitsmanagement, les 5.
23.45-23.50 "" Journaal.

Duitsland 1
"6.00 Morgenmagazin, ontbijttv met

'eder half uur Heute-Nachrichten.?9-00 Heute.
Das Buschkrankenhaus serie."9.45 "" Bejaarden-gymnastiek.

0.00 Heute.'0.03 Die leere Wiege, praatprogram-ma over miskramen, (herh.).
0-45 ZDF-info Arbeit und Beruf.1-00 Heute.
103 Brigadoon. AmerikaansesPeelfilm.|<-55 Persoverzicht.

'3.00 ZDF-Mittagsmagazin, met.^eute-Nachrichten.i.*-45 Wirtschafts-Telegramm.L;-0o Tagesschau.
[4.02 "" Sesamstrasse.
.£"3 OPrinz Eisenherz, animatie.'""00 Tagesschau.
'5.03 Leonie Löwenherz, kinderse-
r'e. Afl.: Oh Tannenbaum.

'5.30 Die Nordwestpassage, docu-
mentaire serie over de korte maar
dodelijke zeeroute naar China. Afl.6:Auf den Spuren von Franklin 2.

<>-00 Tagesschau.
'".03 Talk taglich, praatprogramma.
'"-30 Die Campbells, Canadese se-,
''e. Af1.34: Die Sünden der Vater.

'7.00 Punkt 5 - Landerreport.
'"15 Tagesschau.
'"35 Vera und Babs. Afl.: Der gros-
.|e Krach/Ungewöhnliche Auftrage.
'8.30 Hier und Heute, actualiteiten.'8.45 Vera Wesskamp, serie. Afl.: Ir-

und Wirrungen.
'9-50 Goldregen.«0.00 (TT) Tagesschau.
j°-15 Der Affe Gottes. Tv-film.
jJ-44 Tagesthemen-Telegramm.
'"45 Kinder des Krieges. Bosniens

.verlorene Generation, reportage.
j*-30 Tagesthemen.
<^.00 Nachschlag, satire.
*f-05 Das Filmfestival: Die Stimme
!)6s Mondes (La voce della luna).
'tahaans/Franse speelfilm uit 1990
van Federico Fellini naar een roman

Oi'fri.Ermanno Cavazzoni.
Q 00 Tagesschau.

Va5 The traP- Engelse speelfilm uit
'965 van Sidney Hayers.
«"50-02.55 Zuschauen - Entspan-
hen . Nachdenken. Krippen aus
remden Landern: Das schwarze Je-
snskind.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Black Beauty, jeugdserie.
14.05 "" Echt tierisch", natuurfilmse-

rie. Afl.: De Grizzly-beer.
14.30 Fremde Heimat: Die Bertinis.
Tv-film naar de gelijknamige roman
van Ralph Giordano. Deel 5:
1944-1945. (herh.).

16.00 Heute.
16.03 Guckloch, programma waarin

kinderen een kijkje achter de scher-
men gegund wordt. Vandaag: De
kerstserie Der lange Weg des Lukas
B. en een overzichtvan de kinderpro-
gramma's tijdens de kerstdagen.

16.30 Karfunkel, serie verhalen. Afl.:
Heimliche Weihnacht. Herh.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 Wie gut, dass es Maria gibt,

Duitse serie. Afl.: Wer wagt, gewinnt.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 (TT) Ich heirate eine Familie.

Serie. Afl.: Schumanns Winterreise.
Ook bij de Schumanns staat de kerst
voor de deur. Hoewel iedereen druk
in de weer is met de voorbereidingen
van het feest hadden de kinderen
toch liever de feestdagen op Gran
Canaria doorgebracht. Ze weten hun
vader te overtuigen, die nog net een
hotel kan boeken. Maar danwordt de
familie uitgenodigd door oom Rudolf
uit Wenen, die gaat trouwen.21.00 Doppelpunkt vor Ort. Aids
kriegt man nicht beim Flirten!, repor-
tage over hoe jongeren met Aids
omgaan.

21.45 Heute-journal.
22.15 Weihnachten in Stalingrad -Letzte Stimmen aus der Holle.Documentaire over de kerstdagen 50jaar geleden in Stalingrad, aan dehand van door Duitse soldaten ge-

schreven veldpostbrieven, die on-langs uit de Russische archievenwerden vrijgegeven.
23.15 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Unstillbarer Hunqer
00.15 Heute.
00.20-02.35 ■ Zorba, the Greek.

Gneks/Amer. speelfilm uit 1964 vanMichael Cacoyannis. Met: Anthony
Quinn, Alan Bates e.a

TV FILMS VIDEO
België/TV1

( j*-u0- Young at Heart -aS4-ijSA). Muzikale nieuwe ver-
® van 'Four Daughters' van Gor-
j°hDouglas. Frank Sinatra maakt0r's Day het hof, waarbij tranen6t tuiten gehuild worden.

Nederland 3
(I'l6- Love Me Tonight

32-USA). Een van de beste mu-
lo's ooit gemaakt. Kleermaker
/laurice Chevalier wordt verliefd op
£j lr""ses Jeanette MacDonald. Re-ae: Rouben Mamoulian

BBC 2
(/■'S. The 39 Steps - (1935-GB).
g'^sieke Hitchcock mysteriefilm,
w urd door komedie en roman-
ra L Onschuldige Robert Donat
aakt betrokken bij spionage.

RTL4
Ho Mississippi Burning
JJ9BB-USA). Keiharde film van
'an Parker over racisme met Ge-

q
6 Hackman en Willem Dafoe.
hderzoek naar deverdwijning vanre leden van de commissie van
v'l Rights in zomer van 1964.

" Roberto Benigni in 'La Voce Della Luna'. (Duitsland 1
23.05 uur).

BBC 2
22.00. Dreamchild - (1985-GB).
Wonderlijke film van Gavin Miller
met scenario van Dennis Potter.
Sublieme rol van Coral Browne,
Jim Hendersons Creature Shop
zorgde voor Wonderland-creaties.

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

slechthorenden.
15.00 VPRO's Kerstmatinee, met
Laurel & Hardy, serie slapstickfilms.
Afl.: ■ Sugar daddies.

15.16 ■ Love me tonight, Amerikaan-
se musical uit 1932 . Een Parijse
kleermaker ontdekt dat een van zijn
klanten, de graaf van Vareze, zijn
kasteel is ontvlucht en geen geld
heeft. Om niet in ongenade te vallen
bij zijn oom, doet de graaf of de kleer-
maker een baron is.

17.00 Dr. Krankenstein, medische
horrorserie. Afl.3: Koorts en infecties.

17.32 "" De spookruiters. Australi-
sche jeugdserie. Afl.2.

18.00 "" Journaal.
18.17 Dubbeldekkers (On the buses),
Engelse comedyserie. Afl.: De schrik
van het openbaar vervoer, (herh.).

18.42 Kleren maken de vrouw, Ame-
rikaanse tekenfilm.

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

ning), Engelse serie.
20.14 (TT) Tien voor taal, taalstrijd

tussen Vlaanderen en Nederland.
Vandaag: Religieuzen.

21.00 Nieuw Amelands peil. Serie
over het leven op Ameland. Afl.4.

21.10 Het familiebedrijf. Documentai-
re serie.
Afl.: Dakpannenfabriek Gebr. Cuy-
pers in Echt.

21.35 Vliegende passie. Reportage
over liefhebbers van oude vliegtui-
gen.

22.00 ("" f TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 Nova, actualiteitenprogramma.
23.07 Law and order, Amerikaanse

serie. Afl.: Over de grens.
Detective Max Greevey is bezig met
een onderzoek naar corruptie in de
bouw. Na zijn verklaring in de recht-
zaal wordt hij voor zijn huis neerge-
schoten.

23.53 Museumschatten, achtergron-
den bij liturgische voorwerpen in
Nederlandse musea. (herh.).

00.03-00.08 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
09.00 Tele-Ski '90. 09.30 Deutsches
Theater. 10.00 Reisewege zur Kunst:
Toskana. 10.45 Alles Alltag. 11.20 Auf
dem Wege nach Europa, serie. 11.50
Mutter und Sohn, comedyserie. 12.15
Ich stelle mich: Ignaz Bubis, Vorsitzen-
der des Zentralrats der Juden.in
Deutschland, interview. 13.45 Markt. .
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.20 Wie Poëten das Leben
geniessen. 17.00 Ketzer und Unruhes-
tifter - oder Patriot Gottes, interview.
17.30 Cursus Engels. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Katja und die Gespen-
ster. 18.30 Delphingeschichten, serie
verhalen over dolfijnen. 19.00 Aktuelle
Stunde, reg. magazine met sport.
20.00 (TT) Fussbroichs, serie. 20.30
Portret van Yousuf en Güler Küpeli,
een Turks echtpaar dat al 30 jaar in de
Bondsrepubliek actief is. 21.00 Magi-
sches Afrika. Reportage over culturele
uitwisseling tussen Togo en Duitsland.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Heisse
Schwenks und scharfe Schnitte. 22.30
Rückblende: Vor 80 Jahren erschie-
nen: Biene Maja. 22.45 Capital City.
Engelse serie. 23.35 Wladimir Linden-
berg, portret. 00.20 Laatste nws.

RTL4
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,

Nederlandse dramaserie, (herh.)
10.05 As the world turns, serie.
10.50 De reis van je leven, quiz.

Vandaag is de locatie: Galapagosei-
landen (Equador). (herh.).

11.35 X-mas special: Save the chil-
dren with Michael Crawford.
Kerstshow met Broadway-ster Mi-
chael Crawford en vijf kindersterren
uit de musical Les Misérables.

13.00 Hitbingo, show. (herh.).
14.20 Carol & Company, Amerikaan-

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

Amerikaanse talkshow.
15.30 Santa Barbara, soap.
16.00 Telekids, kinderprogramma,

met onder andere een aflevering van
Police Academy.

16.30- Prijzenslag, spelprogramma.
17.00 5 uur show, gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 The bold & the beautiful soap.
18.45 RTL Club, met onder andere

het minispel: Pictionary.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Mississippi burning, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1989 gebaseerd
op waargebeurde feiten.

22.45 De zevende hemel, of De dui-
vel in huis. speciale aflevering: Vei-
ling voor straatkinderen Brazilië. Met
de opbrengst zal een zogenaamd in-
loophuis worden gecreëerd voor de
straatkindreen.

00.15 RTL4Laatste nieuws.
00.30 Studs. Amer. datingshow.
00.55 The Oprah Winfrey show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.40 The hustler, Amerikaanse

speelfilm uit 1961.
03.50 Nachtprogramma.

RTL Plus
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.
09.00 RTL aktuell.
09.10 Der Mann aus Atlantis (Man

from Atlantis), Amerikaanse serie.
Afl.: Mark unter Gangstern. (herh.).

10.00 Reich und schön (The bold
and the beautiful), Amer. serie.

10.30 Der Preis ist heiss, spelshow.
11.00 Riskant! spelprogramma.
11.30 Familienduell, spelprogram.
12.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-

scher (Out of this world), Amerikaan-
se serie.- Afl.: Wir sehen uns vor
Gericht, (herh.).

12.30 Jung und leidenschaftlich, se-
rie. Af1.1 84

13.20 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

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

15.00 Blue blood. Misdaadserie. Afl.:
Schatten der Vergangenheit.

16.00 Hans Meiser, talkshow. Thema:
Frohe Weihnacht.

17.00 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?) Amerikaanse serie. Afl.:
Die Cocktail-Party.

17.30 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), Amer. serie.
Afl.: Baby bringt Barschaft. (herh.).

18.00 Elf 99, magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin, ma-

gazine.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten,

Duitse serie.
20.15 That secret sunday. Ameri-

kaanse thriller uit 1986 van Richard
Colla.

22.00 stern TV, magazine.
23.00 Dirk Bach Show. Personality-

show met de Keulse komiek Dirk
Bach.

23.30 Killing cop, Amerikaanse thril-
ler uit 1989 van Alan Metzger.

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

01.35 Wie ein Bumerang (Comme vn
boomerang), Frans/Italiaanse thriller
uit 1976 van José Giovanni.
Met: Alain Delon e.a.

03.15 Hans Meiser, talkshow, (herh.).
04.15 Explosiv-Das Magazin.(herh.).
04.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten,

Duitse serie. (herh.).
05.10 Elf 99, magazine, (herh.).

Duitsland 3 SWF
08.30 Cursus Engels voor gevorder-
den. 09.00 Non-Stop-Fernsehen. 13.55
Schooltv. 14.55 A tale of Africa/Afurika
monogatari. Japanse speelfilm uit
1981. 16.35 Sic schreiben mit. Duitse
serie verhalen. 17.00 Cursus Engels v.
gevorderden. 17.30 Sesamstrasse.
17.58Zoo-Olympics. Afl.: Hordenlopen
voor schapen. 18.00 Twist total. 18.23
Kinder-Verkehrsspot. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Hallo, wie geht's? Thema:
Volwaardige kookkunst. 19.15 Lander-
Menschen-Abenteuer, documentaire-
serie. 20.00 Ab-trünnig, reportage over
de toenemende ontkerkelijking. 21.00
nws. 21.15 Ein Herz und eine Seele,
serie. Afl.: Urlaubsvorbereitungen.
22.00 Wetenschappelijk magazine.
22.45 Capital city, serie. 23.35 MuM
extra. Vandaag: Die neue Völkerwan-
derung. 00.05 Aktuell. 00.10 Non-Stop-
Fernsehen.

Duitsland 1
23.05. La Voce Della Luna -(1990-l/F). Verrukkelijke surrealisti-
sche reis van Frederico Fellini, één
lange droom van gedachten en
poëzie. Met: Roberto Benigni en
Paolo Villaggio.

BBC 2
00.15. Le Cop II - (1989-F). Oneer-
lijke agenten worden geschorst en
vervangen door nog corruptere
agenten. Film van Phillippe Noiret
met Thierry L'Hermitte.

Duitsland 2
00.20. Zorba the Greek
(1964-GR/USA). Schrijver heeft ko-
lenmijn geërfd. Boeiende film van
Michael Cacoyannis die sfeer en
verschil tussen Europa en Balkan
goed weergeeft. Met: Anthony
Quinn en Alan Bates.

Duitsland 1
01.05. The Trap - (1966-GB). Pels-
jager Oliver Reed loopt vrouwen-
markt mis en moet genoegen
nemen met doofstomme wees Rita
Tushingham. Levendig verhaal uit
1890, verfilmd door Sidney Hayers.

RTL4
01.40. The Hustler - (1961-USA).
Paul Newman is poolspeler die
Minnesota Fats wil verslaan. Na
match van 25 uur wordt hij versla-
gen. Drama van Robert Rossen.

RTL Plus
01.40. Comme vn Boomerang
(1976-F/l). Film van José Giovanni
gaat boeiend van start maar wordt
steeds melodramatischer. Drugs,
geweld en het verhaal van het dub-
beltje en het kwartje met Alain De-
lon en Carla Gravina.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
*vro/Ncrv Avro/NOS
"15.53 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.]6.00 "" Journaal.'6.09 (TT) AVRO Service Salon, ge-
varieerd middagmagazine.

"■O2 Blik op de weg. Verkeersmaga-
*ne. (herh.).

'^27 Het gezicht van Nederland.Serie portrettten van dorpen en ste-den. Vandaag: Ommen."■45 Boggle, woordspel. Presenta-tie: Dodi Apeldoorn.
'8.15 Sesamstraat, gevarieerd kin-dermagazine. Vandaag: Brillen.J8.30 (TT) Jeugdjournaal.
'8.40 (TT) Het Klokhuis, informatief
kindermagazine.

'"■59 (TT) Naar de sterren en de
"Jiaan, 3-delige jeugdserie. Deel 2.||s en Han, de ouders van Rinus enRianne, kunnen niet meer met elkaar
opschieten. Tijdens een dinetje van
Rianne barst de bom.

'«■34 Land in zicht, toeristische
zoektocht naar ons verleden. Presen-tatie: Roeland Kooijmans.
■9-50 Uitzending politieke partijen:

*>.00 (""+TT) Journaal.*-27 Anna. Amerikaanse speelfilm
"'* 1987 met Sally Kirkland in dehoofdrol. Een Tsjechische actrice van
Middelbare leeftijd, die ooit een ster
*as in haar vaderland, kan met moei-te haar hoofd boven water houden inNew Vork.**01 Einstein. Kennisquiz met DodiApeldoorn.

"■36 Rondje van het huis, praatpro-
9ramma over maatschappij en le-
vensbeschouwing .*3.18 F. Scott Fitzgerald and the'ast of belles, Amerikaanse speelfilm
jJit 1974 van George Schaefer.
Met: Richard Chamberlain, Blythe

Susan Sarandon e.a.
Schrijver F. Scott Fitzgerald zit finan-
cieel aan de grond en ook in hethuwelijk wil het niet vlotten. Hij slaagter echter toch nog in een roman te
schrijven 'The last of the belles.g°-56-01.01 "" Journaal.

België/TV 1
14.00 Young at heart. Amerikaanse

musical uit 1954 van Gordon Doug-
las. Met: Frank Sinatra, Doris Day
e.a.

16.00 Bordertown. Frans/Ameri-
kaanse/Canadese westernserie.

16.30 Samson. Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms.

17.30 Postbus X, jeugdserie.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.357.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

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

sche serie. Afl.1007.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Married with children, Ameri-

kaanse comedyserie. Af1.52: Mar-
ried... with queen (1).

20.30 Een zaak voor twee (Ein Fall
für Zwei). Duitse serie. Af 1.17: Cor-
rupte heren.

21.30 'Allo 'allo, Engelse comedyse-
rie. Af1.17.

22.00 Alle 5. Afl. 14. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Boulevard, documentaireserie

over de geschiedenis van de migra-
tie. Deel 1.

23.25-23.30 Coda. Patrick Conrad
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
De orde van Pascale Ogier.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Hout, serie. Vandaag: De ge-

schiedenis van de meubelkunst
(1420-1900).

19.30 Het capitool (Capitol).
19.53 Kronieken. Vandaag: Hageland

1951.
20.00 Sportavond. Olympisch jaar-

overzicht.
21.30 Journaal en sport.
22.00-23.00 Sportavond (vervolg).

De Belgische Olympische medaille-
winnaars en de achtste finales van de
Belgische voetbalbeker.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Ontbijttv
met früh dran, sport. 08.30 Neighbours.
Austr. serie. 09.00 Nieuws. 09.05 Hallo
Heino! 09.55 Cry of the innocent. lerse
tv-film. 11.30 Glücksrad. 12.10 Wirt-
schaftsforum. Aansl.: Tip des Tages.
12.45 Tele Börse, met Nieuws. 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens (Knots
landing), Amer. serie. 14.30 Neigh-
bours. Austr. serie. Afl.: Zufluchtsort
Friedhof. Aansl.: Nieuws. 15.05 Das
Imperium - Die Colbys. Amer. serie.
Afl.: Die Hilfe des Bruders. 16.00 UFO
Engelse sf-serie. Afl.: Der erste Alarm.
Aansl.: Nieuws. 17.05 Geh aufs Gan-
ize! 17.45 Reg. programma's. 18.15
Bingo. 18.45 Nieuws. 19.00 dran,
sportmagazine. 19.20 Glücksrad.
20.15 Chiemgauer Volkstheater: Kein
Auskommen mit dem Einkommen, ko-
medie van Bernd Helfrich. 21.55 Akut,
magazine. 22.25 Schreinemakers live,
met Margarethe Schreinemakers.
23.30 Nieuws en sport. 23.35 Deer
hunter. Amer. speelfilm uit 1978. Met:
Robert De Niro, Christopher Walken,
John Savage e.a. 02.40 Programma-
overzicht. 02.45 Teletext.

" Anthony Quinn in 'Zorba
the Greek'. (Duitsland 2 -
00.20 uur).

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 nieuws. 7.07
VARA Radio I woensdageditie.
12.07 AVRO Radiojournaal. 17.07
NCRV's Hier en nu. 18.30en 6.30
nieuws. 19.04 NCRV's Hier en nul
Praatradio. 20.04 Non stop kerst-
muziek. 23.07 Met hetoog op mor-
gen. 0.04 Voor wie niet slapen kan.
1.02 Zingen in de nacht. 2.02 De
verandering. 3.02 Gospels van
toen. 4.02 De ochtendmix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
Kerst. 12.04 Het is maar een spel-
letje. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Alle
mensen. 18.04 Ekkel horizontaal.
19.04 Country trail. 20.04 Neder-
land zingt: Samen zingen in...
20.30 Kerst in Den Helder. 22.04
Praise op woensdag. 23.04-24.00
Take it easy.

Radio 3
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 11.04 Baas van de dag.
12.04Denk aan Henk. 14.04 Caro-
la. 15.04 Popsjop. 17.04 Rinkelde-
kinkel. 18.04 Avondspits. 19.04

'Spoor 7. 20.04 Paperclip magazi-
ne. 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Ketchup.
4.02-6.00 Pyjama-FM.

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00nieuws. 7.02 Pre-
ludium. 8.04 Musica sacra. Orato-
rio de Noël opus 12 van Saint-
Saëns. Le Madrigal en Kamerork.

Lyon 0.1.v. Sylvain Cambreling met
sol. 9.00 Muziek voor miljoenen.
11.00Ochtendconcert: Honeggger,
Milhaud en de Groupe des Six.
13.04 Stemmen. 14.00 Het mid-
dagconcert. The New Consort met
sopraan. 16.00 De Nederlanden.
Pianomuz. 17.00 Jacco's keus.
18.00 en 20.00 nieuws. 18.04 Klei-
ne zaal. Muz. in kleine bezetting.
19.00Opera magazine. La voix hu-
maine, opera van Poulenc. Radio
Filharm. Ork. 0.1.v. Jean Fournet
en Christine Whittlesey, sopraan.
20.02 Avondconcert: Residentie
Ork. met piano. 23.00-24.00 Jazz-
spectrum.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 uur nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02
Vrouw-zijn. 10.02Gezondheid, een
zorg. 10.55 Column. 11.02 MA/.
12.02 Onder tafel. 13.10 Damo-

kles. 14.02 Glas in lood. 15.02
Camera Obscura. 16.02 De schat-
kamer. 17.10 Radio UIT. 17.50
Groen Links. 18.02 De fascinatie.
18.30 Ik zal er zijn. 18.50 Boeken-
wijsheid. 19.00 Waar waren we
ook alweer? 19.15 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het Ma-
rokkaans en Berbers. 20.40
Nieuws en actualiteiten in het Chi-
nees. 21.00 Kwaliteitsmanage-
ment. 21.30 Frans voor bedrijf en
beroep. 22.00 Schoner produce-
ren. 22.30 Ziekteverzuim. 22.45
Praktijkdiploma Informatica I.
23.00-24.00 Heb ik iets gemist?

België/RTBF 1
12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs (pour la vie). 13.00 Nieuws.
13.20 La bride sur le cou. Fcanse ko-
medie uit 1960. 14.50 Génies en her-
be. 15.20 Nouba cinéma. 17.10 Jeu
des dictionnaires. 17.35 Un privé sous
les tropiques, serie. 18.30 Ce soir.
18.55 Le bon numero. 19.30 Journ.
20.05 Strip tease, magazine. 21.15 Les
copains d'alors de Paul Danblon. 22.20
Filmmagazine. 23.10 Laatste nieuws.
23.25 24 H sur les marchés.
23.30-23.45 Filosofische uitzending.

België/Télé 21
14.10 Art 21: Les maux de l'art. 15.10
Musique: Beethoven. Pianoconcerten.
Deel 1. 16.40 Nouba cinéma. 18.30
Radio 21.19.00La pensee et les hom-
mes. 19.30 Journ. 20.00 Challenge,
sportprogr. met Vaya con J.O's, film
over Belg. deelnemersaan O.S. in Bar-
celona. 21.30 Journaal en beursberich-
ten. 22.05 Oberst Redl. Hongaars/
Duits/Oostenrijkse speelfilm uit 1985.
00.20-00.40 Le jeu des dictionnaires.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 12.00 La chance
aux chansons. 12.45 Zwitsers nieuws.
13.15Le pare des braves, serie. 13.40
Caractères. 14.45 Géopolis. 15.30
Scully rencontre. 16.00 Nieuws. 16.15
Vision 5. 16.30 Une pêche d'enfer.
16.55 Vrouwenmagazine. 17.05 Com-
ment ca va? 17.30 Gourmandises.
17.45 Cursus Frans. 18.00 Spelprogr.
18.30 Nieuws. 19.00 Spelprogr. 19.25
Clin d'oeil. 19.30 Belgisch nieuws.
20.00 Temps présent. 21.00 Nieuws en
Eur. weerbericht. 21.30 Le médecin
malgré lui, komedie van Molière. 23.00
Laatste nieuws. 23.25 Bas les mas-
ques. 00.20-01.20 Portret van Belgi-
sche schrijver André Castelot van his-
torische romans.

RAI IJNO
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Servizio a
domicilio, met om 12.30 Nieuwsflits.
13.30 Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti
di... 14.00 Prove e provini a scommet-
tiamo che...? 14.30 Cronache Italiane.
14.45 L'albero azzurro. 15.15 Zorro,
serie. 15.45 Blue jeans. 16.15 Big!
18.00 Nieuws. Aansl.: Appuntamento
al cinema. 18.10 Italia. Istruzioni per
l'uso. 18.40 Ci siamo. Aansl.: Progr.-
overzicht. 20.00 Nieuws. 20.40 Serate
arbore toto. Aansl.: Caffè italiano.
23.00 TG 1 linea notte. 23.15 Mercole-
di sport. 00.00 Laatste nieuws. 00.40
Mezzanotte e dintorni. Aansl.: Speel-
film. Aansl.: Nachtprogrammering.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 ■ The
Falcon's alibi, Amer. speelfilm uit 1946.
10.15 This happy breed. Engelse
speelfilm uit 1944. 12.00 Greenclaws.
12.15Kali the lion. 13.15 Pianomuziek
van Sjostakovitsj, uitgevoerd door de
Russische pianiste Tatiana Nikolayeva.
13.45 Bal loon. 14.00 Ultra 30 grand
prix yatching. 15.00 nws. Aansl.: repor-
tage over de geschiedenis van de
dans. 15.35 Country file. 16.00 nws.
Aansl.: kerstconcert. 16.50 nws. 17.00
Animation now. 17.15 (TT+-) The 39
steps, Engelse speelfilm uit 1935 van
Alfred Hitchcock. 18.40 Life with Eliza.
18.50 Star Trek. Amer. sf-serie. 19.40
DEF II: Rough guide to the worid's is-
lands. Vandaag: Griekenland. 20.30
Christmas in Vienna m.m.v. Diana
Ross en Placido Domingo. (Volgende
tijden onder voorbehoud). 21.30 Open
space, documentaire. Vandaag: Kur-
distan - The promised land. 22.00
Dreamchild. Engelse speelfilm uit
1985. 23.30 Newsnight. 00.15 Le cop
11. Franse speelfilm uit 1989.

Eurosport
09.00 Aerobics. 09.30 Superyacht in-
door. 11.30 Aerobics. 12.00Eurogoals.
13.00 Skiën. Worldcup. 14.00 Histo-
risch voetbal. 15.00 Best of tennis.
17.00 Historisch voetbal. 18.00 Free
style skiën. 19.00 Adventure. 20.00
Havoc. 21.00 Eurofun. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Havoc. 23.00 Boksen.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00The report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 The real world. 18.30
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Gloria
Estefan special. 21.30 A very special
Xmas 2. 22.00Greatest hits. 23.00 The
report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00
Post modern. 02.00 Kristiane Backer.
03.00 Yo! Raps today. 03.30-07.00
Night videos.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Blood and Honey. 10.20
The new Yogi Bear show. 10.30 Come
midnight monday. 11.00 nws. 11.05
Playdays. 11.30 Babar the little ele-
phant. 12.00 nws. 12.05 Kings of the
sun. Amer. avonturenfilm uit 1963.
13.50 Good morning with Arme and
Nick. 13.55Reg. naai nws. 14.00 nws.
14.30 Neighbours. 14.50 Eldorado, se-
rie. 15.20 The new Maverick. Amer.
tv-film uit 1978. 16.50 Tekenfilmserie.
16.55 Radio Roo. 17.10 The new Yogi
Bear show. 17.20 Watt on earth, sf-
comedyserie. 17.35 The worst day of
my life. 18.00 Newsround. 18.10 Gran-
ge Hill. 18.35 Neighbours. 19.00 nws.
19.30 Reg. nwsmagazine. 20.00 Eldo-
rado. 20.30 Wetenschappelijke quiz.
21.00 Waiting for god. 21.50 Points of
view. 22.00 nws. 22.30 Lenny Henry in
dreams. 23.30 Someones watching

me. Amer. speelfilm uit 1978. 01.05
Robert Palmer - Riding high. Concert.

CNN
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.

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

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

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

agenda; 7.30 regionaal nieuws;
8.30 persoverzicht; 9.05 uit de re-
gio). 9.10 Gut Aufgelegt, Tips und
Themen am Vormittag. 12.05 Mu-
sik è ia carte (12.30 BRF Aktuell).
13.00 Presseschau. 13.05 Musik-
box. 16.05 Popcorn. 18.00 Nieuws
uit de regio. 18.05 BRF Aktuell:
Aktuelles vom Tage. 18.40Klassik.
20.00-20.05 Nachrichten.

RTL4Radio
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.

WDR4
Nieuws: tot en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00 steeds elke twee
uur.
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten).
12.05 Zur Sache. 12.07 Gutaufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00Der Tag urn fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (19.00 Auf ein Wort;
19.30 Ohrenbar). 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen. 22.30-04.00
ARD Nachtexpress (elk uur
nieuws).

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Zeilen. 09.00
Basketball. 11.00 Thai Kick Box vanuit
R'dam. 12.00 Eurobics. 12.30NFL Am.
football. 14.30 Boksen. 16.30 Auto-
sport. 17.00 Waterskiën. 17.30 Beach-
volleybal. 18.30 Autosport. 19.00 IHRA
drag racing. 19.30 Thai-boksen. 20.30
Worldcup ski. 21.30 Sportnieuws.
22.00 NBA basketball. 00.00 Golf.
01.30 Global adventure sport.

Supef Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business tonight.
07.00 Rodina. 07.30 News watch.
08.00 ITN world news. 08.30 News
watch. 09.00 Channei E. 09.30 Super
shop. 11.00 Beyond tomorrow. 11.30
Business tonight. 12.00 Business insi-
der. 12.30 Rodina. 13.00 Todays
world. 13.30 News watch. 14.00 Inside
edition. 14.30 Serie noire. 15.00 The
mix. 16.00 All mixed up! 17.00 On the
air, show, live. 18.30 Bonanza, wes-
ternserie. 19.30 Serie noire. 20.00 Cult
tv: I spy, detectiveserie. 21.00 Inside
edition. 21.30 Focus. 22.00 ITN world
news. 22.30 Azimuths. Afl.: Haiti. 22.48
US Market wrap. 23.00 The secret life
of Kathy McCormick, Amer. speelfilm.
00.55 News watch. 00.25 Focus. 01.55
The mix. 02.00 China news Europe.
met om 2.00 Prime time news en 3.00
Economisch nieuws (in het Engels)
05.00 The mix.
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06-lijnen
■ ■ ■■■ ■ ----------------Petit Fleur

Met nieuwe meisjes.
Woensdag trio-dag ’ 125,-

Vz uur all-in. 045-229091
Totale ontspannings-
massage door jonge

leuke meisjes
045-353489.

SM huis Rachel
en haar team verwachten U

in haar volledig SM
ingerichte club. 045-414338.

Buro Sittard
met leuke adressen

046-523203.

Parenclub
Legér
Grote

Silvester
Party

V.a. 19.00 uur, zonder
afspraak. W0.23-12 grote

show met Connie. 26-12 v.a.
20.00 uur met verrassingen.

Dr. Poelspin. 33, Simpelveld.
Bel info.: 045-442469.

Nieuw Nancy
Zij vindt het fijn en daarom

blijft hij niet klein.
22 jaar, slank en gewillig

nu ook op woensdag.
Tel. 045-254598.

Escort Saskia
Ook in hotel

g 045-418606
SM huis do

Te Maastricht
MEESTER, MEESTERES,

SLAVIN EN SLAAF
AANWEZIG. 043-433263.

ATTENTIE !!

Yvonne
Nieuw: Erotische handmass.

’ 50,-. Vr+zo, echt lesbisch
trio. Aanbied, ’ 125,- Vz uur

all-in. Intiem + Franse mass.
va. ’ 100,-. Geop. ma t/m za

11-24u, zols-24u. 045-
-425100. Kapelweg 4 Kerk-
rade. Prettige feestdagen.

Met de feestdagen geopendt

Nadja privé
Tel. 045-729410.

Chantal Privé
045-714707, van 17-23 uur.

Vernieuwd!
Sex adressenbestand.

Honderden nieuwe adres-
sen en telefoonnummers

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

75 cpm continu 24 uur p.d.

Lesbische
vrouwen 30

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

bed. 75 cpm.
06-320.323.56

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

Lekker tussen m'n bolle!
06-320.320.53

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

06-320.320.52
Ruige straatsex!

Vuurrode lippen! 75 cpm.
06-320.320.77
Rijpe VROUW! 75 cpm.

Witte lingerie. Grote Cups!
Volle dijen!

06-320.323.46
Tante Nel!

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

06-32032717
Topsex

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

S&M Liveßox
Er is dagelijks een bazin op

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

Een Live Sexgesprek met
meisjes vanaf 18 jr.

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

Club Top S&M
Hier kun je doorspoelen en

kiezen de meesteres
bepaalt waarheen. 06.97.91

75 cpm

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

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

zin hebben in stiekeme
avontuurtjes! 06-320.320.81
100 cpm. continu 24 uur p.d.

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

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

continu 24 uur p.d.
Bezweet stapt de vrouw
onder de douche, plots
wordt ze vastgepakt, de

man drukt haar prille
naakte lijf
tegen zich aan.

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

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

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

Call-Me 50 cphm.

06-320.320.06
Lesbische Meisjes, 50 cphm.

Liefdesgodin
Monique Sluyter
vertelt over haar intieme en

heftige plannen.
Bel nooit alleen!!

06-320.329.80 (’l,-p.m.)

Win een vrouw!
via deze lijn geven lekkere

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

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

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

De vrouw. In het fietshok
geeft ze sexlex. 75 cpm.
Hoe meer jongens hoe

lekkerder!

06*95*09
De Live/Sexlijn. Je hebt hier
keus uit live telefoonsex, uit

gratis sex
of uit privé sexadressen.

06-320.320.86
100 cpm. (boven de 18 jaar).
Wij kunnen niet buiten Sex!

Wij zijn 15 hete
Nimfomanes

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

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

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

uitgekleed worden. 75 cpm.

06-320.320.22
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)

Privé bij Anita
@ 045-352543

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

foon-sex 325.00
sex voor 2

direct contact (1 ,-p.m.)
06-9596

Ja, ik wil graag een goede
beoordeling, ooohh, moet ik
daar voor m'n broekje uit-
trekken? Maar meneer,

wat doet U nu?
06-340.340.21 - 50 cphm.

Adressen
Ze vertellen wat over

zichzelf geven hun adres en
tel.nr. wachten dat jij ze belt.

100 cpm.o69-789.

Leuke vrouwtjes
geven hun tel.nr. vertellen je
iets en geven hun adres of
komen naar je toe als je ze

belt. 100 cpm. 06-96.80

!Angel en Boy!_ escort, 045-271920.
IRomina's!

Escort
@ 045 - 275242

Kenners opgelet! Pure

liveporno!
Als je echt Live niet tegen

een stootje kan, is het beter
dat je dit nummer niet belt.

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

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

Sado/Meesteres
Absoluut Live! Onmiddellijk
apart met een sado/mees-
teres? Ik eis dat jij me nu
onmiddellijkbelt! 06-96-58

100 cpm continu 24 uur p.d.
Ik zal jouwbroek uittrekken
*sex striptease*
06-320.350.76 (75 cpm).

Club-06 .
Special-sex

DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR
SM ... 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero ... 26
Onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch ... 45

mmm.. meisjes onder elkaar
Meesteres ... 46
Schiet op! Ze zit te wachten

Lolita ... 47
jongen ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 75cpm

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm.)

vrije meiden
zkn. regelmatig sexkontakt
06-320.320.55 (37,5cphm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5cphm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (37,5cphm)
Onderdanige jongensbellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5cphm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-32033018 (37,5 cphm)

Leuke meiden
zoeken z.s.m. een vriend.

06-320.330.77 (75c/m)

homo-direkt
apart

Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een lekkere

knul? Je hebt direkt kontakt!
06-320.322.75 (37,5 cphm)

**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,

1 vraag naar hun telefoonnr.
Bel 06-9661 (75 c/m)

Direkt een
meisje.

Druk op de nul voor
meer meisjes.

06-320.322.05 (37,5 cphm)

Privé-adresjes
voor echte hete meiden?
06-350-222-23 (75 cpm)

De heetste

Nymfo's
nemen jou direct live apart

voor opwindende sex-
gesprekken. 06-320.330.73

75 cpm
Wim in de war. Na werktijd

zit zij plots
naakt

op zijn schoot.
06-320.323.85 50 cphm.

Iris wordt geschoren, en dan.
Grieks

met een vreemdeling.
06-320.340.55 50 cphm

Ze maakt een liftende knul
gek met haar

mooie dijen
en dan....

06-320.340.01 50 cphm
Een trots rijk blondje.
De jongen laat haar

naakt....
06-320.340.41 50 cphm

Rob kijkt toe.
Anky geniet van

Grieks
met een vreemde knul.■ 06-320.329.24 50 cphm

De 30+ box
Wie volop meeswingt, vindt
hier het contact of de vriend-
schap met fijne leeftijdgeno-
ten. 06-320.321.31 50 cphm

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

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

Direkt kletsen
met leuke meisjes: 06-9757.

Altijd succes (50cphm).

meisjes 18 jr.
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5cphm)

De leukste meiden bellen de
Flirtbox

Bel 06-9501 (37,5 cphm)
Meisjes willen bijverdienen

sexadressen
06-320.330.60 (37,5cphm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar
tel.nr. 06-9502 (37,5 cphm)

Hete meisjes willen snel
een sexafspraak!

Direkt
06-320.326.66 (50cphm)

Direkt een leuke meisje aan
de lijn. Vraag haar telnr voor
een avondje uit. (37,5 cphm)

**06-9510**
Bi-Sex voor 2

direkt apart met een heet
meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (37,5cphm)

Homo-Jongens
Hoorze heet tekeer gaan.

06-320.330.88 (75c/m)

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
***sex***

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

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid,
vraag haar telnr (37,5 cphm)

Privé-Kontakt
Je krijgt direkt 'n meisje

aan de lijn 06-9570 (50cphm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.3:10.91 (37,5cphm)

Kontakten Klubs

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

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120 / 463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323

Love Escort 045-320905.
Prettige feestdagen wensen U de meisjes van

Club Levant
24 december open van 12.00-17.00 uur.

Maastrichterstr. 156, Brunssum. Tel. 045-275199.

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

g 045-228481.

Club 2000
2e kerstdag geop. v. 14 tot 24 uur.

Diverse nieuwe Nederlandse meisjes aanwezig.
Rijkweg Noord 22, Geleen, tel: 046-742315.

Katja, Natasja, Kim en Sylvia wensen U
Zalig Kerstfeest

045 - 42 36 08

' i

LYDIA verwacht UI
Kom en laat u Kerst verrassen. 11-23 uur, 046-749662
24 en 31 Dec. tot 5 uur. 25-26 Dec. en 2 jan. gesloWM

TOT ZIENS!!! VRAAG NAAR HET KADOOTJE!!!
PRETTIGE FEESTDAGEN!!!]

Escort All-In
045-326191

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

Club Merci
Rosi en haar meisjes

wensen iedereeen prettige
feestdagen. Rijksweg Zuid
241, Geleen. 046-745814.

Wij hebben weer plaats voor
2 meisjes.

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,-.

Volslank sexy
vrouwtje ontvangt thuis.

Tel. 043-473309

Maastricht Privé
Alle dagen open v.a. 12 uur.

za. van 19.00-02.00 uur,
zo. 13.00-20.00 uur.
Kusjes en tot snel.

A.s. do. tot 18.30 uur.
1eKerstdag gesloten,

2eKerstdag v.a. 19.00 u.
Jodenstraat 2

tussen VVV en Kesselkade
043-254183.

Kom uw kadootje uitpak^
Privé Diana JMeerdere dames aanwez'B

Open ma t/m vr 11-22 m
Eerste Kerstdag gesloterj

Tweede Kerstdag geope^
g 046-758123

Silvany I
V.a. 10 uur, ook zat. enzq

045-721759 meisjejgfl
Regina privé

045-723583 _l\\
Club Anita
Vanmiddag :

Showmiddag m.m.v. puW'JJ
2januari super show van

Janine. Tevens dames or
goede garanties, inteJJJ imogelijk. Tel. 045-462^'

Privé
J.vrouw ontvangt thufr

Maand, t/m vrijd. 12.00"
22.00 uur, 045-70812*]
Wij vragen met sposd ,

een spontaan leuk
meisje

" van niveau (hoog garand
Gezellig en luxe werksfo*

Vrouwelijke begeleiding
Te1.04750-30746. J

__\^__^_0__m
LA DILIGENCE

WmW*K mrn^ '^l__fa_________! ____■

£en begrip in Limburg
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ledere ondernemer weet dat tijd geld is, bankieren voor haar klanten mogelijk ge- neming, van groottotklein, de juistemogelijk-
vandaag de dag zelfs meer dan ooit tevoren, maakt. Want met het snelen eenvoudigkun- heden en oplossingen kunnen bieden. Van
Een ondernemer die niet zorgt datzn geld zo nen aanleverenvan (binnen- en buitenlandse) Betaaldiskette, via ABN AMRO Telebank en
snel mogelijk komt op de plaats waar het wat betalingsopdrachten en de koppeling van Telebank Extra, totABN AMRO Bankstation.
opbrengt en zo kort mogelijk blijft waar het rekeninginformatie aan de boekhouding kan Daarbij hebben we geleerd dat persoon-
geen rendement oplevert, loopt al snelachter een ondernemer tijd besparen en geld ver- lijk adviesen begeleiding van de ondernemer

de financiële feiten aan. dienen. En naarmate bij het beheer van centraal moet staan. Onze accountmanagers

Aangezien we niet zomaar een bank wil- liquiditeiten sneller en met meer overzicht en lokale specialisten nemen daarvoor dan
lenzijn, maar simpelweg debeste bank, mag u kan worden gehandeld, stijgt ook het rende- ook de tijd bij hun gesprekken, demonstraties
van ons verwachten dat we vin staat stellen ment daarvan. en adviezen. En datzelfde geldt voor onze
om efficiënt te opereren waardoor u tijd en In de loop van de tijd hebben we de Help Desk.
dus geld kunt besparen. toepassingen van elektronisch bankieren Misschien zijn we daarom op het gebied

Daarom heeft ABN AMRO aljaren gele- steeds verder uitgebouwd en onzevoorsprong van elektronisch bankieren niet alleen De

den als eerste Nederlandse bank elektronisch verder vergroot. Zodanig dat we iedere onder- bank, maar ook De grootste bank.

■ ABN-AMROZtebank
r r

t
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Kerkbezoek daalt
met één procent
ROERMOND - Het aantal misbezoe-
ken onder katholieken van het bisdom
Roermond is in 1992 afgenomen. Dit
jaar gingen 148.000 personen weke-
lijks naar de kerk. Dat is 15 procent
van alle geregistreerde rooms-katho-
lieken van zeven jaar en ouder in het
bisdom. In 1991 waren er wekelijks
159.000 kerkgangers. Dit blijkt uit het
jaarlijkse onderzoek van het kerkelijk
onderzoeksinstituut Kaski. Ook het
aantal rooms-katholieken is terugge-
lopen. Stond in. 1991 nog 96,4 procent
van de Roermondse bevolking bij het
bisdom geregistreerd, begin dit jaar
was dat percentage tot 95,3 gedaald.
Volgens de kerkelijke registratie zijn
1.063.268 Urnburgers katholiek, voor
heel Nederland staan 5.548.617 ka-
tholieken geregistreerd. Hoewel de
eerste communies landelijk zijn toe-
genomen, zijn die in bisdom Roer-
mond afgenomen. Het doopsel is, net
als in heel Nederland, iets populairder
geworden.

SITTARD - President mr. A. van
'Delden van de Haagse rechtbank
heeft gisteren circa twee uur ge-
sprekken gevoerd met twee gevan-
gen in 'de Geerhorst' in Sittard. De
gesprekken vonden plaats in de ex-
tra bewaakte afdeling (EBI) van het
cellencomplex, zodat de rechter van
de gevangenen zelf kon horen hoe
zij de strengere bewaking sinds sep-
tember jl. ervaren.

Rechter bezoekt
gevangenen in
'de Geerhorst'

Handtekeningen
tegen kampen
GULPEN - Het IKV in Gulpen houdt
vandaag een handtekeningenactie te-
gen de concentratiekampen in het
voormalige Joegoslavië. Met de actie
wordt de regering gevraagd met
spoed een einde te maken aan de
kampen en de gevangenen naar veili-
gere gebieden over te brengen. De
handtekeningen kunnen in de avond-
uren tussen vijf en negen worden
gezet op de hoek van de Rijksweg-
Marktstraat in Gulpen.

Van Delden besloot deze maand tij-
dens een kort geding om een be-
zoek te brengen aan zowel Sittard
als gevangenis De Schie in Rotter-
dam, waar hij vorige week al met
drie gedetineerden sprak. Hij kwam
daarmee tegemoet aan een wens
van de advocaten van 21 gevange-
nen die zijn opgesloten in verschil-
lende EBl's. Zij noemen hun situa-
tie 'beestachtig' en 'onmenselijk',
nadat in september het regime op
last van Justitie aangescherpt werd,
naar aanleiding van een reeks ont-
snappingen in de nieuwe gevange-
nissen.

Van Goethem dreigt
met schadeclaim

Alspolitiek 'nee' zegt tegen aanleg Oost-westbaan

Prijs
Maar het idee om dan maar mensen
uit Zuid-Nederland naar Madeira te
brengen, slaat blijkbaar niet aan.
„Waarschijnlijk is het beiland te
weinig bekend en zijn veel mensen
geschrokken van de prijs", zegt Ine-
ke van den Akker. Een week Madei-
ra zou 1375 gulden kosten. Volgens
Van den Akker maakt de misluk-
king met Madeira duidelijk dat
Limburgers toch niet overal naartoe
vliegen zolang er maar vanaf Beek
vertrokken wordt.

Behalve Van Hulst, lijden ook Air
Atlantis en het Carltonhotel een
strop.

Von onze verslaggever

Man verzon
inbraak

zelf de inbraak had geënsceneerd en
geld had willen ontvangenvan dever-
zekeringsmaatschappij. Tegen de
man is proces-verbaal opgemaakt.

WEERT - Een 23-jarige man uit
Weert heeft maandagavond bij de po-
litie in zijn woonplaats valse aangifte
gedaan van diefstal van een muziek-
installatie uit zijn woning. Door het
technisch onderzoek van de politie en
het ingesteld buurtonderzoekkwamen
aanwijzingen naar voren dat de man

Circa 300 liter
benzine 'ontsnapt'
STEIN - Bij de overslagvan benzine
in de havenvan Stem is in de nacht
van maandag op dinsdag circa 300 li-
ter brandstof weggelopen. De benzine
kwam in het Julianakanaal terecht.
Waarschijnlijk is bij vulwerkzaamhe-
den te laat ontdekt dat het te vullen
vat al overgelopen was. Een afzuig-
schip werd 's nachts nog ingezet om
de overtollige benzine uit het water te
halen. De politie van Stem kreeg gis-
teren enkele klachten van omwonen-
den over benzinegeur. Eén van de
bewoners zei dat dergelijke inciden-
tjes wel vaker voorkomen in de haven
van Stem. Maar de politie is hiervan "niets bekend.

VAALS - Aegon Recreatie bv uit
Den Haag neemt begin volgend jaar
het bungalowpark Resort Hoog
Vaals over. De directie van de Bo-
hemen Groep voert op dit moment
afsluitende gesprekken met de
nieuweeigenaar. Binnen enkele we-
ken wordt de definitieve overeen-
stemming verwacht. Naast Hoog
Vaals stoot Bohemen ook Resort
Haamstede in het Zeeuwse Burgh-
Haamstede af. Beide partijen wen-
sten geen verdere mededelingen te
doen over de overname.

Aegon neemt
Resort Hoog
Vaals over

De Haagse rechter doet vermoede-
lijk begin januari uitspraak in het
kort geding, waarin gevraagd wordt
om opheffing van het strengerregi-
me.

Volgens de advocaat is een bezoek
zoals gisteren in Sittard geen unie-
ke zaak. Het komt wel vaker voor
dat rechters de gevangenen zelfwil-
len bezoeken.

Mr. H. Peters uit Sittard, een van de
raadslieden van de gevangenen,
was tevreden over het bezoek van
de Haagse rechter in Sittard. De
raadsman vindt dat Van Delden
daarmee het beginsel van fatsoenlij-
ke rechtspraak heeft gevolgd. Nor-
maal gesproken zou een rechter de
betrokken partijen gelijktijdig heb-
ben gehoord. Maar omdat in een
EBI doorgaans vluchtgevaarlijke
gevangenen zijn opgesloten, zou het
vervoer van hen, voor het kort ge-
ding, naar het Haagse paleis van
justitie onnodig risico's met zich
meenemen.

Foto: ARNO PAGEN
Vakbonden, ondernemingsraden en
personeel zijn inmiddels ingelicht
over de voorgenomen overname.
De woordvoerder van de Bohemen
Groep bv wilde nog niets zeggen
over mogelijke consequenties voor
het persor ccl van beide parken.

Toen de brandweer arriveerde,
onploften bussen lak en verf,
sprongen de etalageruiten door
de hitte en ontstond het begin
van een uitslaande brand.

Bewoners op
tijd ontsnapt

" De vlammen slaan uit de etalage van de drogisterij

Spelende peuters
oorzaak brand
GELEEN - Een brand in een woning
aan de Kummenaedestraat in"Geleen
ontstond gisteren waarschijnlijk door-
dat twee peuters in de woonkamer
met lucifers speelden. Ze zaten 's
ochtends om kwart over acht alleen in
de woonkamer toen plots de zitbank
vlam vatte. De kinderen maakten zich
uit de voeten en gingen naar hun
moeder op de eerste verdieping.
Doordat beneden de rolluiken waren
neergelaten raakte de zuurstof snel
op, waardoor de ontwikkeling van
rook en roet sterk werd aangewak-
kerd. De drie aanwezige bewoners
konden niet meer naar beneden en
verlieten het huis via een raam aan de
achterzijde. Daarbij kregen ze hulp
van omwonenden. Bij de brand raakte
niemand gewond. De woonkamer
brandde bijna helemaal uit. In andere
vertrekken ontstond rook- en roet-
schade.

Bohemen Groep bv wil met de ver-
koop van de recreatie-activiteiten
het aantal projecten terugbrengen
ten gunste van de eigen projectont-
wikkelings-activiteiten. De voorge-
nomen verkoop van Resort Hoog
Vaals en Resort Haamstede in
Burgh-Haamstede in Zeeland,
maakt dan ook deel uit van een re-
organisatie-proces binnen de groep.
Die reorganisatie moet binnen en-
kele maanden afgerond zijn.

De vier bewoners in de boven-
verdieping werden door de
politie gewekt. De 35-jarige
vrouw, 30-jarige man en twee
kinderen van 9 en 13 jaar oud,
konden aan de achterkant ont-
snappen, precies op het mo-
ment dat de etalageruit kapot
sprong.

aan dat de brand veroorzaakt
was door een storing in een
electrisch apparaat en foutieve
installatie van electrische be-
drading. Het schadebedrag is
nog niet bekend.

HEERLEN - Een drogisterij
en boyenwoning in Heerlerhei-
de zijn gisterochtend vrijwel
geheel uitgebrand. De vier be-
woners konden net op tijd ont-
snappen.

De aankoop van dit park door Ae-
gon speelt in op de behoefte aan
geografische spreidingvan de eigen
vakantieparken. Behoudens twee
parken op het eiland Texel zijn de
Aegon-vakantieparken tot nu toe
geconcentreerd in het oosten van
het land.

De brandweer gafom half acht
het sein 'brand meester.' De
man en de"vrouw kampten met
ademhalingsproblemen, maar
ze konden na korte tijd het zie-
kenhuis weer verlaten. De aan-
grenzende woningen liepen
geen schade op.

Een taxichauffeur ontdekte de
brand om kwart voor zeven.
Hij zag rook opstijgen uit het
dak van het pand aan de Anje-
lierstraat.

Onderzoek door de technische
recherche toonde al vrij snel

DOOR EMILE HOLLMAN

i^EK - De Beekse CDA-burge-
?!eester Albertvan Goethem sluit

ihlet uit dat zowel de gemeente
neek als Maastricht Airport in
'*r^ Haag flinke schadeclaims
~uUen indienen wanneer de poli-
?ek 'nee' zegt tegen deOost-west-en. Beide instanties hebben in.e voorbereiding op de Oost-^

tientallen miljoenen
F'dens gestopt. De burgemees-
vl"' tevens commissaris van de
"chthaven, zei ook dat zijn ge-

rente 'nog nooit zo dichtby een
alesluit over de baan is geweest
hst

nu. Volgens Van Goethem is
*et Politieke klimaat Maastricht
£!rPort momenteel zeer gunstig

jTe zijn nu bezig met de omlei-
u^g van een brandstofleiding ten
j^hoeve van de Oost-westbaan.. at is een miljoenenproject. Het

kwartaal van 1993 hopen
l 1J het nieuwe klaverblad aan te

besteden: 33 miljoen gul-
j\ n > dus mag ik positief zijn?"
lüa£ is de ontsluiting van de

onomkeerbaar, zo
<laakt Van Goethem duidelijk.

isat het politiek tij de baan goed
v S?zind, leidt de burgemeester«n Beek af uit zijn contacten met
Lr°vincie en Rijk. Hij zegt dat
dw^Stricht AirPort de politiek zal
ta lngenkomend jaareen besluit

deinen.

Iuok" de Luikse plannen met de
Oon aven Bierset, een mogelijke
p/\current van Maastricht Air-
H}3hgt de Beekse burgemeester
JJ5' Wakker. „Ten opzichte van
sr,r et heeft Beek een voor-
Va °nS van tien jaar." Toch moet
slüit oethem toegeven dat be-
vOürfn in België doorgaans een-

"^ Udiger woraen genomen dan in
„Het is waar dat de

cjü
gen niet verstikken in proce-

ve?fS' trekken onevenredig
gJ: 1 uit voor minderheids-
iii Bovendien hebben wij

*Uiri derland de scherpste ge-
Vra orm- Als Je °.P Zaventem
Vra gt naar een geluidsnorm dan
l«Gr^en ze 'Waar heb je het over,

uit Afrika?' Maar ik geef

grif toe dat juist door een snelle
besluitvorming de Belgen van
een achterstand snel een voordeel
kunnen maken. Wij zouden giste-
ren (maandag, red.) een gesprek
met de minister hebben. Dat is
verschoven naar 19 januarien re-
ken maar dat het op 19 januari
weer verschoven wordt.

Maar Bierset heeft geen markt-
aandeel, geen charters, wij wel.
Bierset heeft geld maar geen
marktaandeel. Je bouwt dat niet
zo maar op."

Overigens denkt Van Goethem
niet dat zijn bestuurlijk lot ver-
bonden is met de luchthaven in
zijn gemeente. „Ik ben als burge-
meester van Beek en als commis-
saris slechts een schakel. Men
associeert de luchthaven, het be-
drijventerrein vaak met de naam
Van Goethem. Dat is volkomen
ten onrechte. Het zijn allemaal de-
mocratische besluiten van de
gemeenteraad. Kennelijk is de
raad bereid grote verantwoorde-
lijkheden te dragen. En danzeg ik
nog, verantwoordelijkheden die
vele malen groter in orde en bete-
kenis zijn dan de omvang van
onze gemeente. Maar vergeet niet
dat de provincie in het kader van
de luchthaven toch een leidende
rol heeft."

Taxi's
Al eerder hekelde Van Goethem
dat bedrijven in de Westelijke
Mijnstreek zich te weinig be-
moeien met zaken als bestuurlij-
ke positionering, maar ook met
de strijd om de Oost-westbaan.
Van Goethem: „Als ik het be-
drijfsleven vraag: commiteer je
eens aan de luchthaven, dankrijg
ik geen resultaat. Zoals het be-
drijfsleven zich betrokken toont
bij de A73 zou ik dat ook graag
zien bij de luchthaven. En inmid-
dels rijden de taxi's van DSM
iedere dag naar Brussel ofDüssel-
dorf om mensen naar het vlieg-
veld te brengen. Dat stoort mij
enorm." Hij wijst wel op recente
successen van de verening Vrien-
den van de Luchthaven die enke-
le bedrijven zover heeft gekregen
periodiek een aanbevelingsbriefje
naar Den Haag te sturen.

Duitse overheid erkent Medo als universiteit

Overvallers
gearresteerd
WEERT - Met de aanhouding van
een 26-jarige Weertenaar werd deze
week de overval opgelost op een ca-
féhouder op 3 november jongstleden
aan de Korenmarkt in Weert. De ar-
restatie volgde in het kader van een
onderzoek naar aanleiding van een
serie inbraken in het centrum van
Weert. Op 24 november jl. werd een
22-jarige Weertenaar aangehouden.
Hij was ook betrokken bij de overval
op de caféhouder. In totaal werden 19
personen aangehouden, onder wie elf
verdachten van heling. Van de arres-
tanten zitten er nog vier vast. Zij blij-
ven volgens de politie ook in arrest
totdat de zaak voor de rechter komt.
In totaal werden 27 zaken opgelost,
waaronder twee overvallen. Er zullen
in deze kwestie nog meer arrestaties
plaatsvinden, zo laat depolitie weten.

(ADVERTENTIE)

IftBHBBBWÜWBBiai..!.yi'J.!.!JI..!JH
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'0 KOOPAVOND %X:
f fmA\ Makado Beek fcKf^i

ROERMOND/KERKRADE - Het
internationaalacademisch instituut
Mater Ecclesiae Domesticae (Medo)
in Kerkrade-is in navolgingvan het
Vaticaan door de Duitse overheid
erkend als universiteit. Titels die
het kerkelyk instituut Medo ver-
leent aan promovendi krijgen daar-
door in Duitsland rechtsgeldigheid.
De erkenning houdt tevens in dat
Duitse Medo-studenten in aanmer-

king komen voor studiefinancie-
ring. Volgens de 'Zentralstelle für
das auslandischeBildungswesen' in
Bonn is vastgesteld dat het Medo-
instituut te vergelijken is met soort-
gelijke onderwijsvormen op univer-
sitair niveau. De Duitse overheid
acht het niet van belang dat het Me-
do in eigen land nog niet van over-
heidswege erkend is als universi-
teit. Eerder deze maand is in het

Medo-instituut een internationaal
congres gehouden, waarbij 140
deelnemers uit vijf Europese lan-
den hebben besloten tot een mani-
fest over een internationaal gezins-
recht ter bescherming van het
huwelijk en gezin. Het manifest
wordt op korte termijn door weten-
schappers geformuleerd en het zal
vervolgens aan de hoogste Europe-
se instantiesworden aangeboden.
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Van onze redactie economie

«ËEK - Reisorganisator Van Hulst Montemar heeft de
Pannen voor wekelijkse vakantievluchten van Beek naar
p&deira geschrapt. De belangstelling viel, met honderd
fristen, zwaar tegen.

lgan Hulst wilde vanaf 7 januari
j,a3 tot half april wekelijks van
i?astricht Airport naar Madeira
j'^gen. Het zou de eerste keer zijn
jjat vanaf Beek regelmatig naar het
ortugese subtropische eiland zou
°rden gereisd.

. ank zij een gedegen publiciteits-.«mpagne kreeg Van Hulst dit na-
jj^ vele honderden verzoeken om
t-i ers en informatie. Maar het aan-
J boekingen dat daarop volgde,as volgens medewerkster Ineke
ï*11 den Akker 'zwaar teleurstel-
Ik^'-. Op vijftien vluchten naar
l^deira schreven slechts honderdj^sen in, voornamelijk uit noor-
yeilJkere delen van Nederland.
< °ordat hij in oktober aan het avon-
hUr begon, sprak initiatiefnemer
w ar>s van Hulst van een 'miljoenen-

Si Co> jjjj w jjcje van januari tot
S[il 1993 een Boeing 737 van Air
/'antis huren die iedere donder-

'vaS van de Zuidlimburgse luchtha-
rri naar Funchal moest vertrek-
J;11- Het vliegveld bij de hoofdstad
j("^ Madeira heeft een van dekorts-F*andingsbanen ter wereld.

In het Carltonhotel in Funchal had
Van Hulst 190 bedden gereserveerd.
Dit hotel was in de winter een luxe
vakantieverblijfplaats voor bemid-
delde Engelse toeristen. Maar door
de economische crisis in Groot-
Brittannie en de devaluatie van het
pond blijven de Britten 'en masse'
weg.

Slechts honderd toeristen boeken vlucht naar Funchal

Vakantiereizen van Beek
naar Madeira geschrapt

Brand in Heerlen

Gewapende
overval op

munthandel
ROERMOND - Twee man-
nen van ongeveer 25 jaaroud
hebben gisteravond kort na
zeven uur een gewapende
overval gepleegd op munt- en
postzegelhandel 't Oordje in

de Neerstraat in Roermond.
Onder bedreiging van een
vuistvuurwapen moest de
50-jarige eigenaar van de
zaak een deel van de kostba-
re munten afgeven. De da-
ders deden daarna nog een
greep in dekassa. Vervolgens
is het tweetal gevlucht in een
klaarstaande Opel Kadett
Hatchback richting Molen-
straat. De politie hoopt dat
getuigenmeer kunnen vertel-
len over de vluchtrichting.
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Enige kennisgeving

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de
leeftijd van 98 jaren, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, onze lieve moeder, behuwd-
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Marie Louise
Tummers

*15 juni 1894 tl7december 1992
echtgenote van wijlen

AdolfHubertus Simonis
Utrecht: J.C.J.Wachter-Simonis

B. Wachter
Capelle a/d IJssel: Corinne

Neuteboom-Thiessen
Peter Neuteboom

Amsterdam: Suzanne Thiessen
Sittard: J.J. Hage

H.F.M. Hage-Kallen
Beetsterzwaag: Hanno Hage

Aline Hage-Noordam
Lengerich (Dld.): DolfHage

Amsterdam: Frank Hage
en achterkleinkinderen

Bom, 17 december 1992
Corr.adres: J.C.J. Wachter-Simonis,
Nieuwe Gracht 88, 3512 LW Utrecht
Op verzoek van de overledene heeft de begrafe-
nis in besloten kring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Zich bewust van zijn naderend einde en in vol-
ledige aanvaarding daarvan is, voorzien van het
h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Martin Hamer
echtgenoot van

Liesbeth Stijns
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar.

Heerlen: M.E. Hamer-Stijns
kinderen enkleinkinderen
Familie Hamer
Familie Stijns

6416 VN Heerlen, 21 december 1992
Bilderdijkstraat 10
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 24 december a.s. om 10.00
uur in de parochiekerk van de Verschijning On-
bevlekte Maagd te Heerlen-Molenberg, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene is heden, woensdag 23 december, om 19.00
uur in de parochiekerk van Piux X te Heerlen-
Molenberg, Voskuilenweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wjj u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden mijn lie-
ve moeder, schoonmoeder, onze zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Josepha
Weckseler

weduwevan

Johann JosefFranzen
Zn overleed in de leeftijd van 85 jaar, na een
kortstondige ziekte, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.

Landgraaf: Anny Lentzen-Franzen
Heinz Lentzen
Familie Weckseler
Familie Franzen

Kerkrade, 21 december 1992
St. Pieterstraat 13c
Corr.-adres: Dormansberg 1, 6371 XELandgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 28 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerkvan St. Petrus Maria ten He-
melopneming te Kerkrade-Chèvremont, Nas-
saustraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Moeder zal bijzonder worden herdacht in de h.
mis van zondag 27 december a.s. om 11.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade-West,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur, behalveeerste
kerstdag dan zijn we gesloten.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van onze oud-directeur

Ph.M.C. Schols
Wij wensen Wies, Roy enPetra zeer veel sterkte
bij het dragen van dit verlies.

Directie
Nelissen Van Egteren Bouw
Heerlen BV
Groepsdirectie
NMB Amstelland
UtiliteitsbouwBV

f
Met grote verslagenheid hebben wy kennis ge-
nomen van het overlijden van ons lid en oud-
bestuurslid

Cor Schols
Met respect zullen wy blyven terugdenken aan
zyn persoon en de wyze waarop hy zich heeft
ingezet voor het welzijn van onze vereniging.

Bestuur, leden, actiecomité en adviesraad
Voetbalvereniging SVM Munstergeleen

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Aleida Splitthoff
weduwe van

Peter Joseph Deumens
Zij overleed op 73 jarige leeftyd in het De We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzien van de h.
sacramenten der zieken.

Schinveld: Elly en Ton
Theunissen-Deumens
Ferry, Monique, Astrid

Schinveld: Ed Deumens
Familie Splitthoff
FamilieDeumens

6451 CV Schinveld, 22 december 1992
Kerkstraat 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 24
december a.s. om 13.00 uur in de parochiekerk
van de H. Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondwake is heden woensdag 23 december
om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen in derouw-
kapel van het De Weverziekenhuis te Heerlen
van 16.00 tot 17.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Zich bewust van zijn naderend einde en in vol-
ledige aanvaarding daarvan is, voorzien van het
h. sacrament der zieken, van ons heengegaan,
mijn lieve vader, schoonvader, onze opa, zwa-
ger, oom en neef

Frans Dorshorst
weduwnaar van

Theresia Wauben
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Aken: Annie Frohn-Dorshorst
Klaus Frohn
Birgit
Frank
Ralf
FamilieDorshorst
Familie Wauben

Landgraaf, 22 december 1992
Corr.adres: Dr. Willem Dreesstraat 6
6374 GV Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 24 december a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Theresia en
Don Bosco te Waubach-Lauradorp, waarna aan-
sluitend de crematie in stilte zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

t
Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.

Met droefheid ge,ven wij u kennis, dat op 56-jari-
ge leeftijd, geheel onverwacht van ons is heen-
gegaan, myn inniggeliefde man, onze lieve
pappa, schoonvader, schoonzoon, broer, zwa-
ger, oom en neef

Eddy Radjbali
echtgenootvan

Hannelore Klein
Eygelshoven: HanneloreRadjbali-Klein

Sittard: Bianca enBert
Sittard: Tanjaen Arnoux
Sittard: Donny

Eygelshoven: E. Klein-Pöschkens
Familie Radjbali
Familie Klein

6471 GR Eygelshoven, 21 december 1992
Op de Roskamp 14
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 24
december om 11.00 uur in de parochiekerk H.
Johannes de Doper te Eygelshoven-Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis heden woensdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
heden woensdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbetuiging
Heel veel dank voor de overweldigende belang-
stelling, het medeleven, de vele bloemen en
condoleances, welke wij mochten ontvangen bij
het overlijden en de crematie van onze dierbare
man, vader, schoonvader en opa

Hendrik Jan (Henk)
Wilbrink

echtgenootvan

Martha Stenveld
M. Wilbrink-Stenveld
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, december 1992

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangenbij de begrafe-
nisvan onze zus en tante

Barbara Klinkers
betuigen wij hierby onze hartelijke dank.

FamilieKlinkers
Neven en nichten

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 3 januari 1993 om 10.00 uur in de ka-
pel van Huize Vastrada te Susteren.

I ~ IMet groot verdriet gevenwij kennis ervan dat, omringd door de men-
sen waarbij zoveel van hield, maandagavond is overleden, mijn lief-
ste man, onze lieve vader, schoonvaderen opa

Andreas Hubertus
(Hub) Louvenberg

echtgenoot van

Tiny Jenzick
Hy' werd 72 jaar.

Oirsbeek: Tiny Louvenberg-Jenzick
Nijmegen: Ria Louvenberg en Vincent Lauret

Mathijs,Bart en Chris
Walem: FiaLouvenberg en Arthur Hoogsteyns

Barrie en Maartje
Valkenburg: TinieLouvenberg enBert Dullens

Koen en Ankie
Nijmegen: JoLouvenberg

21 december 1992
Lindelaan 34, 6438 HH Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaatsvin-
den op donderdag 24 december 1992 om 11.00 uur in de St. Lamber-
tuskerk te Oirsbeek.
Hij is opgebaard in uitvaartcentrum Dela te Heerlen, Grasbroeker-
weg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden, woensdag van 18.00 tot 19.00
uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze aan-
kondiging als zodanig te beschouwen.

Dankbetuiging
De dood tref je aan

—~~~ ~~ De wereld staat stil
Wij ademen weer verder
het leven gaat d00r...
nooit meer zo als het was!

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de be-
langstelling die wij mochten ondervinden bij het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma

Mia
Meuwissen-Smeets
Het heeft ons goed gedaan te ervaren hoeveel mensen
in deze periode ons hebben bijgestaan.

Kinderen en kleinkinderen
Grevenbicht, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op
zondag 27 december a.s. om 10.00uur in deSt. Catha-
rinakerk te Grevenbicht.

Dankbetuiging
Het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze

""""~" "~""— zorgzame vader, schoonvader en opa was hard. Een
grote steun voor ons allen waren de vele reacties die
wy kregen in de vorm van condoleances, bloemen, h.
missen, gezang en warme belangstelling bij het over-
lijden en de begrafenis van

Joseph Antoon
Willem Henssen
Het is ons gebleken dat hij door velen was geliefd en
werd gerespecteerd.
Wij danken u allen oprechtvoor uw medeleven.

B. Henssen-Menten
kinderen en kleinkinderen

Genhout, december 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op
kerstdag 25 december 1992 om 11.00 uur in de St. Hu-
bertuskerk te Genhout-Beek.

Dankbetuiging
Snel gaat de tijd, begrepen hebben wij nog niet je vlugge, pijnlijke
heengaan, toch staat nu al de zeswekendienst aan voor

Zef vanDeurse
op zondag 27 december a.s. om 10.45 uur in de parochiekerk van St-
Joseph te Waubach.
Wij spreken onze grote dank uit aan familie, vrienden, kennissen en
buren. De belangstelling en medeleving was zo groot, dat wij bang
zijn iemand te weinig dank te betuigen.
Wij danken ook dr. P.J.G. Snijders, doktoren en verplegend perso-
neel van het De Weverziekenhuis, vooral van afd. 8 Oost, voor de lief-
devolle en hartelijke verzorging, ook aan ons familieleden.
Dank aan oud-collega's van de Vroedvrouwenschool, garage "Oto
Eys", dir. en medewerkers dienst Openbare Werken gem. Heerlen,
Res.R. Politie waarvan Zef 25 jaar actief lid was.
Extra dank aan eerwaarde heer pastoor, Don Boscokoor en dhr. J-
Höppener. Door hun geweldige inzet zorgden zij allen voor een zeer
gewaardeerd afscheid van mijn man, onze vader, opa, broer, zwager,
oom, neef en vriend.

M. Eti van Deurse-Scheid
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1992 :
Geen mens is onmisbaar
want het leven gaat voort
maar nu jijniet meer bent
is dat leven verstoord.

Op 3 januari 1993 is het al een jaar geleden dat ik afscheid heb moe-
ten nemen van mijn lieve man

Hein Kegel |
De jaardienstzal worden gehouden op 3 janauri 1993 om 9.30 uur in
de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum aan de Sittarderweg te
Heerlen.

NoraKegel-Hertlin

Heerlen, december 1992

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoleances, bloemen, h-
missen en begeleiding naar de laatste rustplaats van mijn man, onze
vader, opa, zwager, oom en neef

Cor van Dongen
Mevr. M. van Dongen-Hermans
kinderen en kleinkinderen

Heerlerheide, december 1992
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 27 decem-
ber om 11.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
; S

poliklinieken gesloten
Op donderdag 24 december en

donderdag 31 december
is Locatie Gregorius te Brunssum gesloten voor
alle poliklinische activiteiten.

Vanzelfsprekend is de Eerste Hulp voor
spoedgevallen bereikbaar.

la.m I| w
Ziekenhuis De Wever & Gregorius
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Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede
dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven, heb-
ben wij geheel onverwacht afscheid moeten
nemen, in de leeftijd van 72 jaar, nog voorzien
van het h. oliesel, van onze lieve en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Peter Mathias Herings
weduwnaarvan

Josephina Elisabeth Jacobs
De bedroefde familie:

Schinveld: Joen Gonny Herings-v.d. Werdt
Schinveld: SjefenEls Herings-Vankan
Brunssum: Gertie en JosReijnders-Herings
Schinveld: Mia en Karel Senden-Herings
Susterseel: Mientje en Heinz

Stassen-Herings
Schinveld: Lies jeen Frans Meys-Herings
Schinveld: Leo en Marjo Herings-Sturtz

en alzijnkleinkinderen
Familie Herings
Familie Jacobs

6451 GG Schinveld, 21 december 1992
Groesweg 8
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op donderdag 24 de-
cember a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondwake is heden, woensdag 23 december
om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Brunssum. Bezoekuur van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Haar stem is stil,
haar stoel is leeg.
Al wat zij zei en wat zij deed,
blijft een herinnering die je nooit vergeet.
De liefde en warmte diezij bood,
zijn niet te scheiden door de dood.

De eerste jaardienstvoor mijn lieve vrouw en
moeder

Elly Kuipers-Boumans
zal worden gehouden op 2e kerstdag 26 decem-
ber om 9.30 uur in de kerk van de H. Remigius
te Schimmert.

M. Kuipers
Anette en John
Noël

Nuth, december 1992

Dankbetuiging
Uw warme medeleven en de vele bloemen na
het overlijden van

JohnKomman
hebben ons veel steun en troost gegeven.
Wij zijn u hiervoor heel dankbaar.

Ineke
Erik-Jan
Bart
Joost

Herkenbosch, december 1992

" ■

Bericht aan onze verbruikers
Dienstverlening van onze
bedrijven rond Kerstmis en
Nieuwjaar.
Op donderdag 24 en 31 december (vanaf
15.00 uur) en vrijdag 25 december en 1
januari(de gehele dag) zullen onze kanto-

ren, werkplaatsen en magazijnen gesloten
zijn.

In geval van storing blijven wij echter voor u
bereikbaar via de storingsnummers van onze
rayons.

Deze storingsnummers zijn:
Rayon Venray : tel. 06 - 8212278
Rayon Venlo : tel. 06 - 8212418
Rayon Maasbree : tel. 06-8212389
Rayon Heythuysen : tel. 06 - 8212365
Rayon Roermond : tel. 06 - 8212467
Rayon Maasbracht: tel. 06 - 8212318
Rayon Sittard : tel. 06 - 8212139
Rayon Geleen : tel. 06 - 8212169
Rayon Valkenburg : tel. 06 - 82121 87
Rayon Hoensbroek : tel. 06 - 8212254
Rayon Landgraaf : tel. 06 - 8212487
Rayon Simpelveld : tel. 06 - 8212219

Wij wensen u prettige feestdagen en een
goede jaarwisseling.

11EG"1!
LIMBURG

Dankbaar voor de overweldigende ded'
neming ons betoond bij het overlijd^
en de begrafenis van onze lieve moede!*'
groot- en overgrootmoeder

Netje
Hopmans-Dibbets

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen Hopmans

De zeswekendienst zal gehouden v/o*
den op zondag 3 januari 1993 om 11-0°
uur in de H. Jozefkerk te Passart, Hoens-
broek.I 'J

Wij staan nog op de markten met champignons:
Vandaag 23 dcc. MARKT HOENSBROEK

van 8.30 tot 1 2.30 uur
Vandaag 23 dcc. MARKT LANDGRAAFwinkelcentrum Op deKamp van 9.00 tot 16.00 uui"
Donderdag 24 dcc. MARKT HEERLEN

bij groentenhandelJOHN AL

Champignonhandel J.J. Linssen
Gravenweg 64, Eygelshoven, tel. 045-352613 j

1 -"" /̂.
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Vervolg familieberichten
zie pagina 16
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tijdens de laatst gehouden alge-mene vergadering van de LLTB
k°ndigde voorzitter Pierre van
tforen zijn komst aan. Met het
?°g op de ingrijpende verander-
ingen die de komende jaren op

Bemiddeling
LLTB-leden zullen op het BBT

HetBBT zal nauw samenwerken
met de JuridischeDienst van de
LLTB, de Sociaal-Economische
Voorlichtingsdienst en de Dienst
Grondzaken en Milieu.

Vervolg van pagina 1

De stichting die het bureau op
profijtbasis zal exploiteren, zal
onder toezicht van het dagelijks
bestuur van de LLTB komen te

Bijna-ramp in Maascentrale
Scheur in leiding slaat gat in ketelhuis Buggenum

Ridder in Belgische Kroonorde

MAASTRICHT - Het door de
stuurgroep ontwikkelde scenario
voorziet al de eerstvolgende jarenin
een stapsgewijze totstandkoming
van het nieuwe regiobestuur in
Zuid-Limburg. Dat zal zich in eerste

instantie moeten gaan richten op
een vijftal belangrijke taken, die het
van gemeenten en provincie krijgt
'toegeschoven': volkshuisvesting,
verkeer en vervoer, toerisme en re-
creatie, milieu en industrieterreinen
enkantoorlokaties.
Tegelijkertijd dienen ook allerhan-
de andere, 'functionele' samenwer-
kingsverbanden (zoals politie en
brandweer) in het nieuwe regiobe-
stuur te worden opgenomen. Dat-
zelfde geldt voor een aantal gede-
centraliseerde rijkstaken en zo mo-
gelijk ook voor beleidsterreinen als
gezondheidszorg, onderwijs en ar-
beidsvoorziening. Om dat alles niet
al te 'schokkend' te laten verlopen,
overweegt de stuurgroep de instel-
ling van een speciale projectorgani-
satie die het vernieuwingsproces
moet sturen en begeleiden.

„Daarnaast zijn we natuurlijk volle-.
dig afhankelijk van de besluitvor-
ming in Den Haag. Regering en par-
lement bepalen immers de daad-
werkelijke mogelijkheden en het
tempo van de bestuurlijke vernieu-
wingen," zo benadrukte Heerlens,
eerste burger annex gewestaanvoer-
der JefPleumeekers.

Saillant
De voorstellen van de stuurgroep
zijn overigens een - voorzichtige -
afgeleide van de uitkomsten van
een uitgebreide knelpuntenanalyse
van de Zuidlimburgse bestuurscul-
tuur. Dat onderzoek is recentelijk in
opdracht van de stuurgroep ver-
richt door juridisch en bestuurs-
kundig adviesbureau Klinkers in
Den Haag. Saillant daarbij is dat
Klinkers in zijn aanbevelingen en
alternatieven veel verder gaat dan
de stuurgroep. Zo pleit het bureau
onder meer voor een rigoureuze ge-
meentelijke herindeling in Zuid-
Limburg, waarna er slechts één of
twee of hooguit nog acht grote ge-
meenten overblijven. Die zouden
dan deel moeten gaan uitmaken van
de nieuwe provincie Zuid-Limburg.

Om de bestuurlijke samenwerking
in Zuid-Limburg daadwerkelijk van
de grond te krijgen, ziet de stuur-
groep voorlopig voldoende houvast
in de aanstaande aanscherping door
regering en parlement van de huidi-
ge Wet Gemeenschappelijke Rege-
lingen (WGR). Door die aanpassing
is het met de vrijheid en vrijblij-
vendheid van de gemeentelijke sa-
menwerking voorgoed afgelopen.
Overigens zijn en blijven de ge-
meenten ook in de toekomst het
'democratisch platform' voor de
ontwikkeling van de eigen, lokale
leefomgeving.

Als voorzitter van de stuurgroep
maakte gedeputeerde Bronekers
echter duidelijk dat een gefundeer-1
de visie daarop pas van latere zorg
is. Pleumeekers viel hem in dat op-;
zicht graag bij: „Als stuurgroep
moeten we niet direct over onze ei-
gen schaduw willen heenkijken. La-
ten we nou eerst maar eens de goe-
de weg inslaan en snel beginnen.
Onderschat vooral niet wat er alle-
maal bij komt kijken. Dat is name-
lijk een hele hoop."

Verkiezingen
In deze opstartfase, die rond 1999
achter de rug zou moeten zijn,
wordt het nieuwe regiobestuur via
getrapte verkiezingen - dat wil zeg-
gen door en uit de 23 gemeentera-
den - aangesteld. Afhankelijk van
de uitkomsten van een 'diepgaande
evaluatie' valt vervolgens de beslis-
sing of Zuid-Limburg de volgende
eeuw ingaat met een eigen, recht-
streeks door de bevolking gekozen
regiobestuur. Datzelfde geldt overi-
gens voor diens hoofdzetel.

Postzegels
als sneeuw

MAASTRICHT - Bewoners
van de Plenkershoven in
Maastricht zagen maandag-
avond dat hun straat be-
zaaid was met postzegels en
belden de politie. Die trof
daar inderdaad honderden
Duitse postzegels aan. Waar
die vandaag kwamen, is als- .
nog onduidelijk. „Ze waren
klaarblijkelijk als sneeuw-
vlokken uit de lucht komen
vallen, want er was sneeuw 'voorspeld," aldus een
woordvoerder van de Maas-
trichtse politie.

Tijdens de presentatie van hun rap-
port benadrukten de stuurgroeple-
den gisteren één voor één dat de
door hen geschetste renovatie van
het Zuidimburgs bestuursgebouw
'van onderop' - de 23 gemeenten en
hun inwoners - gestalte moet krij-
gen. „In een goede verstandhou-
ding moeten we als gemeenten el-
kaar diep in de ogen gaan kijken,"'
prefereerde Borns burgemeester
Hub Creemers, tevens voorzitter
van het streekgewest Westelijke
Mijnstreek, een plastische omschrij-
ving.

(je. eenheid is voortijdig uit be-
üi JJf genomen omdat het er naar
(J ziet dat de leiding van het ke-
w niet snel gerepareerd kan*°rden. Volgens deskundigen
h
al de Maascentrale wegen de re-

Paratiekosten niet op tegen de ba-
*n van de eenheid in de laatste
j'eek van het jaar. Er loopt mo-
menteel een onderzoek naar de
°rzaak van de storing.

Vermogen
e uit bedrijf genomen eenheid

tas een van de twee overgebleven
r'oduktie-eenheden in Bugge-
'um. De kolengestookte eenheid
>.erd in 1966 in bedrijf genomen.
Jl had een vermogen van 177 Me-
*?^att. De ketel kon tevens metar dgas worden gestookt.

Vervolg van pagina 1

BEEK - Aanleidingvoor het schrij-
ven is een extentie die 17 juli aan
Royal Jordanian werd verleend. De
maatschappij had gevraagd na 23
uur te mogen binnenkomen met
een vrachtvliegtuig, dat eerder op
de route te kampen had gehad met
een technisch probleem. De dienst-
doende havenmeester weigerde de
extentie te verlenen. Royal Jorda-
nian nam daarmee geen genoegen
en zocht via de afdeling afhandeling
van 'Beek' contact met havenmees-
ter B. Wildering, die op dat moment
thuis was. Wildering hield vast aan
het besluit vanzijn plaatsvervanger,
maar Jense weerlegde het alsnog
toen ook hij thuis door de afhande-
ling werd benaderd.

Volgens de RLD is dit laatste dus
strijdig geweest met de nacht-
vluchtbeschikking die voor vlieg-

Havenmeester blij
met uitspraak RLD

veld Beek is afgegeven. De zaak is
kort nadat de brief binnen was uit-
gesproken tijdens een gesprek tus-
sen RLD, vliegvelddirectie en Wil-
dering.
Wildering is blij met devastelling in
woord en geschrift van de RLD. Hij
zegt dat het gaat om een verschil in
interpretatie van de beschikking.
„In goede overeenstemming heb-
ben we de puntjes nog eens op de i
gezet. De directeur en ik zijn er bei-
den voor de luchthaven, maar we
hebben ieder onze eigen verant-
woordelijkheid. Jense is er in de
eerste plaats voor het economisch
belang van de luchthaven. Ik ben

aangesteld om te waken over de vei-
ligheid en de coördinatie van het
vliegverkeer. Daarin zit een con-
flictsituatie. Dat botst weleens. Dat
weten we al jaren."

Precedent
Jense trad die nacht in de bevoegd-
heid van de havenmeester omdat
volgens hem voor de extentie meer-
dere malen een precedent was ge-
schapen. Met een aantal soortgelij-
ke excuses zou Royal Jordanian de
voorgaande maanden diverse keren
extentie hebben gekregen, dus kon

ditmaal ook niet worden geweigerd,
redeneerde Jense. Zijn woordvoer- j
der bevestigde dat afgelopen vrij-
dag.
Wildering spreekt de argumentatie
voor dit ene geval echter tegen.
„Het technisch probleem met het 1
toestel was al eerder op een ander
vliegveld opgetreden. Daar had het
toen ook opgelost kunnen worden.
Ik zag geen enkele aanleiding voor
een extentie. Een economische re-
den is in elk geval geen geldige re-
den."

Jense was gisteren in het buiten- 1
land en derhalve niet voor commen-
taar bereikbaar. De rijkspolitie
dienst luchtvaart heeft inmiddels I
een proces-verbaal over de extentie
afgerond en dit bij justitie in Maas-
tricht afgeleverd. De behandelend
officier had verlof, maar het blijft ;
waarschijnlijk bij de vermelde cbn-
stateringen. Op de handelwijze van
Jense staat immers geen strafrech- 'telijke sanctie.

Otti Roethof riskeert
drie jaar gevangenis

Oud-wereldkampioen karate samen metHagenaar opgepakt

" Otti Roethof (midden). De foto werd gemaakt kort na zijn vrijlating uit de gevangenis
in Canterbury. Archieffoto: JANPAULKUIT

buurt een Nederlandse vracht-
wagen onderschept, geladenmet
tractorbanden waarin ruim vier-
honderd kilo hasj was verstopt.
De chauffeur zei dat hij opdracht
had de banden af te leveren bij
de bewuste boerderij. Politie en
douane hielden daar de wacht
totdat Roethof en zijn drie land-
genoten zich meldden om de
banden op te halen.

DOOR FRANK SEUNTJENS matig voor dat in Antwerpen
aanzienlijke partijen hasj wor-
den onderschept. „Dat is hier
een vrijwel dagelijkse zonde,"
zegt de woordvoerster. Justitie
sluitniet uit dat het de bedoeling
was de hasj naar Engeland te
smokkelen. Maar het is ook mo-
gelijk dat de partij voor de Belgi-
sche markt was bestemd. Justi-
tie verwacht het onderzoek be-
gin januari af te kunnen ronden.

HEERLEN/ANTWERPEN
Ex-wereldkampioen karate Otti
Roethof (42) moet rekenen op
twee tot drie jaar gevangenis-
straf als hij wordt veroordeeld
wegens handel in hasj. Dat zegt
een woordvoerster van Justitie
in Antwerpen naar aanleiding
van de arrestatie van Roethof in
België (zie LD van gisteren).

t?. 26 jaar tijd heeft eenheid vijf in,utaal 188.600 uur gedraaid. Dat
,j°mt neer op 21,5 produktie-
hfi j 1"Daarmee behaalde de een-
u^« het hoogst aantal rendabeleen op de Maascentrale.

v 6 totale electriciteitsproduktie
$n eenheid vijfbedroeg in totaal
t' biljard en 653 duizendkilowat-ten.

(ADVERTENTIE)

[jèzPT
altijd goed

\mVr u
met een leningvan de gkb

gaat u voor uw lening'aar een vertrouwd adres.£°als de GKB dus.aar maken ze uw persoonlijke
=n|ng of doorlopend krediet
£r*ma m orde voor u.nel, zonder poespas en tegen
aantrekkelijke voorwaarden.
£°m maar langs.UP werkdagen van 9.00 -16.00uur.
0f bei voor informatie.

OüC GOED VOOR
UW LENING

Gemeentelijke Kredietbank
34,■ t

postbus 103, 6400AC Heerlen'el. 045-715211

Een jaar nadat hij door de recht-
bank in de Engelse stad Canter-
bury op vrije voeten werd ge-
steld omdat volgens de jury zijn
aandeel in een kapitale drugs-
smokkel niet was bewezen, werd
Roethof in Antwerpen aange-
houden. Samen met de Hage-
naarSimon R. werd hij opgepakt
in het centrum van de stad. In
hun auto vond de politie hon-
derd kilo aan plakken hasj.

Na een strafproces dat vijf we-
ken duurde, verklaarde een le-
kenjury Roethof en een tweede
verdachte uiteindelijk niet schul-
dig. De twee anderen werden tot
tien jaar cel en een boete van
acht ton veroordeeld. De jury ge-
loofde het verhaal van Roethof
dat hij er door een onbekende
zakenman in was geluisd. Het
ging om een zekere 'Piet' die
Roethof had beloofd een buiten-
landse trip van zijn karateteam
te zullen sponsoren. Als tegen-
prestatie moest Roethof dan af
en toe een afspraak overnemen
van 'Piet', wiens* achternaam en
adres hij niet wist. Het was ook
'Piet' die aan Roethof vroeg de

De vriendin van Roethof, Caroli-
ne Schreurs uit Roermond, wil-
de geen commentaar geven. Ze

Eenmaal op vrije voeten diende
Roethof bij de Engelse staat een
schadeclaim in van 3,5 miljoen
gulden, die inmiddels is afgewe-
zen. „Deze affaire heeft me mijn
reputatie gekost. Vroeger was ik
bekend als Otti de Sportman, nu
als Otti de Hasjsmokkelaar," zei
Roethof kort na zijn vrijlating in
een interview met het Limburgs
Dagblad.

Volgens betrouwbare bronnen
heeft Roethof mr. Max Mosz-
kowciz sr. in dearm genomen als
advocaat. Moszkowicz wilde dat
gisteren bevestigen noch ont-
kennen. „Dat lijkt misschien
vreemd, maar ik heb daar in dit
geval goederedenen voor," aldus
de bekende strafpleiter dieRoet-
hof persoonlijk kent. De advo-
caat nam bij hem karateles.

Arm James, de advocate die
Roethof tijdens het proces in
Canterbury verdedigde, reageer-
de gisteren ontzet op het bericht
van de arrestatie. „Dit kan niet
waar zijn. Ik heb altijd heilig in
de onschuld van Otti geloofd.
Het was natuurlijk stom wat hij
toen gedaan heeft, maar ik was
ervan overtuigd dat hij geen
drugssmokkelaar was. Nu weet
ik het ook niet meer. I'm shoc-
ked."

bevestigde alleen de arrestatie »"

van Roethof. „Verder wil ik er
niet over praten. Dat kan ik emo-
tioneel niet opbrengen."

veerboot naar Engeland te ne-
men om uit te vissen waarom de
tractorbanden niet op de plaats
van bestemming waren aangeko-
men.

Tractorbanden
Roethof, diein 1977 in Tokio we-
reldkampioen karate werd en
drie keer de Europese titel ver-
overde, is in Heerlen eigenaar
van een sportschool. In zijn
woonplaats Veldwezelt (B) heeft
hij bovendien een fitnesscen-
trum. In maart vorig jaar werd
zijn naam voor het eerst in ver-
band gebracht met drugssmok-
kel. Roethof werd toen samen
met nog drie andere Nederlan-
ders in de boeien geslagen op het
erf van een boerderij op het En-
gelse schiereilandje Sheppey.
Enkele dagen eerder was in de

Hoe de politie het tweetal op het
spoor kwam en de arrestatie in
zijn werk ging, wil Justitie niet
kwijt. Het komt overigens regel-

Van onze verslaggever

" Voor zijn verdiensten op het gebied van de archi-
tectuur in Belgisch-Lintburg is Maastrichtenaar Leon
Ansfridus Huygen benoemd tot ridder in deBelgische
Kroonorde. De Belgische consul, H. Schaepman, heeft
hem gisteren de versierselen opgespeld.

De consul memoreerde in zijn toespraak dat de heer
Huygen van 1971 tot 1986 docent is geweest aan het
Provinciaal Architectuur Instituut van het Limburgs
Universitair Centrum in Diepenbeek. Ook was hij be-
trokken bij de realisering van het LUC-complex.

De laureaat was voorts vorzitter van de Commissie
Brandveiligheid van het Provinciaal Veiligheidsco-
mité van Belgisch-Limburg, dat in samenwerking
met de Universiteit van Luik richtlijnen uitgeeft bij
het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Op defo-
to: De nieuwe ridder Leon Ansfridus Huygen (mid-
den) geflankeerd door zijn echtgenote (rechts) en de
conSul- Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Provincie en gemeenten moeten taken afstaan
Regiobestuur krijgt
stapsgewijs gestalte

JïGGENUM - In de
bij Bugge-

lu*n zijn, naar gisteren pas
!6kend is geworden, zater-
?§ personeelsleden op het

aan een ramp ont-napt. Door nog onbekende
scheurde die

*vond tegen kwart voor
?cht een inspuitleiding in
jjetketelhuis van de zoge-
noemde eenheid 5. Water
p stoom met een tempera-
'üur van driehonderd gra-en Celcius werden daar-

onder hoge druk door
?*=" achterwand van het ke-
'6lhuis naar buiten gebla-
at1- Het personeel heeft

r|ch wegens de enorme
"^omontwikkeling uit de
!^ten moeten maken. Nie-
mand raakte gewond.
h
enheid 5 van de Maascentrale is

j:s gevolg van het ongeluk buiten,6drijf gesteld. Overigens was het
3? bedoeling dat deze eenheid opy december aanstaande zou stop-
Hn- De produktie van stroom is

na de gebeurtenis
Jjergenomen door andere elektri-

Frits Thijssen leidt
nieuw bureau LLTB

staan. Met de dagelijkse leiding
zal ir. Frits Thijssen worden be-
last. Hij werd in 1948 in Heyt-
huysen geboren, studeerde in
Wageningen en is sinds februari
1988 in dienst van de LLTB. Hij
volgde ir. Koos Kooien op, thans
secretaris van deLLTB. Thijssen
is de 'Churchill van het Land-
bouwhuis'. Evenals Winston
Churchill, de premier van het
Britse oorlogskabinet, rookt
Frits Thijssen meer en grotere si-
garen, naar mate de problema-
tiek ingewikkelder wordt. Ook
zijn enthousiasme werkt aanste-
kelijk op zijn omgeving.

ROERMOND - Ir. Frits Thijs-
fen, momenteel hoofd Grondza-
ken en Milieu van de LLTB,
*ordt belast met de leiding van
"et Buro voor Bouwadvies, Be-
middeling en Taxaties (BBT).

et is de dienst die leden van de
vanaf 1 januarizal advise-ren en begeleiden in de wirwar

yati wet- en regelgeving die van
'ivloed is op de continuïteit en
verdere ontwikkeling van hun
bedrijven.

ook voortaan terecht kunnen
voor bemiddeling bij koop en
verkoop van onroerend goed en
voor bemiddeling bij de handel
in agrarische produktierechten
en quota. Tevens zal het bureau
adviseren ook vergunningenk-
westies op het gebied van ruim-
telijke ordening, woning- en mi-
lieuwetgeving.

de agrariërs afkomen, is er een
groeiende behoefte aan een
'overall' advies en begeleiding.
Om die reden zal de reeds be-
staande dienstverlening op het
gebied van bouwadvies en on-
roerend-goed- en schadetaxaties
worden uitgebreid en de taak-
stelling van het bestaande Buro
van Bouwadvies worden ver-
ruimd
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" Curator Udo stelde een overzicht samen van alle bedrijven van Klinkers in de periode
van diens faillissement. Udo: Jk kan me voorstellen dat Klinkers er zelf niks meer van
begreep." Klinkers ontkent belangen te hebben gehad in Herod nv en zegt de aandelen
Margold eind 1991 te hebben verkocht.

HEERLEN - Curator mr.
Frits Udo is een doorbijter.
Het faillissement van Glas-
my in Heerlen is nu dik een
jaar oud en Fiod en Justitie
hebben na lang nadenken
besloten geen onderzoek
naar het echec van de glas-
groothandel te starten,
maar Udo weet niet van op-
houden. Hij wil nu des-
noods via gerechtelijke
procedures de laatste cent
in het faillissement terugha-
len. Belangrijkste doelwit
zijn de diverse resterende
bvs van Glasmy-directeur
JoepKlinkers. Dat blijkt uit
het verslag van de curator
aan derechter-commissaris.

Foto: FRANSRADE

met klem: „Dat huis heeft niets
met Glasmy te maken. Er zit niet
één ruitje van Glasmy in."

een 40-procents belang in had, ij
maart 1991 een bedrag va"
50.000 gulden betaalde aan Jol"
Beheer, voor de huurvan ruim*
in het Glasmy-gebouw. 24 okW'
ber, vlak voor het Glasmy-failÜs'
sement, werd datzelfde bedrag
echter door Jom Beheer opeenB
toegekend aan Imstenrade B^
heer bv en afgetrokken van cc"
schuld die Jom aan Imstenrade
had.

ruchten die ik hoorde over de
zwarte verkopen van glas, kon-
den niet worden bewezen. Maar
alleen via justitieel onderzoek
kun je daar achter komen, door
de getuigen tegelijk te verhoren.
De rechtercommissaris en wij
waren dan ook heel ongelukkig
toen we hoorden dat Justitie en
Fiod de zaak niet doorzetten."

Ook auto's verhuisden heel êe
makkelijk van het ene naar he
andere bedrijf.

En zes- dagen voor het faillisse-
ment liet Klinkers Glasmy noé
89.000 gulden betalen aan de fis'
cus. Daarmee werd een belaS
tingschuld weggewerkt van De!'
ta Cargo, een bedrijf dat WI
buiten het faillissement wilde
houden.

Waanzinnig
Een deel van de problemen is
volgens Udo veroorzaakt door
wat hij noemt een 'waanzinnig
boekhoudsysteem'. Klinkers had
zijn handen in liefst 17 vennoot-
schappen, verdeeld over twee
beheers-bv's. Negen bvs, bijna
allemaal behorend tot deGlasmy
Holding, zijn vorig jaar failliet
gegaan.

" Joep Klinkers: „Ik ben er in gestonken."

Uit datzelfde verslag zou je kun-
nen concluderen dat het Klin-
kers is die het faillissement
verweten kan worden. Klinkers
zag kans een onderneming op te
bouwen met op het hoogtepunt
in 1988 160 werknemers en een
omzet van 100 miljoen, maar
wist niet te voorkomen dat het
bedrijf daarna snel naar de blik-
sem ging. Het faillissement leid-
de tot veel ophef in de glas-
branche en tot het ontslag van
122 werknemers, waarvan later
een deel aan de slag kon bij Ar-
vah, het glasbedrijf dat het ge-
bouw overnam. Curator Udo
heeft sindsdien nauwgezet on-
derzocht hoe het faillissement
kon ontstaan.

waren met de automatisering
van de administratie. Hoe dan
ook, de boekhouding van de di-
verse vennootschappen werd
ernstig bemoeilijkt door de sa-
menvoeging van alle bedrijfsac-
tiviteiten in één gebouw, schrijft
Udo in zijn rapport aan de rech-
ter-commissaris.

De curator heeft maanden in de
boeken van de failliete bvs zit-
ten spitten. Hij ontdekte dat
Klinkers alleen al in 1991 in to-
taal 293.000 gulden uit het be-
drijfheeft gehaald waarbij niet is
te achterhalen wat hij daarmee
voor Glasmy heeft gedaan. Hij
nam bijvoorbeeld op eigen naam
ruim twee ton opvan de Glasmy-
rekening bij een bank in België
en gaf de boekhouder opdracht
het bedrag te boeken als een
schuld vanKlinkers' bedrijf Jom
Beheer bv aan Glasmy. Udo zegt
daarvoor bewijzen in huis te
hebben. Jom Beheer was vol-
gens het organisatieschema de
moedermaatschappij van Glas-
my. Udo: „Glasmy werd door
Klinkers opgezadeld met een de-
biteur die niet in staat was die
betaling te verrichten!"
Ook die constatering wordt met
kracht door Klinkers tegenge-
sproken. „Dat geld is heus niet
op mijn privé-rekening gestort
en die boekhouder heb ik zon
opdracht ook niet gegeven. Udo
beschuldigt me ten onrechte van
zakkenvullerij."

handen heb ik dat opgebouwd,
dag en nacht keihard werken.
Vijf jaar geleden kreeg ik de
kans enorm uit te breiden door
de overname van de vijf maal zo
grote Glasmaatschappij Leuf-
kens. Achteraf gezien had ik dat
nooit moeten doen. Het was ei-
genlijk veel te duur voor mij. Ik
ben er in gestonken. Ik heb ge-
probeerd de bedrijven te integre-
ren, maar de hiërarchische ver-
houdingen bij Leufkens waren
dodelyk. Ik kon die kluit niet
aan. Het lukte niet er een goedlo-
pende eenheid van te maken."

Joep Klinkers is het niet eens
met die stelling: „Een toonaan-
gevende groothandel in de Bene-
lux, met een omzet van 100 mil-
joen, mag best een behoorlijk
pand hebben. De kosten van de
fraaie gevel vielen ook wel mee.
De machines en de automatise-
ring daarentegen vielen veel
duurder uit dan begroot."

Een van zijn constateringen in
het afgelopen jaar betrof de op-
zet van het Glasmy-imperium:
'veel en veel te groot. Het pand
op De Beitel was te pompeus ge-
zien de omvang van de bedrijfs-
activiteiten.

Klinkers vindt de beschuldig*l];
gen van Udo een grof schandaa1'
„De belangrijkste oorzaken vo"f
het faillissement waren de inteI*'1*'
ne problemen met de boekho1!'
ding, de verslechterde econorW'
sche omstandigheden, de toene'
mende concurrentie en proo^e'
men door de opening van h^*Oostblok. En natuurlijk heb j*
ook fouten gemaakt, dat geef '^grif toe. Maar dat waren beoof'
delingsfouten. Het is mensorrt'
erend om me nu zo aan de
schandpaal te nagelen. Dit kosj
me weer een tijdlang een deej
van mijn broodwinning als onaf'
hankelijk bedrijfsadviseur."

veel mogelijk geld terug te halen
naar het failliete Glasmy. In to-
taal gaat het om 3,2 miljoen.
Daarmee kunnen de fiscus en de
bedrijfsvereniging voor een deel
worden terugbetaald. Bij die vor-
deringen heeft Udo bijna drie
ton uit het privé-kapitaal van
Klinkers op het oog. De curator
wil daarnaast in totaal nog 2,9
miljoen gulden terugkrijgen uit
een aantal bvs waarvan Klinkers
(mede-)eigenaar is. „Maar waar-
schijnlijk is dat geld volstrekt
niet inbaar," verzucht hij, ver-
moedend dat de kleine bvs over
zeer weinig kapitaal beschikken.
Klinkers bestrijdt genoemde be-
dragen. „Een hele tijd hoor ik
niks en nu zit Udo me opeens
met aangetekende vorderingen
op mijn nek. Ik vraag me af waar
hy dit vandaan haalt. Hij had be-
ter een register-accountant in
kunnen schakelen dan zelf pro-
beren alles uit te zoeken."

Volgens Udo had Klinkers een
deel van zijn belangen onderge-
bracht in Herod nv, een maat-
schappijtje op de Nederlandse
Antillen. Herod is eigenaar van
Margold Holding nv. Udo denkt
dat 'Margold' een samenvoeging
is van een deel van de voornaam
van Klinkers' vrouw en het En-
gelse woordje gold (goud). Klin-
kers: „Wat een insinuatie is dit
nu weer. Die bv heette al Mar-
gold voordat ik tem kocht."
Margold Holding is weer eige-
naar van een aantal bvs, zoals
Rijnmond Administratie bv en
Imstenrade Beheer. Daar valt
weinig meer te halen, vreest
Udo. Voor Klinkers maakt dat
weinig uit. „Ik heb Margold en
alle bvs die daarbij horen al in
1991 verkocht aan Herod, omdat
ik geld nodig had. Herod is weer
eigendom van een groep beleg-
gers. Daar heb ik niks mee te
maken."

Udo gebruikt voorzichtigheids-
halve geen woorden als 'wanbe-
leid' of 'mismanagement', maar
hij noemt het wel 'merkwaardig'
dat de omzet van Glasmy kelder-
de van 100 miljoen in 1989 en 78
miljoen in 1990, naar 56 miljoen
eind september 1991, terwijl de
bedrijfskosten weinig of niet af-
namen. Ondanks een sterk ver-
minderde omzet in de eerste
negen maanden van 1991 stegen
de kosten in diezelfde periode
met 1 miljoen. Udo: „Mensenkin-
deren, dat kan toch niet! Dat had
Klinkers moeten zien." De fail-
liete directeur is niet erg onder
de indruk van die kritiek: „Een
kostentoename van een miljoen
op een omzet van 78 miljoen, is
een stijging van nog geen ander-
half procent. Dat is doodnor-
maal."

##ontstaan.'

Udo houdt echter vol: „We wil-
len de zaak doorzetten, ook als
dat het faillissement van andere
bvs van Klinkers betekent. Ik
ben veel gewend, maar dit spant
de kroon. Er is een aantal juridi-
sche redenen voor onze aanpak.
Klinkers schoof constant met
grote bedragen en is er in ge-
slaagdeen onontwarbarekluwen
van zakelijke verstrengelingen
en financiële transacties te laten

Pitbulls
Klinkers heeft de pech dat Frits
Udo en zijn collega Hans Roele-
veld zich als pitbulls in de kwes-
tie vastbijten. „Wat Justitie en
Fiod laten liggen, pakken we nu
maar zelf op," aldus Roeleveld.
Vijf maanden lang hebben justi-
tie en de fiscale opsporings-
dienst Fiod een oriënterend
onderzoek verricht. Uiteindelijk
hebben ze niet voldoende aanlei-
ding gevonden om tot actie over
te gaan. Fiod verwachtte te wei-
nig bewijzen te kunnen vinden
tegen Klinkers en vond boven-
dien dat er niet zoveel belasting-
geld bij hem te halenviel. Roele-
veld: „Het klinkt paradoxaal. Wij
zijn bezig ten behoeve van de fis-
cus en de bedrijfsvereniging als
belangrijkste schuldeisers, maar
dezelfde fiscus wil niet achter de
kwestie aan."

Declaraties
Met name het persoonlijk gedrag
van de Glasmy-directeur wekt
enige bevreemding bij de cura-
tor. Klinkers declareerde in 1991
liefst 66.000 gulden aan onkos-
ten. Udo: „Dat geeft wel te den-
ken. Klinkers deed volgens mij
zijn zaken in veel te grootse stijl
en heeft heel wat onttrekkingen
aan het bedrijf gedaan."

Twijfelachtig
Curator Udo zegt het afgelopen
jaar 'diverse twijfelachtige za-
ken' te zijn tegengekomen: „Zo
beweert Klinkers nog steeds dat
hij pas in september 1991, vlak
voor het faillissement, hoorde
hoe slecht Glasmy ervoor stond.
Dat geloof ik niet," stelt Udo.
„Als het verlies in negen maan-
den oploopt tot 6,6 miljoen, dan
kan het niet anders dan datje als
directeur eerder nattigheid
voelt." De verdediging van Klin-
kers dat hij het niet wist omdat
hij met laat aangeleverde cijfers
van steeds weer nieuwe boek-
houders moest werken, overtuigt
Udo niet.

Slachtoffer
Klinkers zegt zeer teleurgesteld
te zijn in de houding van de cu-
rator. „Zijn hele verhaal is sterk
suggestief. Het lijkt of ik de zaak
heb leeggeroofd. Dat klopt hele-
maal niet. Uiteindelijk ben ik het
slachtoffer."

Curator Udo zet echter wel
vraagtekens bij de manier waar-
op steeds aan die verplichtingen
is voldaan. Waar in de bvs van
Klinkers geld vrijkwam, werd
dat geld vaak gebruikt om de
schulden van een van de andere
vennootschappen te betalen.
Glasmy-bedrijven betaalden ook
schulden van vennootschappen
die niet bij de Glasmy-Holding
hoorden, constateert de curator
in zijn rapport. Daarmee gecon-
fronteerd, zegt Klinkers het heel
gebruikelijk te vinden dat ven-
nootschappen onderling reke-
ning-couranten hebben: „Door
de niet goed functionerende
boekhouding is het mogelijk dat
niet alle onderlinge overboekin-
gen goed zijn gescreend."

De schuldeisers hadden echter
nooit te klagen, meent Klinkers:
„Het was me wel bekend dat we
krap in het geld zaten, maar we
hebben altijd op tijd onze reke-
ningen kunnen betalen. Ook de
bank heeft nooit bezwaren ge-
maakt."

Udo wil desnoods naar de rech-
ter stappen om te proberen zo-

Wel erkent de curator dat Klin-
kers gelijk heeft met zijn bewe-
ring dat er jarenlang problemen

Klinkers begon 15 jaar geleden
een bedrijf in dubbelglas en
kunststoffen onder de naam
JOM bv: „Ik ben een hardwer-
kende jongen. Met mijn beide

'Frustraties'
Klinkers vermoedt dat het 'hard'
nekkige' volhouden van Udf!
veroorzaakt wordt door wat W)
noemt 'frustraties en gebrek aa"
ervaring met faillissementen ■„Udo gedraagt zich dan rtüf'schien als een pitbull, maar pij'
bulls hebben wel vaker onsch^'
digen gebeten. Hij liet zich PaS
anderhalf jaar geleden bij de
rechtbank op de lijst van curaf'
ren plaatsen. Het faillissemei» 1

van Glasmy was zijn eerste l(1
vijfjaar. „Udo is een veel te P&
cies baasje. Hij let op de kleins^
dingen, maar ziet de grote zake11
over het hoofd. Toen hij over de
verkoop moest onderhandelen
zat hij achter een. verdwenen
verfspuit aan. Ook de beschuld 1'
gingen die hij nu uit, getuig^!1

van minderwaardig theater. I"
is onder de gordel bezig."

Zeer opvallend noemt Udo het
geschuif van grote bedragen tus-
sen de vele bv's. Als voorbeeld
verhaalt hij hoe Technomed, een
bedrijf waar Klinkers destijds

Justitie meldde het te druk te
hebben. Maar het zou Udo niet
verbazen als het Openbaar Mi-
nisterie alsnog besluit tot een
nader onderzoek: „Ik ben ervan
overtuigd dat er wel het een en
ander boven water komt. De ge-

Udo heeft ook zijn oog laten val-
len op het huis van Klinkers in
Morajra in Spanje. Hij overweegt
het pand via een Spaanse advo-
caat in beslag te laten nemen,
ook omdat Glasmy-werknemers
er aan zouden hebben ver-
bouwd. Klinkers ontkent dat

Voormalig directeur voelt zich slachtoffer
Curator Glasmy pakt

bv's Klinkers hard aan

Gestolen autoradio's
aan agenten verkocht

IPA-'bobo' in geldnood lichtte kas spaarclub vol geld. Ik ben het ene gat met
het andere gaan stoppen."

Om de gaten in de IPA-kas te
stoppen, 'vergreep' hij zich later
na zijn benoeming tot 'kaslich-
ter' en penningmeester van de
vijftig man sterke spaarclub 'De
Corner', waarin 1991 uiteindelijk
meer dan 30.000 gulden zoek
was. In 1987 raakte hij uiteinde-
lijk in de bekende vicieuze cirkel
toen hij voor zesduizend gulden
een auto van de politie in Land-
graaf kocht met geld van IPA.

DOOR ROB PETERS

(ADVERTENTIE)

Ben jij een
inpakster

die zich niet
laat kisten?

Tencef
mm *uitzendbureau

Tènce! uitzendbureau lieefi vestigingen in: Terneeen, Vlissingen, Middelburg, Goes, Bergen op Zoom,
Roosendaal, Ellen-Leur, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Weert, Heerlen, Neerpelt (B).

MAASTRICHT - De van oplichting verdachte burger-
ambtenaar Bert van A.(46) van de Politieverbindingsdienst
in Heerlen verkocht ook gestolen autoradio's aan agenten.
De rijksrecherche heeft in 1991 tijdens een onderzoek naar
de gedragingen van Van A. de hand gelegd op meerdere
van die ook in Zuidlimburgse politiewagens gemonteerde
autoradio's. Ook stelde de rijksrecherche vast dat de tech-
nicus gebruik kon maken van onderdelen van gestolen
radio's, die door de politie in Sittard eigenlijk op gerechte-
lijk bevel vernietigd hadden moeten worden.

burgerwerknemer genoot hy wel
het volle vertrouwen van zijn
'collega's' van de politie in Heer-
len, die van hem graag een ra-
diootje kochten. Ook kleine
criminelen dachten dat zij gesto-
len autoradio's afleverden by'
'iemand van de politie. Bert van
A. deed ook weinig om dierol te
doorbreken. Hij trad al sinds
1982 graag naar buiten als be-
stuurslid/beheerdervan het IPA-
logeerhuis voor buitenlandse
collega-politiemensen in Mheer.

Mislukt
Medio 1991 zag hij na een mis-
lukte poging de tekorten met
een lening aan te zuiveren geen
uitweg meer en gaf zichzelf aan.
Vanwegezijn status werd het on-
derzoek uitgevoerd door de
rijksrecherche. „Het aanzien van
de politie is door zijn optreden
geschaad," stelde officier van
justitie mr. Philippart vast. Hij
wees dienstverlening van de
hand. „Of het nu een junk is of
een ambtenaar binnen de politie-
diensten 'een van ons', hier past
maar eens straf', aldus mr. Phi-
lippart.Deze feiten kwamen gisteren op

de proppen tydens de behande-
ling van de strafzaak tegen de
Heerlenaar, diebekende in totaal
50.000 gulden van de Internatio-
nal Police Association (IPA-afde-
ling Limburg-zuid) en de spaar-
club 'De Corner'in Schaesberg
voor eigen gebruik te hebben
aangewend.

dio's zijn direct na ontdekking
uit de dienstwagens verwijderd
en in beslaggenomen.
Officier van justitieR. Philippart
eiste gisteren 15 maanden gevan-
genisstraf (waarvan vijf maan-
den voorwaardelijk) tegen Van
A.

Raadsman Roebroek liet de
rechtbank weten dat Van A. met
kleine bedragen per maand al
zijn schuld aan IPA en twee le-
den van de spaarclub terugbe-
taalt. „Van derest is niets verno-
men," liet de advocaat kennelijk
als uitnodiging weten.

„De IPA was mijn leven," zei hij
gisteren tegen zijn rechters in
Maastricht. Hij mocht van zijn
'collega's' jarenlang binnen die
IPA-afdeling zijn gang gaan.
Duizenden guldens die verdiend
werden met het onderdak ver-
schaffenaan IPA-leden, besteed-
de hij voor eigen gebruik omdat
het zoals hij gisteren zelf zei:
„Door de representatieve taken
bij het IPA in geldnood te zijn
geraakt. Dure congressen in het
buitenland kostten me handen-

De rechtbank doet op 5 januari
uitspraak.

Verbindingsdeskundige Bert
van A. was geen politieman. Als

Vertrouwen
De meestal door de zoon van ver-
dachte gestolen of geheelde ra-

f mnburgsdogMod j
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" Vitrinesvol
kerstpakketten in
het Makro-filiaal
in Nuth.

Foto: DRIES
LINSSEN
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Hét kerstpakket
bestaat niet

Variërend van badjas tot Derde- WereldkoffieHet ene bedrijf trekt er nauwelijks twee tientjes voor
uit, het ander gaat tot de fiscaal aftrekbare grens van
50 gulden ofzelfs daarboven. Hétkerstpakket bestaat
niet. Niet alleen in prijs, maar ook in vorm en inhoud
zijn deverschillen groot. Een badjas met bedrijfslogo,

een boormachine, een doosje met twee flessen wijn
ofBelgisch bier, Derde-Wereldprodukten of toch

gewoon het traditionele pakket met levensmiddelen.
Pardon, delicatessen. Hetkerstpakket moet

natuurlijk wel enig gewicht hebben. En een pakje
koffie, want dat hoort er in Limburg blijkbaar bij.
De economische donderwolken ten spijt, blijkt de

traditie van bazen en personeelsverenigingen om hun
medewerkers cq leden te vergasten op een

kerstpakket sterker dan de drang om te bezuinigen.
Althans, volgens de leveranciers die de pakketten aan

de man proberen te brengen. „Het geven van een
kerstpakket is natuurlijk ook een ingesleten gebruik.

Daar wijk jeniet zo maar van af."

DOOR HANS GOOSSEN huis in Sittard. Ook hij, en met
hem de 4399 andere medewer-
kers en vrijwilligers van de stich-
ting Ziekenzorg Westelijke Mijn-
streek, heeft mogen kiezen. Uit
acht artikelen, waaronder een
haarföhn, een klokradio en een
scheerapparaat. „Ik heb de in-
druk dat iedereen het op prijs
weet te stellen," aldus Ter Huur-
ne. De directiesecretaris maakt
geen geheim van de prijs. Elk
jaar schommelt de waarde van
het kerstpresentje rond de veer-
tig gulden.

HEERLEN -Plaatsvervangend
groepscommandant Ron Przy-bylski van de rijkspolitie Bom
krijgt normaal nooit een kerst-
Pakket. Maar dit jaar is het prijs.
Alle Limburgse agenten, van
hoog tot laag, hebben een fraaie
doos met inhoud gekregen. Van
deregiopolitie in oprichting. Wat
er in de doos zit, weetPrzybylski
fiog niet. „Het is toch een kerst-
Pakket. De doos staat onder de
kerstboom. Die heb ik nu nog
Wet uitgepakt." De collega in de Oostelijke Mijn-

streek is op de Spaanse toer ge-
gaan.Viva Espana. In de doos zit
onder meer een cd met Spaanse
muziek en een wijntje van
Spaanse druivenen de onvermij-
delijke olijven. „Elk jaar wordt
geprobeerd er iets aparts van te
maken. Soms is het de verpak-
king, soms de inhoud," vertelt
woordvoerder P. Houben.

den moeten kostenhonderduizenden pakketten een
van de grootste leveranciers in
Nederland. „Van de economi-
sche recessie merken we niets.
Het kerstpakket is een ingesle-
ten gebruik. Daar wijk je niet zo
snel van af." De kerstpakketten,
door de Makro feestpakketten
genoemd, variëren in prijs tus-
sen de 30 en 115 gulden.

gat in de markt. Het bedrijf de
Evenaar in Liempde draait zelfs
bijna geheelop de vraag naar re-
latiegeschenken en kerstpakket-
ten uit de Derde Wereld. De
Evenaar verhandelt produkten
die voortkomen uit projecten in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
En ook de Novib heeft een alter-
natief pakket op de markt ge-
bracht.

Przybylski moet zijn nieuwsgie-
righeid nog bedwingen. De me-
dewerkers van de penitentiaire

De Geerhorst in Sit-
tard daarentegen staat geen ver-
assing meer te wachten. Zij
hebben hun kerstcadeau zelf
toogen uitkiezen. De stichting
Kantine, die verantwoordelijk is
Voor de presentjes, heeft door de
Makro in Nuth een soort show-
room laten inrichten. Geen sleu-
telbossen, maar een assortiment
van 55 artikelen, variërend van
een boormachine tot een fondue-
set. En wie, geconfronteerd met
een dergelijke keus, de knoop
nog niet weet door te hakken,
krijgt een cadeaubon. Ter waar-
de van een x-bedrag, aldus de
Woordvoerder die het prijskaart-
je niet wenst te onthullen.

Het geven van een kerstpakket
blijft dus een ijzersterke traditie.
Ook wat betreft de inhoud kiest
men meestal toch voor het potje
zoet en zuur, het wijntje, de bon-
bons en het pak koffie. „Want
vooral in Limburg lijkt dat er
toch echt bij te horen," zegt Bial-
las. Sommige bedrijven vragen
nadrukkelijk naar Derde-
Wereldkoffie. Alternatief is ook het kerstge-

baar van het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht te noemen.

De 4000 medewerkers kregen
een badjas met het logo van het
AZM. Bedrijfskleding die ook
thuis gedragen mag worden.

De personeelsvereniging van de
psychiatrische inrichting De
Welterhof in Heerlen heeft zelfs
gekozen voor een pakket met al-
lemaal produkten uit de Derde
Wereld. Er lijkt sprake van een

Ook bedrijfsleider F. Biallas van
Sligro Heerlen denkt dat kerst-
pakketten niet als eerste in aan-
merking komt voor bezuinigin-
gen. De verkoopcijfers spreken
volgens hem boekdelen. Hij ver-
wacht dit jaar twintig procent
meer kerstpakketten te verko-
pen die tussen 14,95 en 135 gul-

Opmerkelijk is dateen aantal in-
stellingen kiest voor een alcohol-
vrij pakket. Dat het Consultatie-
bureau voor Alcohol en Drugs
Limburg die weg bewandelt,
komt natuurlijk niet echt als een
verrassing. Maar ook de ambte-
naren van de provincie hoeven
zich niet te laten rijden, na het
nuttigen van het vloeibare ge-
deelte van het kerstpakket.
Voorlichter Ray Simoen wil niet
precies vertellen wat in het pak-
ket van de provinciale perso-
neelsvereniging zit. De dozen
moeten nog uitgedeeld worden.
En dan is de verrassing weg, al-
dus Simoen. Hij wil wel kwijt
dat de heren en dames ambtena-

ren niet zo maar levensmiddelen,
maar delicatessen voorgescho-
teld krijgen. „Het is geen boeren-
metworst of ananas op zware
siroop."

Of een pakket wel de bovenge-
noemde levensmiddelen bevat,
hangt natuurlijk af van de prijs
die de baas of de personeelsver-
eniging voor een kerstpakket wil
uittrekken.Een cadeau tot vijftig
gulden is aftrekbaar. „Dat is ook
de gemiddelde waarde van de
pakketten die we verkopen.
Maar u moet dat gemiddeldeniet
te absoluut zien. Er is een enor-
me variatie," vertelt directeur J.
de Groot van het Makrofiliaal in
Nuth. De Makro is met enkele

Een gegeven paard kijk je na-
tuurlijk niet in de bek, maar het
Paard zelf mogen uitkiezen is na-
tuurlijk mooi meegenomen. Dat
vindt ook directiesecretaris J. ter
Huurne van het Maaslandzieken-

per persoon

Promotie
Philippe Rutten uit Heerlen pro-
moveerde maandag 21 december
!*n de Technische UniversiteitDelft tot doctor in de scheikun-
de- Zijn proefschrift draagt de ti-
tel: 'Diffusion in liquids'.

Geslaagd
r^an de Technische UniversiteitEindhoven slaagde Bart Merx
Ult Bocholtz voor het doctoraale,xamen technische bedrijfskun-
de.

e uit Brunssum afkomstige
°°b van der Leek is aan de
technische Universiteit Eindho-ven cum laude geslaagdin deva-

scheikundige techno-
iogie.

Op Tweede Kerstdag zijn er op-
tredens van 14 tot 02 uur van
Hang-Over, Kitten Drags en
Slam. Verder zijn er veel mu-
ziekvideo's en spelletjes en om
17 uur een warme hap voor vijf
gulden.

Programma voor
jongeren in Nova

Op donderdag 24 december is er
een kerstfondue.

HEERLEN - Jongeren uit Heer-
len kunnen tijdens en rond de
kerstdagen voor diverse activi-
teiten terecht in Jongerencen-
trum Nova in Heerlerheide.

Kerstvoettocht
naar Banneux
VALKENBURG - Net als voor-
gaande jaren vertrekt deze keer
op 24 december een bedevaartss-
toet vanuit Valkenburg naar
Banneux in de Ardennen. Vol-
gens traditie begint men met een
mis in de Nicolaas-en-Barbara-
kerk in Valkenburg. Deze begint
om 8.30 uur. Na afloop ontvan-
gen de lopers de reiszegen en om
9 uur zetten de lopers zich in be-
weging. De bedevaart loopt via
Sibbe, Margraten, Reymerstok
en De Plank. Om 14 uur hoopt
men de Markt in Aubel te heb-
ben bereikt. Vervolgens gaat de
weg verder naar Battice, Petit
Rechain, Pepinster en uiteinde-
lijk Banneux. De aankomst daar
is gepland rond 21.30 uur. Om 22
uur is in de grote kerk van Ban-
neux, achter de Esplenade, een
kerstnachtviering, opgedragen
door vicaris J. Punt uit Roer-
mond.

De vijftig kilome-
ter lange tocht wordt begeleid
door Rode Kruisauto's. Pelgrims
die uitvallen kunnen in dat geval
instappen. De organisatie advi-
seert reflecterende kleding en
een zaklamp. Inlichtingen:
®04406-15447.

Een dag later demonstreert Nox
vanaf 20 uur geluidsapparatuur,
vooral voor muzikanten.
Tot slot, woensdag de 30ste laten
nieuwe muzikanten horen wat
zy' by" Nox geleerd hebben. Nova
ligt aan Ganzeweide 211,
©222135/230440.

Op 28 december is er een wan-
del- en kanotocht in de Arden-
nen.

De entree is 2,50 gulden. Zondag
27 december is het Kerst-Nox-
Pop. Muziekkollektief Nox laten
dan vanaf 20.30 uur de volgende
bands aantreden: Watch-Out,
Movin' Coil en The Choice; en-
tree 2,50 gulden.

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Bodyguard, dag.■18.15en 21 uur, za t/m wo ook 15 j
uur. Rivoli: Single white female,
dag. 19 en 21.30 uur. Kleine Ne-!
mo, za t/m wo 14 en 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. Sleep-
walkers, dag. 14 18.30en 21 uur,l
za t/m wo ook 16.15 uur. Belle en j
het beest, dag. 14 18.30en 21 uur,
za t/m wo ook 16 uur. Boome-i
rang, dag. 14 18.30 en 21 uur.
Filmhuis de Spiegel:Oblako-
Raj, vr 21 uur. A Idade Major, zo
21 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Bodyguard, dag. 18.30 en
121.15 uur, dag. beh. do vr ook;
14.30 uur. Raising Cain, dag. ii 18.30 en 21.15 uur, dag. beh. do

|vr ook 14.30 uur. Bitter Moon,
| dag. 18.15en 21.15 uur, dag. beh.
ido vr ook 14.30 uur. Kleine Ne-

" mo, dag. beh. do vr 14.30 uur.: Single white female, dag. 18.30
;en 21.15 uur. Ciné-K: Husbands
|and Wives, dag. 21 uur. Cinema-
iPalace: 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
E en 19 uur. Boomerang, dag. 21.30
ijuur. Lumière: Van Gogh, dag. 20
ï uur. Sweet Emma, dear Böbe,
!j dag. 20.30 uur. Night on earth,
ij dag. 22 uur.

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

SITTARD
|jForum: Bodyguard, dag. 14 en
f. 20.30 uur. Belle en het beest,
ti dag. 14 en 18.45 uur. Unforgiven,
ï dag. 20.45 uur. Filmhuis Sit-| tard: Naked Lunch, wo 20.30
ij uur.

ECHT
| Royal-Microßoyal: wo 14.30
[j uur. Belle en het beest, wo 14.30
»j uur.

ROERMOND
é Royal: Home Alone 2, dag. 20.30
Ji uur, wo ook 14.30 uur. Belle en

■£. het beest, wo 14.30 uur. Royali-
jj ne: Far and Away, dag. 20.30
i| uur.

in de theaters
SITTARD:- wo. 23/12: muziek: kerstconcert met
Toonkunstkoor Geleen, Oratorium-
vereniging Sittard en LSO 0.1.v. Ger
Vos
Tenzij anders aangegeven beginnen
de voorstellingen om 20.00 uur.

exposities

HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisstraat 19. Werk
van Jurgen Partenheimer. T/m 24/1.
Open ma t/m vr 9-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werk
Van Qing Hui Zhang. T/m 10/1. Open
vr 17-20, za en zo 14-17 uur. Galerie
Gaudi, Hereweg 83. Werk van Karl-
Heinz Laufs. T/m 10/1. Open vr 16-20
uur, za en zo 13-17 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Kasteel Hoensbroek.
Foto's van Laura Samson-Rous. T/m
3/1, open ma t/m vr 10-12 en 13.30-17
uur, za en zo 13.30-17 uur.

NUTH-VAESRADE
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Han Ronken en Marie-Louise van
Zeijst. T/m 14/1, open do 15-18 uur, zo
14-17 uur.

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Schilderijen van Nicole Hardy. T/m
4/1. Open di t/m za 11-18 uur, zo 14-17
uur. Kritzraedthuis, Rosmolenstraat
2. Expositie van vijf jonge kunste-
naars. T/m 23/1, open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur.

LIMBRICHT
Limburgs Volkskundig Centrum, Al-
lee la. Alledaags maar bijzonder,
volkskunst uit Limburg. T/m 31/1. De
wenskaart onder de loep. T/m 10/1.
Open di t/m vr 13-17 uur, za en zo
14-17 uur.

MAASTRICHT
Bonnefantenmuseum. Eigenturn
Himmelreich van Imi Knoebel. T/m
11/1. Muntomloop in Limburg. T/m
11/1. Open di t/m vr 10-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Recent glas van
Peter Bremers. T/m 17/1. Open wo t/m
zo 13-18 uur. Galerie Artisart, Grote
Gracht 43. Werk van Fokko Rijkens
enReinoud Kuipers. T/m 30/12. Werk
van Kees Ypelaar en Math van Kam-
pen. Van 2/1 t/m 30/1. Open di t/m za
13.30 tot 17.30 uur. Galerie Anny van
den Besselaar, Tafelstraat 6a. Werk
van 'De drie Musketiers'. T/m 4/1,
open vr t/m ma 13-17.30 uur. Galerie
Simera/Signe, Bogaardenstraat 40b.
'Takkenobjecten' van Jeff Petrich en
schilderijen van Luske. T/m 24/12.
Open wo t/m za 13.30-17.30 uur. Gale-
rie Amarna, Rechtstraat 84. Verre
d'Hiver, vormen in glas van Sabine
Lintzen. T/m 9/1, open di t/m vr 11-18
uur, za 11-17uur, do tot 21 uur.Galerie
Wanda Reiff, Rechtstraat 43. Ohne
Rosen geht es nicht. T/m 30/1. Open
wo t/m za 11-17 uur. Gouvernement,
Limburglaan 10. Fototentoonstelling
'Momentum'. T/m 5/2.

CADIER EN KEER
Keerder Kunstkamer, Kerkstraat 10.
Jubileumexpositie Jannel. Van 27/12
t/m 7/2. Open do t/m zo 13-17.30 uur.

GULPEN
De aw sjokelaatfabriek, Ringweg 31.
Schilderijen van Armand René en
beelden van Rien Arnauts. T/m 3/1.
Open do t/m zo 14-17.30 uur.

MARGRATEN
Galerie Groot Weisden, Groot Wels-
den 48. Keramiek van NataschaRieter
en Siegfried Gorinskat. T/m 3/1, open
di t/m zo 13-17 uur.

NOORBEEK
Galerie De Artifonie, Dorpstraat
19-21. Werk van Theo Kley. T/m 27/12.
Open wo t/m zo 11-17 uur.

om 20 uur een voorstelling gege-
ven in het Trefcentrum te Nuth.
Reservering is niet mogelijk.

gen bovendien een lampion. Vol-
wasenen moeten zelf voor een
zaklamp zorgen. De start vindt
tussen 18.45 en 19.45 plaats in
gemeenschapshuis De Lange
Berg aan de Schoolstraat.

BOCHOLTZ

" De verkoop van dakleien ten
bate van de restauratie van de
kerk bracht fl 15601,50 op.

Kerstprogramma
Omroep Kerkrade

- Luisteraars van
öe Radio Omroep Kerkrade kun-nen op 24 december afstemmen
2p een speciale kerstuitzending.
"e vrijwilligers van de zieken-en bejaardenomroep garandereneen rustige, sfeervolle en gezelli-ge uitzending.

" Le Septuor de Cuivres Brass 2000

p het programma staan onder
«idere een aantal kerstgedich-
ten, de kerstboodschap van de-en Schnackers en de kersttoe-
Praak van burgemeester Mans.
°k is het mogelijk om wensen,ver te brengen aan patiënten en

bewoners van het ziekenhuis of
Se bejaardenhuizenin Kerkrade.
"aarvoor kunt u bellen naar

Kerstconcert
in Bocholtz
BOCHOLTZ - Het koperseptet
Le Septuor de Cuivres Brass
2000 uit Luik speelt op Tweede
Kerstdag in Bocholtz in zaal
Ouw Leemkoel aan de Dr.
Nolensstraat. Het zevental geeft
vanaf 20 uur een kerstconcert
met werken van Bach, Corelli,
jazzdansen van Thomas Jahan
en kerstliederen. De entree be-
draagt vijf gulden.

KERKRADE

" Het praat-uur van de PvdA-
fractie gaat vanavond niet door.

SCHINVELD

" Gymnastiekvereniging Olym-
pia KFC houdt zaterdag, Tweede
Kerstdag', vanaf 10 uur het jaar-
lijkse Kerst-kwajongconcours in
café 't Heukske, Pres. Roosevelt-
straat 26. Inschrijvingkost fl 7,50
per persoon.

BRUNSSUM

" De Oude-Stijl Jazzclub houdt
zondag vanaf 14 uur de jaarlijkse
Thé Dansant in Casino Bruns-
sum. De Beerendonk Jazz and
Dance Band zorgt voor de mu-
ziek.

HEERLEN

" De huiskamer van het Open
Huis is donderdag vanaf 18 uur
open. Er is voor kerstsfeer ge-
zorgd. In verband met de Kerst-
In in de Stadsschouwburg is er
Eerste Kerstdag geen activiteit;
op Tweede Kerstdag kan men
van 15 tot 22.30 uur in de huiska-
mer terecht. Zondag 27 decem-
ber wordt vanaf 12.30 uur ge-
wandeld. Op 31 decemberbegint
om 18 uur de oudejaarsviering
en 1 januari is iedereen van 13
tot 15.30 uur welkom op de
nieuwjaarsinstuif.

nachtmis op 24 december op in
de H. Hartkerk in Mariarade,
Hoensbroek. Vanaf 23 uur
brengt St. Jozef een serie kerst-
liederen. Tijdens de mis om
23.30 uur voert het koor de Missa
Brevis in G van Mozart op onder
leiding van J. Dicteren.

" Het IVN maakt zondag een
middagwandeling met grotbe-
zoek in Geulhem. Men vertrekt
om 13.30 uur aan station Hout-
hem-St. Gerlach. De entree
voor de grotten moet betaald
worden, verder zijn er aan de
wandeling geen kosten verbon-
den.

SCHIMMERT

" Fanfare St. Caecilia houdt
zondag, samen met de plaatselij-
ke koren en muziekverenigin-
gen, het Silversterconcert in de
St.-Remigiuskerk. Aanvang 14
uur.

" In bar Bistro Socio aan de
Laurastraat in Eygelshoven
wordt maandag om 19.30uur een
informatie-bijeenkomst gehou-
den over de leer van Bruno Gro-
ning.

Gesprekken voor
verzorgers van
dementerenden
ÖRUNSSUM/KERKRADE
*oor familieleden van demente-rende mensen start volgend jaareen gespreksgroep in Brunssumen Kerkrade.

Dementie is een ziekte die deverzorger - partner, kind ofken-
nis - gevoelens van schaamte,
_onmacht, verdriet en boosheid

kan bezorgen. Vaak hebben zij
het gevoel er alleen voor te staan.
Voor deze mensen zijn de ge-
spreksgroepen bedoeld. Zij kun-
nen ervaringen uitwisselenen le-
ren hoe met dementen om te
gaan. Een gespreksgroep bestaat
uit vijfbijeenkomsten, elke twee
weken van 19.30 tot 21.30 uur.
Hieraan doen ongeveer tien zorg-
verleners mee onder begeleiding
van het Groene Kruis en het
Riagg. In Brunssum start de
groep op 18 januari, in Kerkrade
een dag later. Voor informatie:
&045-713712.

" Toneelvereniging St. Dona-
tus Grijzegrubbe geeft zaterdag
en zondag om 20 uur een voor-
stelling van het blijspel 'Huure,
zieë en '. Deze voorstellin-
gen vinden plaats in café Grieze-
grubbe. Zondag 3 januariwordt

NUTH

" Het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Jozef luistert de

HOENSBROEK

" In Ons Huis, St.-Josefstraat
21, wordt maandag 28 december
van 14 tot 16 uur spreekuur voor
ex-mijnwerkers gehouden.

HULSBERG

" Buurtvereniging Dorekoel
houdt maandag 28 december de
jaarlijkse gezins-kersttocht. De
vijf kilometer lange tocht voert
grotendeels door de velden rond
Hulsberg en is ook geschiktvoor
kinderwagens (buggies). Onder-
weg komen de deelnemers per-
sonen on dieren uit het Kerstver-
haal tegen. Inschrijving kost fl
2,50 per persoon, inclusief een
concsumptiebon. Kinderen krij-

" De Verzamelaar houdt zondag
van 10 tot 17 uur de Kerstruil-
beurs in het HKB-gebouw, Pater
Beatusstraat 2.

Limburg"4PHBMMI*HnpR<IIVMMnpi||^^

limburgs dagblad

in hetnieuws

streeksgewijs

kort



Burgemeester schrijft brief aan minister

Beek wil geld voor
rampenbestrij ding

Van onze verslaggever

BEEK - Burgemeester Albert van Goethem van Beek heeft
minister len Dales van Binnenlandse Zaken gevraagd om geld
en goede communicatieverbindingen voor de rampenbestrij-
ding in zijn gemeente. De burgemeester is van mening dat een
rampenplan 'van geen hogere betekenis is dan voor een be-
paalde doelgroep vigerende telefoongids' wanneer met dat
plan nietregelmatig geoefend kan worden. En daar heeft Beek
zelf niet genoeg geld voor.

een ramp ziet er in werkelijkheid al-
tijd anders uit dan op papier. 'Dat ik
niettemin voldoende prioriteit toe-
ken aan een goede voorbereiding
van lokaal alleszins denkbare en
mogelijke rampen moge onder,
meer blijken uit een goed ingericht
beleidscentrum, periodieke infor-
matie richting bevolking, goede
24-uurs bereikbaarheid van bestuur
en medewerkers en uit geactuali-
seerde rampenplannen,' schrijft de
Beekse burgemeester aan minister
Dales.

Van onze correspondent

MOSKOU - Nadat de Russische
minister van Buitenlandse Handel,
Pjotr Aven, gisteren zijn ontslag
had ingediend, meldde het persbu-
reau Interfax dat ook de vice-pre-
miers Georgi Chizja en Aleksandr
Sjochin geen deel zullen uitmaken
van de nieuweregering van premier
Viktor Tsjernomyrdin. De kans be-
staat ook dat de minister van Eco-
nomische Zaken Andrej Netsjajev
vertrekt, zo meldde het bureau in
een bericht waarin het zich beroept
op 'zeer betrouwbare bronnen bin-
nen de Russische regering.

men Kozyrev onder meer kwa^dat hij achter sancties staat teë j
Servië, een traditionele bondgeo
van Moskou.
Het parlement handhaafde met l.genzin de bepaling waarbij de pre'
dent het recht heeft de premier z°
der goedkeuring van de afgeval
digden te ontslaan. ~Pjotr Aven behoorde tot de har fkern van bewindslieden die vo"
stander zijn van een radicale
vorming van de Russische ecofl^mie. Hij leidde de delegatie die tO
het Westen onderhandelde over'
herstructurering van deRRussiePseP
buitenlandse schuld. ,tChizja deed in augustus zijn intre^in de regering onder druk van
conservatieve industriële lobby-\
rige week werd hij nog gezien 3

f'een mogelijke toekomstige prern'e

" Medewerksters aan het werk bij het informatiebureau van het VSL.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Beek geeft voor primaire acties
voor rampenbestrijding nu onge-
veer 90 cent per inwoner uit, het-
geen Van Goethem 'beslist onvol-
doende' noemt. Overigens schreef
hij de brief op 17 december, enkele
dagen vóór de vliegramp in het Por-'
tugese Faro.

De gemeente Beek heeft uiteraard
al jarenrampenplannen met het oog
op Maastricht Airport en DSM. De
waarde van die plannen noemt de
burgemeester zeer beperkt want

examens
EINDHOVEN - Aan de Techni-
sche Universiteit Eindhoven slaag-
den voor het doctoraal examen van
de faculteit electrotechniek voor de
studierichting electrotechniek: J.
Achten Roermond, L. Ariaans'
Thorn, L. Baggen Oirsbeek, S.
Hoeksel Maastricht, R. Kardos Val-
kenburg, H. Lentjes Vaals, B. Lins-
sen Weert, C. Valkering Weert, H.
Verberkt Brunssum. Studierichting
informatietechniek: A. van Bergen
Venlo, M. Brouns Landgraaf, S.
Brouns Heythuysen, C. Duynstee
Roermond, H. Merx Bocholtz en R.
Vroomen Sittard.

Naast contacten die Van Goethem
heeft gehad met politie en brand-
weer van Amsterdam die bij de or-
ganisatie van de hulp in de Bijlmer
betrokken zijn geweest blijkt uit de
brief dat Van Goethem onlangs ook
aanwezig is geweest op een door
Dales' departement georganiseerde
bijeenkomst over openbare veilig-
heid waar de rampen in de Bijlmer
en bij Cindu werden geëvalueerd.
Aldaar heeft Van Goethem gewezen
op de noodzaak van helder bestuur-
lijk inzicht in risicovolle gemeente-
lijke objecten. „Dat het hieraan
veelal ontbreekt is duidelijk en be-
tekent dat het bestuur veelal niet in
staat is rampsituaties daadwerkelijk
te besturen. Daarvoor is oefenerva-
ring nodig."

Minister van Buitenlandse Zaken
Andrej Kozyrev zou evenwel bin-
nenkort opstappen, aldus Interfax
onder aanhaling van parlementaire
kringen. Maandag diende minister
van Sociale Zaken Ella Panfilova,
de enige vrouw in het kabinet van
de vorige week opgestapte premier
JegorGajdar, als eerste haar ontslag
in.

Het hoofd van Chizja's secretariaat
zei niet beter te weten dan dat de
vice-premier van plan is aan te blij-
ven in de komende regering - die
binnenkort Tsjernomyrdin zal wor-
den bekendgemaakt. Ook de
woordvoerder van Sjochin verklaar-
de niet te beschikken over informa-
tie over een mogelijk aftreden van
de vice-premier.

ject opgebracht worden. Voor de
VSL betekent dit een aandeel in
de werkelijke kosten van onge-
veer 100.000 gulden.

Informatiebureau VSL al half jaar operationeel

Telefoon vertelt
hoe laat bus komt

meerd, inclusief het aantal me-
ters dat zij of hij nog moet lopen
vanaf een bepaalde halte tot op
de plek van bestemming.

De Opperste Sovjet (parlement)
nam gisterochtend een wet aan,
waarbij wordt bepaald dat de be-
noemingen van de ministers van
Buitenlandse Zaken, Defensie, Bin-
nenlandse Zaken en Veiligheid
voortaan moeten worden goedge-
keurd door het parlement. Kozyrev,
die veel vijanden onder de conser-
vatieven heeft wegens zijn 'pro-
Westers' beleid, zou het eerste
slachtoffer zijn van deze nieuwe
procedure, omdat de kans zeer ge-
ring is dat het parlement - waarin
de conservatieven eveneens de
meerderheid hebben - zijn aanblij-
ven steunt. De conservatieven ne-

Dubbel salaris
door storing
bij Girotel

DEN HAAG - Personeel van
een aantal bedrijven heeft maan-
dag via de Postbank voor de
tweede keer het december-sala-
ris (met eventuele kerstgratifica-
tie) overgemaakt gekregen. Een
storing in het Girotel-systeem
van het Haagse administratie-
kantoor van de Postbank was er
de oorzaak van.

De Beekse burgemeester wil over
deze zaken met de minister van ge-
dachten wisselen.

Van Goethem maakt zich boven-
dien veel zorgen over de communi-
catie in geval van rampen. De huidi-
ge verbindingen noemt hij 'een
puinhoop. 'Het zal u niet bekend
zijn,' schrijft hij aan de minister,
'maar zelfs de politionele verbindin-
gen functioneren niet naar behoren.
Dit heeft te maken met de met on-
voldoende technische afstemming
en de plaatselijke geografische or-
ganisatie." Met dat laatste bedoelt
hij het niveauverschil tussen bij-
voorbeeld de luchthaven boven en
de Kruisberg beneden, die van in-
vloed is op het functioneren van de
communicatie.

MAASTRICHT - „Ja, juffrouw,
ik zit hier bij de kapper en ik
moet de bus hebben. Weet U ook
hoe laat die komt, en wat het
kost?" Het is een verkorte weer-
gave van een van de gemiddeld
duizend telefoontjes die dage-
lijks bij het informatiebureau
van de VSL in Maastricht bin-
nenkomen. Het bureau is dage-
lijks van 's morgens acht tot 's
avonds tien uur bereikbaar on-
der nummer 06-9292.Kosten vijf-
tig cent per minuut.

Er zijn, volgens Guido Kesler,
groepsleider bij het project, 'dui-
zend redenen te bedenken om
ons op te bellen. „Een van de
dingen die we in dit halfjaar wel
geleerd hebben is vooral dat de
gemiddelde reiziger met het
openbaar vervoer veel mondiger
is geworden. De vragen zijn vaak
heel direct, en ook als het om
problemen gaat, klachten, en
dergelijke, wordt geen blad meer
voor de mond genomen. Het is
vaak niet voor de poes wat we te
horen krijgen," vertelt Kesler,
die overigens wel erkent dat de
telefoon in dat opzicht ook
drempelverlagend werken zal.
„Er zijn natuurlijk ook te gekke
dingen wat ze je vragen, zelfs fi-
guren die denken dat ze met een
van die andere 06-nummers te
maken hebben," lacht hij.

Het centrum in Maastricht
'draait' nu ongeveer een half
jaar. Er werken ruim twintig
mensen, op een enkele uitzonde-
ring na allen in parttime-ver-
band. Aan het in dienst treden
gaat een vrij intensieve opleiding
van zes weken vooraf. Ingrediën-
ten van de opleiding, aardrijks-
kunde, vreemde talen, trainig in
het geven van telefonische en
natuurlijk kennis van zaken met
betrekking tot het funktioneren
van het openbaar vervoer. Ge-
middeld komen er duizend tele-
foontjes binnen. En volgens
Hein op den Camp, adjunct-
directeur van de VSL, is dat ei-
genlijk te weinig.

Wortelenen
bladgroente

tegen kanker
HEERLEN - Een hoge consumPJj,!
van groente en fruit beschermt j
gen long- en maagkanker. Bij „_\
kanker werkt vooral het eten *
wortelen en bladgroente, bij maal
kanker is dat vitamine C. Dit verl
de Pieter van den Brandt van .(
vakgroep Epidemiologie van r^Rijksuniversiteit Limburg op /^symposium 'Kanker en Voeding ; tfUtrecht. Van den Brandt heeft o'
derzocht of voedingsgewoont .j
kanker kunnen voorkomen. J'Srichtte zich daarbij op twee hyP,c
thesen. De ene is dat een verhoog„
consumptie van groente en fruit
kans op kanker van onder ande
longen en maagdarmkanaal
klemt. De ander dat een verhoog
vetinneming de kans op borstKafl(
ker vergroot. De aanwijzingen V
dit laatste zijn niet erg sterk.

MAASTRICHT - Oud-premier D^,
van Agt komt op 5 januari 1993 n?j.
Maastricht. Hij zal daar in het G°.
den Tulip Barbizon Hotel sprei 4.,

over zijn belevenissen en e\j.

zaamheden na zijn aftreden als j*o
nister-president in 1982. Van M,
was sindsdien commissaris van
koningin in Brabant en ambas?!deur van de EG in respectieve^
Tokio en Washington. De byee'
komt begint om 11.30 uur. Na e*(
lunch spreekt Van Agt om 13 uU

Van Agt naaf
Maastricht

Om de service aan de reizigers
met het openbaar vervoer te ver-
beteren werd medio 1991 door
de stads- en streekvervoerbedrij-
ven in ons land, in samenwer-
king met de Nederlandse Spoor-
wegen en het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat, besloten om
de krachten te bundelen en de
reisinformatie in een gezamen-
lijk project aan te pakken. Huijberts officier

in orde O.N.

Als gevolg van de storing voerde
het Haagse kantoor van de Post-
bank in de nacht van zondag op
maandag nogmaals alle opdrach-
ten tot overschrijving uit die in
de loop van vorige week donder-
dag in de Girotel-computer wa-
ren gestopt. In de nacht van don-
derdag op vrijdag was dat, zoals
dat hoort, ook al gebeurd. Be-
drijven, maar ook particulieren
zagen daardoor maandag hun
saldo bedenkelijk dalen, terwijl
anderen - vooral degenen voor
wie de salarissen donderdag aan
Girotel waren aangeboden -
riante bedragen op hun giro za
gen verschijnen.

De vreugde over het 'royale ge-
baar' van hun werkgevers zal
voor het betrokken personeel
overigens van korte duur zijn.
Vannacht wordt het geld weer
teruggeboekt.

officiële mededeling
GEMEENTE SCHINNEN

BEKENDMAKING
De burgemeester van Schinnen maakt
bekend dat de raad in zijn vergade-
ring van 10 december 1992 besloten
heeft te verklaren dat bestemmings-
plannen worden voorbereid voor:
- het buitengebied van de gemeente
Schinnen (ten noorden van de spoor-
lijn);- de percelen kadastraal bekend ge-
meente Schinnen sectieF nr. 3467 en
sectie A nr. 182 (ged.), plaatselijk ge-
legen aan deBergstraat te Sweikhui-
zen.

De raadsbesluiten met bijbehorende
tekeningen liggen vanaf heden voor
een ieder ter inzage op de afdeling
ruimtelijke ordening en volkshuisves-
ting (kamer 2.06) ter gemeentesecreta-
rie, Scalahof 1 te Schinnen.
De secretarie is geopend op werkda-
gen van 9.00 tot 12.00 uur en 's woens-
dags van 14.00 tot 16.00 uur en van
18.00tot 21.00 uur.

Schinnen, 23 december 1992.
De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen.

Bij de vaststelling van deze plannen is
op enkele punten afgeweken van de
ontwerpen zoals die ter inzage hebben
gelegen.
Gedurende de bovengenoemde ter-
mijn zijn zij die zich tijdig tot de ge-
meenteraad hebben gewend met
bezwaren, bevoegd schriftelijke be-
zwaren tegen de bestemmingsplan-
nen in te dienen bij het follege van
Gedeputeerde Staten van Limburg,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
ieder die bezwaren heeft tegen de wij-
zigingen welke bij de vaststelling van
de plannen in het ontwerp zijn aange-
bracht.

Nuth, 23 december 1992.
De burgemeester voornoemd,
mevr. E.F.M. Coenen-Vaessen.

GEMEENTE NUTH
De burgemeester van Nuth maakt ter
voldoening aan het bepaalde in artikel
26 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend dat met ingang van 7
januari 1993 gedurende een maand
voor een ieder ter gemeentesecretarie
op de leeskamer (kamer 70) ter inzage
liggen de door de gemeenteraad in
zijn vergadering van 8 december 1992
vastgestelde bestemmingsplannen
„Aansluiting A-76 Schinnen-Nuth" en
„Regionale afvalverwerking Westelij-
ke Mijnstreek".

officiële mededeling

De Postbank ontdekte het man-
kement zelf en zal dus de ko-
mende nacht de zaak weer recht-
trekken. Daarbij zal er ook voor
worden gezorgd dat degenen die
door de dubbele overboekingen
even 'rood' zijn komen te staan,
geen rente over die dagen in re-
kening zal worden gebracht.

MAASTRICHT - Inspecteur 'Huijberts van de Landinrichting,-!
dienst in Limburg gaat per IJ3l^?--1993 met de vut. Hij nam op l8$e
cember officieel afscheid vanteel
Landinrichtingsdienst in kaf, jj
Limbricht. Bij deze gelegenhei
Huijberts door Hare Majesteit^,)
noemd tot officier in de orde
Oranje Nassau.

De jaarlijkse'Impulsprijs' van de
Nederlandse Vereniging van In-
formatieaanbieders werd, een
paar weken geleden pas, toege-
kend aan de OVR. In het jury-
rapport staat onder meer te lezen
dat het project gebruikersvrien-
delijk is omdat het een directe
ingang biedt tot het gehele open-
bare vervoer middels een alge-
meen geaccepteerd distributie-
medium, de telefoon.

Om het project veilig te stellen
zal de OVR (Openbaar Vervoer
Reisinformatie), de vennoot-
schap onder firma die het pro-
ject beheert, een aantal commer-
ciële activiteiten moeten ontwik-
kelen. Een eerste stap daartoe is
inmiddels al gezet. Het nu opge-
zette informatie-systeem is on-
langs verkocht aan de Engelse
spoorwegen.

Er kwamen negen telefonische
reisinformatie-centra, verspreid
over het hele land. Deze centra
werden aangesloten op een lan-
delijk telefoonnummer (06-9292)
en het aanbod van de centra
houdt een compleet reisadvies
van adres naar adres in. Wie bij-
voorbeeld van Vaals naar Tiet-
jerkstradeel moet hoeft het infor-
matie-nummer maar te draaien
en wordt daar volledig geinfor-

„Het gaat vooral om de nog te
geringebekendheid van het info-
centrum. Uit een onderzoek is
dat gebleken, en natuurlijk
draaien we nog niet zo lang. Uit-
gegaan is van een gemiddelde
van vijftienhonderd telefoontjes
per dag. En dat moet ook haal-
baar zijn," aldus Op den Camp.
In 1996 zal het landelijke project
selfsupporting moeten zijn. Het
rijk draagt tot dat tijdstip 15 mil-
joen gulden subsidie bij, de tota-
le kosten bedragen 25 miljoen
gulden, de resterende 10 miljoen
gulden moeten dooi de samen-
werkende bedrijnen in het pro-

Reisservice

Twee tot vijfjaar
voor overvallers

Op Duits geldtransportbedrijfNimrod

feld. Een 27-jarige Ven-
lonaar werd tot vier jaar
gevangenisstraf veroor-
deeld en een 24-jarige
plaatsgenoot tot twee
jaar. Tegen deze laatste
verdachte had de offi-
cier van justitie 2,5 jaar

gevangenisstraf geëist.
Samen met anderen,
onder wie het spoorloos
verdwenen brein Hans
S. uit Steyl, was het
drietal betrokken bij de'
voorbereiding of de uit-
voering van de overval

ROERMOND - De
rechtbank in Roermond
heeft gisteren drie
Noordlimburgers ver-
oordeeld tot gevange-
nisstraffen van twee tot
vijf jaar voor hun aan-
deel in een gewapende
overval op het Duitse
geldtransportbedrijf
Nimrod in Düsseldorf.
De straffen zijn vrijwel
gelijk aan de eis van de
officiervan justitie.
De hoogste straf, vijf
jaar met aftrek van
voorarrest, legde de
rechtbank op aan een
28-jarige man uit Bel-

Geruchten over exodus regering nieuwe premief

'Nog meer Russische
ministers vertrekken'

die op 20 juli van dit
jaar plaatsvond.
De buit bedroeg meer
dan zes miljoen gulden-
Van dit bedrag is bij de
drie veroordeelde Ne-
derlandersrond 1,6 mil'
joen gulden terugge-
vonden. Met derest val*
het geld zijn de andere
overvallers, die ill
Duitsland wonen.
spoorloos verdwenen-
Twee verdachten heb-
ben hun betrokkenheid
bij de overval volledig
bekend. Een derde man
daarentegen is steeds
blijven ontkennen.

Limburgs Dagblad Woensdag 23 december 1992" 16

tB. Kuijpens-Nijholt, 90 jaar, weduwe van P.
Kuijpens, Pollartstraat 6, Roermond. Corr.adres:

Carl Ottemann ex. test., Postelsehoeflaan 92, 5042
KL Tilburg. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvin-
den heden, woensdag 23 december om 10.30 uur in
de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

tChristiaan Hubertus Jansen, 74 jaar, weduw-
naar van Maria Kuijpers, levensgezel van Anna

Nies-Stijnen, Louis Regoutstraat 28, Weert. Corr.
adres: J. Nijnens-Jansen, Overweertstraat 94, 6004
XZ Weert. De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
hebben heden, woensdag 23 december om 10.30
uur in de parochiekerk van St. Joseph te Keent-
Weert.

t Josephine Marie Pattar, 93 jaar, weduwe van
Johannes Hubertus Pluymeekers, Veldstraat

18A, Heer-Maastricht. De uitvaartdienst vindt
plaats heden woensdag 23 december om 11.00 uur
in de parochiekerk van St. Petrus Banden te Heer-
Maastricht.

tJan van der Burg, 82 jaar, weduwe van Hendrik
Nieuwenhuis. Corr.adres: Old Hickoryplein 80C,

Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op don-
derdag 24 december om 11.00 uur in de St. Jans-
kerk, Vrijthof-Maastricht.

t Maria Hubertina Janssen, 90 jaar, weduwe van
Peter Hermanus Moonen. Corr.adres: Bononia-

hof 61, Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats
op donderdag 24 december om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te Wol-
der-Maastricht.

tßèr Laenen, 43 jaar. Min. G. Borgeniusplant-
soen 24, Maastricht. De uitvaartdienst in beslo-

ten kring vindt plaats heden woensdag 23 decem-
ber.

m.i.v. 18 december 1992

Rabobank Rendement Rekening*
vanaf/25.000,- 7,1%

’ 10.000,--’25.000,- 6,6%

’ 5.000,--’lO.OOO,- . 6 %
’O,--’5.000,- 23%
" Zodra het tegoed een saldogrens overschrijdt, wordt het hogere
rentepercentage vergoed over het gehele saldo. gj
Wijzigingen voorbehouden

Rabobank Q g
o

Rabobank. Aangenaam. §
o __?__

OOK DIE 50 FOLDERS
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED

ALS DIE 5 MILJOEN...
Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet

worden!

Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, |C/ «^ Poslous 6094 5960AB Hofsl
teleloon 04709-84222. ' V».. . fax 04709-84333

SPIK VI

29 dcc. 20.30 uur Ned.3
'Een rustige jaarwisseling.

HOE NEDERLANDS f
JUICH JU

EIGENLIJK NOG?

JE BENT ALVEEL EUROPESER DAN JE DENKT.
Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame rjlllli
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Geen nieuw Trefcentrum
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Weerzien na 48 jaar

Hee-Art trekt 450 cursisten
Docenten zwaar teleurgesteld in gemeente Heerlen Het afgelopen jaar had het Krea-

tiviteitscentrum, door de onze-
kerheid over de toekomst, nog
maar 240 cursisten,terwijl Welt-
in-Art er ruim 300 telde. „Veel
cursisten lopen met de ziel onder
de arm, ze weten niet waar ze
voor hun cursus terecht kunnen.

trum aan de Wilhelminastraat
wordt verbouwd. „Dat is goedkoper
dan nieuwbouw en de in het Tref-
centrum gevestigde verenigingen
blijven in hun vertrouwde omge-
ving." Daarvan wil wethouder
Wiekken niet weten. „Natuurlijk
kan het Trefcentrum worden ver-
bouwd, maar nooit zoals de vereni-
gingen het willen hebben."

NUTH - Nuth ziet definitief af van
een nieuw Trefcentrum of een mul-
tifunctioneel centrum bij sporthal
Keelkamp. Net als het college vindt
ook de gemeenteraad de plannen te
duur.

Bij Hee-Art of bij hun huidige
docent," erkende een ambtenaar.
Wél trok een open dag van Hee-
Art op 13 december 960 belang-
stellenden.

£*e gemeente Heerlen beëindigt

HEERLEN - De stichting Hee-
Art heeft op dit moment 450 cur-
sisten ingeschreven. De gemeen-
te Heerlen verwacht dat op 11 ja-
nuari 550 cursisten van startgaan. Slechts drie van de 27 do-
centen van het Kreativiteitscen-
frttm maken de overstap naar
«ee-Art. Ambtenaren verklaarden giste-

ren tijdens de commissie Cul-

per 1 januari de subsidie aan het
Kreativiteitscentrum. Vanaf dat
moment moeten docenten crea-
tieve vorming als zelfstandige
ondernemers verder gaan, zij het
onder de paraplu van de nieuwe
stichting Hee-Art, waarin ook
Welt-in-Art opgaat. Met deze op-
zet heeft Heerlen de landelijke
primeur.

Tot 1 julikan Hee-Art de cursus-
sen gewoon in de Luciushof blij-
ven geven. De gemeente heeft
voor de periode daarna drie ge-
bouwen op het oog.

tuur dat de docenten in de nieu-
we opzet geen enkel nadeel zul-
len ondervinden. Maar bijna alle
docenten van het Kreativiteits-
centrum bleken zó zeer teleurge-
steld in de behandeling door de
gemeente, dat ze Hee-Art links
laten liggen. Hee-Art start daar-
om met dertien docenten, waar-
van er vijfhet leeuwedeel van de
vijftig cursussen voor hun reke-
ning nemen.

Onderzoek naar
voorlichting
in Kerkrade

„Met pijn in het hart ga ik akkoord
met de conclusies van het college,"
treurde H. Malkenhorst (CDA) in
de raadsvergadering. Zijn fractie
had, met partijgenoot H. Wiekken
als verantwoordelijke wethouder,
juist in deze collegeperiode een
nieuw Trefcentrum willen bouwen.
„Maar de realiteit geeft ons weinig
keus."

KERKRADE - Een studente lette-
ren uit Tilburg houdt voor de ge-
meente Kerkrade een onderzoek
naar het gemeentelijk voorlich-
tingsmateriaal. Het doctoraal-
onderzoek van de uit Kerkrade af-
komstige Mirjam Schröder wordt
gehouden onder zeshonderd inwo-
ners van Kerkrade.

Raad krijgt meer invloed bij nieuw aanbestedingsbeleid Alleen M. Suppers (Leefbaar Nuth)
vindt een nieuwe zaal onnodig.
„Evenementen waarop vijf- tot zes-
honderd mensen op af komen, zijn
op een hand te tellen. Dat kan ge-
woon in de sporthal."Meer bedrijven aan

de bak in Brunssum
Nuth heeft door het Heerlense ar-
chitectenbureau Atelier laten uitre-
kenen wat nieuwbouw en uitbrei-
ding van sporthal Keelkamp kos-
ten. Nieuwbouw zou Nuth 3,5 mil-
joen gulden kosten, bleek daaruit.
Uitbreiding van de sporthal vergt
een investering van 2,25 miljoen.

Beide varianten schepen de ge-
meente bovendien op met jaarlijkse
tekorten van respectievelijk 550.000
gulden of vier ton.

Schröder bekijkt twee zaken. Ten
eerste vraagt zij de burgers op wel-
ke manier zij voorlichting wensen
te ontvangen: in een ambtelijke
taal, in normaal taalgebruik of op
een populaire manier. Op de tweede
plaats tracht zij te weten te komen
of deKerkraadse burgers geïnteres-
seerd zijn in de Eurode-samenwer-
king tussen Kerkrade en Herzogen-
rath. Eind januari worden de resul-
taten van het onderzoek verwacht.

M. Kerkhofs (Groot Nuth) sugge-
reerde dat het bestaande Trefcen-

sum werkt niet langer meer
echte huisaannemers, al: 2al de lokale werkgelegenheid

°°k in de toekomst in het oog
jfehouden worden. Bij aan teb.esteden werken in Brunssum
*lJn prijs en kwaliteit voortaan

bij het ver-
van een opdracht.voorts krijgt de raad krijgt

j^n dikkere vinger in de pap
r-i de aanbesteding van wer-
den.

- In Brunssum
Jannenvanaf februari ook be-
.^jven van buiten de provin-

Cle aan de bak komen. Bruns-

Pat blijkt uit de gisteren gepresen-
teerde nota aanbestedingsbeleidyan de gemeente Brunssum. Het
°ehoud van de lokale en regionale

stond in het verle-en voorop bij het aanbesteden
<J°or de gemeente. Het aanleggen
jati bijvoorbeeld wegen voor een zo
j?.ag mogelijke prijs heeft in de
£'6Uwe nota aan belang gewonnen.
516*! lage prijs mag echter niet ten
*°ste gaan van de kwaliteit.

School wil hogere
vergoeding voor

verwarmingskosten

houdt 1974 als bouw-
jaar aan. Toen vond
namelijk een aan-
zienlijke uitbreiding
plaats, waardoor het
aantal lokalen ver-
dubbelde. De bere-
keningswijze van het
ministerie kost de
school twaalfdui-
zend gulden over de
jaren 1987, 1988 en
1989.

steld voor stookkos-
ten. Het draait daar-
bij om devraag of de
school vóór of na
1930 is gebouwd.

DEN HAAG/BLEI-
JERHEIDE - Het be-
stuur van basis-
school Bleijerheide
hoopt door een be-
sluit van de Raad
van State alsnog in
aanmerking te ko-
men voor minimaal
twaalfduizend gul-
den vergoeding voor
verwarmingskosten
van de school. ,

Scholen die ouder
zijn, krijgen name-
lijk een hogere ver-
goeding voor ver-
warmingskosten
omdat dergelijke ge-
bouwen moeilijk
warm te stokenzijn.

heeft volgens het
schoolbestuur een te
laag bedrag vastge-

De staatssecretaris
van Onderwijs en
Wetenschappen

maakt

De Raad van State
moet nu beslissen.
Valt het oordeel gun-
stig voor Bleijerhei-
de uit, dan kan ook
over de jarenna 1989
op een nabetaling
van het ministerie
worden gerekend.
De beslissing van de
Raad van State
wordt over enkele
maanden bekend ge-

Het schoolbestuur
stelt dat 1903 als
bouwjaar moet wor-
den aangehouden,
maar het ministerie

Teheux ereburger
" De familie Verhoog is dolglukkig met de komst van Tommy Little (midden) naar Heerlen.

Foto: FRANS RADE
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Van onze verslaggeefster

Engelsman in Heerlen
voor Hollandse kerst

om die reden voelt het Bruns-
sütns college niets' voor openbaar
aanbesteden. Maastricht besteedt
berken vanaf drie ton openbaaraan. Brunssum gaat werken vanaf
*es ton openbaar aanbesteden, ech-
tel" met een selectie vooraf. Op
pond van criteria waarbij wordt ge-
Ift op kwaliteit, prijs, milieu en ar-
beidsomstandigheden bepaalt de
|etneente welke bedrijven in
Brünssum mogen meedoen. Geheel
°Penbaar aanbesteden levert vol-gens het college voor een kleine ge-
beente als Brunssum niet of nau-
welijks financiële voordelen op,

het voor een grote werkdruk
*0rgt bij de gemeentelijke mede-
werkers. Door een selectie wil de
gemeente voorkomen dat er slechte
Kwaliteit wordt afgeleverd of dat

ondernemers aan de bak
Kunnen komen.

Opnemen
" Opmerkelijk: Wethouder
Hennie de Boer in Brunssum
onderbrak gisteren plotseling
een persgesprek om haar zoon
telefonisch opdracht te geven
een radioprogramma op te ne-
men. Tijdens de nieuws-
uitzending van Omroep Lim-
burg zou de wethouder name-
lijk te horen zijn. Voor radio en
televisie hebben politici blijk-
baar méér ontzag dan voor de
schrijvende pers, getuige de
volgende uitspraak van de wet-
houder: „Hier zomaar wat zeg-
gen voor de radio, terwijl dat
dadelijk wordt uitgezonden,
dat vind ik nogal wat. Had ik
dat geweten dan had ik me be-
ter voorbereid." Zo kan die wel
weer. Alsof je je als wethouder
voor een gesprek met iemand
van de krant niet goed hoeft
voor te bereiden. Maar ja, dan
zit er een goed ingevoerde amb-
tenaar naast. Dde krant regis-
treert dit soort zaken gelukkig
óók.

Beersdal
"Je bent een paar dagen in
Berlijn op bezoek en bladert uit
verveling even in het telefoon-
boek. En omdat je gedachten
dan automatisch richting Lim-
burg afdwalen, kijk je even of
je Heerlen in het Duitse Tele-
comboek kunt vinden. Je loopt
met je vinger langs de interna-
tionale Vorwahlnummer-lijst
en verdraaid, Heerlen staat er
niet bij. Hee, 045 staat er wel
Hè? Wat staat daar nu achter?
Beersdal!

Elf
" Terwijl hetkonijn in het zuur
wordt gelegd, terwijl speelgoed
en keukenmachines voor onder
de kerstboom worden gekocht,
terwijl de ballen en het engelen-
haar in de boom worden gehan-
gen en terwijl de kelen worden
geschraapt om Stihille Nacht te
oefenen, kiest de Kichroatsjer
Vasteloavendsverain in alle
stilte drie nieuwe leden van dé
Raad van Elf. Een systeemana-
list, een bankadviseur en een
staffunctionaris van het ABP
hebben de Kerkraadse carna-
valsgelederen versterkt. Jam-
mer dat we niet te horen krij-
gen welke mensen zijn opge-
stapt. Op 2 januari zullen de
drie nieuwelingen hun eed van
trouw afleggen.

Lammetje
# „Jullie hadden vandaag een
stukje in de koffiekolom over de
kerstnarcis. Maar hier in Sim-
pelveld is vorige week een lam-
metje geboren. Dat is ook heel
bijzonder, want lammetjes wor-
den normaal toch in het voor-
jaar geboren? Kunnen jullie
daar niet ook een koffiestukje
van maken?" Ja, dat kunnen
we.

Studentenhuis
"De stichting Hulp Sahellan-
den uit Heerlen heeft financieel
geholpen met de bouw van een
studentenhuis in de hoofdstad
Ouagadougou van Burkina
Faso, het voormalige Opper-
Volta. De bouw van het studen-
tenhuis moest vijf jaar geleden
stilgelegd worden wegens geld-
gebrek. Dit bleek toen een dele-
gatie van SOS-Sahel het land
in 1990 bezocht. In Nederland
begon toen een langdurige
krachttoer om sponsors te strik-
ken. SOS-Sahel zocht daarom
contact met de Heerlense stich-
ting Hulp Sahellanden. De
stichting meldt nu trots dat het
studentenhuis in september is
afgebouwd. SOS-Sahel en
Stichting Hulp Sahellanden
willen iedereen bedanken. En
wij hen.

Konijn
# Een woedende reactie van
een van onze lezers willen we u
niet onthouden. Deze vrouw
wandelde over de Brunssum-
merheide toen er tien meter bij
haar vandaan een konijntje ge-
veld werd door zes jagers. Zes
volwassen mannen die het
knaagdiertje vol lood pompten.
De vrouw noemt het bovendien
gevaarlijk voor argeloze wan-
delaars. Misschien is het inder-
daad verstandig om tijdens de
kerstmaaltijd even stil te staan
bij het leed dat de kalkoenen,
konijnen, kuikens ofkippen op
uw bord is aangedaan.

Baan
"De profielschets voor de nieu-
we burgemeester is volgens
raadslid Wiel Weijers zeer toe-
pasbaar op Fons Teheux, die
gisteren afscheid nam in Sim-
pelveld. Alhoewel, volgens Wei-
jers is de vertrouwens bereid
haar werkzaamheden te beëin-
digen wanneer Teheux alsnog
zou besluiten tot een eventuele
terugkeer. ,Johan Cruyff heeft
immers ook twee keer afscheid
genomen," aldus Weijers.

SIMPELVELD - Fons Teheux is
gisteravond bij zijn afscheid als bur-
gemeester van Simpelveld be-
noemd tot ereburger. Wethouder
Bèr Frijns maakte dat bekend.
Frijns roemde de scheidende burge-
meester voor zijn grote bijdrage aan
de eenwording van de voormalige
gemeenten Simpelvelden Bocholtz.
Ook de wijze waarop Teheux lei-
ding heeft gegeven aan diverse be-
langrijke projecten en zijn steun
aan het verenigings- en gemeen-
schapsleven zijn volgens Frijns be-
langrijke feiten die bijgedragen
hebben aan de beslissing om Te-
heux ereburger te maken van Sim-
pelveld. Wethouder Harrie Ewals
bood aansluitend debenoemingsac-
te plus medaille en speldje aan.
Het afscheid van Teheux vond gis-
teren plaats tijdens een bijzondere
raadsvergadering. Naast wethouder

Frijns werd daarbij ook het woord
gevoerd door CDA-raadslid Wiel
Weijers. Hij wees vooral op de ob-
jectiviteit die Teheux als raadsvoor-
zitter aan de dag had gelegd. Verder
betitelde Weijers de burgemeester
als een vitaal, bedaard man die
steeds perfectie nastreefde. Namens
de gemeenteraad bood Weijers de
scheidende burgemeester een mes-
sing schemerlamp aan. Teheux had
een dag eerder al afscheid genomen
van de ambtenaren van zijn ge-
meente.

Dankwoord
Burgemeester Teheux ging in zijn
dankwoord in op de positie van de
burgemeester. Hij waarschuwde
daarbij voor een verdere uitholling
van die positie. Teheux gaf tenslotte
nog eens duidelijk aan dat wat hem
betreft het kerngerichte denken in
de gemeente Simpelveld definitief
tot het verleden dient te behoren.

De familie Verhoog wil in de toe-
komst ook naar Engeland om
Tommy Little daar te bezoeken.
Wanneer dat precies gaat gebeu-
ren weet men nog niet. Eerst
worden de kerstdagen in ons
land gevierd, samen met Little.

Little is zaterdagavond aangeko-
men en sinds die tijd vullen her-
inneringen aan de oorlog de
woonkamer van de familie Ver-
hoog in Heerlen. Arnhem werd
maandag bezocht, Brunssum
was gisteren aan de beurt. De
herinneringen van Little gaan te-
rug naar de warme douches in de
mijn en het scheren met warm
water bij kapper Harrie Dupoint
in de Schoolstraat, voor de sol-
daten in die tijd een ongekende
luxe. De tram op de Prins Hen-
driklaan loopt al lang niet meer,
maar ook daar werd nog even
een kijkje genomen.

nieuwe adres van de familie
stond in de brief vermeld.

Het contact, vooral telefonisch,
is in die 48 jaar maar éénmaal
echt verbroken geweest. De
vrouw van Little werd ernstig
ziek. Toen hij het contact wilde
herstellen had hij geen adres
meer, wél wist hij dat vader Ver-
hoogin de Hendrik-mijnwerkte.
Een brief naar die mijn leverde
antwoord op van de NATO: De
mijn was intussen gesloten. Het

parkeerd. Moeder Verhoog no-
digde de militair uit voor een
kop koffie, daarna volgde het
aanbod van een slaapplaats. Met
toestemming van zijn sergeant
verbleefLittle bijna twee weken
bij de familie.

Tommy Little en Abraham
(Bram) Verhoog ontmoetten el-
kaar voor het eerst in de School-
straat in Brunssum. De jeep van
Little stond in de buurt van het
huis van de familie Verhoog ge-

HEERLEN - Abraham Verhoog
zag afgelopen zaterdag, voor het
eerst sinds de bevrijding in 1944,
de Engelse soldaatTommy Little
terug. Little verbleef rond de
kerst van '44 twee weken bij de
familie Verhoog in Brunssum.
Tijdens die dagen vol sneeuw en
ijs ontstond hun vriendschap.

blijft ook in de toekomst
°nderhands en enkelvoudig aanbe-
lden, dit mede om de bedrijven
£lt Oostelijk Zuid-Limburg een
*ans te geven. Onderhands aanbe-
lden geldt voor werken tussen de
rie en zes ton, enkelvoudig voor

opdrachten tot drie ton.

Komst supermarkt
stuit op bezwaren

Hoensbroekenaren tegen bebouwing van plein
e verwachting is dat bij die twee

"°rmen echter in toenemende mate
?ok ondernemers uit het Mergel-
and en de Westelijke Mijnstreek

*an de bak kunnen komen. Ookoor deze vormen van aanbesteden
hZi1 de gemeente een lijst op met

die aan de criteria vanrunssum voldoen.

Van onze correspondent
PETER HEUSSCHEN

F
die bij onderhands

vr>n teden als hoogste inschrijft
Uist Gen werk komt achteraan de
aan en komt daardoor minder snel
daa ïerk" Het college verwacht dat
Priif de kans °P het maken van
flink Praken door ondernemers
Weth afneemt. Tevens verwacht
mat" °u r Hennie deBoer onregel-
gern en te voorkomen door als

"eente heel scherp te calculeren.

„Indien de plannen in deze vorm
doorgaan kijken we binnenkort te-
gen een muur van woningen aan.
Zowel vanuit onze woningen aan de
Kouvenderstraat als van de Post-
straat en de Aldenhofstraat", zegt
bewoner P. Extra, verbolgen over
de vermeende misleiding door de
gemeente Heerlen.

van het Alhold-concern in Zaandam
in kennis gesteld van hun onover-
komelijke bezwaren tegen nieuw-
bouw op het plein.

HOENSBROEK - De meeste be-
woners van het plein aan de Post-
straat in Hoensbroek zijn fel gekant
tegen de komst van deAlbert Heijn-
vestiging naar hun buurt. In een
brief aan de gemeente Heerlen ma-
ken twintig opposanten hun bezwa-
ren kenbaar tegen de hernieuwde
plannen van de gemeente en de
Dienst Onroerend Goed (D.O.G)
van Ahold in Zaandam. Het gebrek aan inspraak is ook een

doorn in het oog van Marien Dirven
van het Medisch centrum Kouven-
rade. „Volgens mij werkt het kos-:
tenbesparend als je van te voren al-
le partijen betrekt bij de plannen.
Dat voorkomt een hoop irritatie en
spaart kostbaar gemeenschaps-
geld." " Enkele Hoensbroekenaren die Neerlands grootste kruidenier liever niet zien komen naar

'hun' plein. Foto: DRIES LINSSEN

jaa raadsleden krijgt drie keer per
bet ra*? portages te zien waardoorzij
din vin staat zijn het aanbeste-

te controleren. Voor
kom 611 die duurder zijn dan zes ton
Poi?en er zelfs afzonderlijke rap-
Bo fes' Volgens wethouder de
tes mt het college met de nota
dat6£noet aan de wens van de raad
teliu aanbestedingsbeleid 'inzich-

Jker en beter controleerbaarm°et zyn*.

Deze plannen omvatten nieuwbouw
op de huidige parkeerplaats en niet,
zoals de bewoners dachten, op de
plek waar zich het postkantoor be-
vindt. In een schetsontwerp van de
Dienst Stadsontwikkeling en Ruim-
telijke Ordening is sprake van be-
bouwing van de parkeerplaats door
de supermarkt met daarboven 16
(luxe-) appartementen in twee
woonlagen.
Dat laatste is de bewoners van het
plein in het verkeerde keelgat ge-
schoten. Woordvoerder Har Dae-
men kreeg per toeval het schetsont-
werp in handen en mobiliseerde
ogenblikkelijk zijn medebewoners.
Via een handtekeningenactie wer-
den zowel het college van B en W
van Heerlen als de hoofddirectie

Verkeer
Albert Heijn wil een eigen onder-
grondse parkeergarage bouwen
voor ongeveer tachtig voertuigen.
Heerlen bouwt op de hoek Mgr. No-
lensstraat en de Aldenhofstraat nog
eens zon negentig parkeerhavens.
Tussen het postkantoor en Albert
Heijn verschijnt een rotonde die de
drukke verkeersstroom in goede
banen moet leiden.

Dit omdat verwacht wordt dat de
vestiging van AH nogal wat extra,
publiek zal aantrekken. Daemen
ziet de bui al hangen. „Geluidsover-
last, een onacceptabele toename
van uitlaatgassen en wildparkeren.

De infrastructuur van het Hoens-
broekse centrum kan een aanzwel-
lende verkeersstroom helemaal niet
aan. Zijstraten zullen nog meer be-
last worden dan ze nu al zijn."
De twintig ondertekenaars van de

petitie eisenvan de gemeente dat zij
terugkomt op de oorspronkelijke
plannen: Postkantoor en biblio-
theek naar de Hoofdstraat bij het
voormalig kantoor van de ABN-
bank en Albert Heijn op de plaats
van het postkantoor.
„Want de komst van de supermarkt
kunnen wij waarschijnlijk toch niet
tegenhouden", denkt J. Driessen
die aan de Kouvenderstraat woont.
„Maar indien de gemeente haar

jongste plannen doorzet zullen wij
er tegen vechten tot aan de hoogste
instantie."
De voorlichtings-afdelingen van de
gemeente Heerlen en van Ahold
verklaren in koor dat de plannen
nog niet definitief zijn. „Er moeten
nog verschillende besluiten geno-
men worden over allerlei aspecten
die met nieuwbouw samenhangen.
Ik verwacht begin januari meer te
kunnen zeggen", laat zegsman Mul-
ler van Ahold in Zaandam weten.

fin aanbestedingsbeleid inunssum is afgelopen jaar veel te
bef 1} geweest- Berichten over het
tw n van °Pzetgelden tijdens de
de fe fase van de Emmaweg leid-n tot een accountantsonderzoek,

VB Accountants dat gesjoe-
sti l£P grondvan ter inlage gelegde
'ukken niet kon bewijzen, kwamwei naar voren dat duidelijke richt-'Jnen voor het aanbesteden in«runssum ontbraken.

oostelijke mijnstreek



schaatser tussen 1980 en '84. Dat
hij nochtans niet vier keer wereld-
en Europees kampioen werd, lag
minder aan fysieke en meer aan
mentale factoren. Van der Duim:
„Ik geloof ook wel dat ik in die
periode de sterkste was. Maar tus-
sen de oren moet het ook goed zit-
ten en dat zat het niet lang niet
altijd."

Woensdag 23 december 1992 " 18

Zes jaarna zijn crash windt Hilbert van der Duim zich niet meer op

Leven in anonimiteitASSEN - „Ik ging het
eerste jaar door een poel
van ellende. Ik heb ver-
schrikkelijke dieptepun-
ten gehad en toch denk ik
er nu bijna nooit meer aan.
Eigenaardig dat de mens
zon sterk vermogen heeft
slechte ervaringen weg te
stoppen." Het kost Hilbert
van der Duim enige moei-
te de eerste dagen, weken
en maanden na zijn bijna
fatale ongeluk voor de
geest te halen. En toch is
het nog geen zes jaar gele-
den.
Van der Duim was die vrijdag de
zesde februari 1987 van Assen op
weg naar zijn huis in Langezwaag.
In Assen had hij nog een mara-
thon gereden. In een flauwe bocht
in Hoornsterzwaag botste hij op
een tegenligger. Beide bestuur-
ders raakten zwaar gewond, de
tegenligger zou zes maanden later
overlijden.

Zorgwekkend
Die eerste dagen was de toestand
van Van der Duim zo zorgwek-
kend, dat voor zijn leven werd
gevreesd. Gesprekken in huiska-
mers verstomden als zijn beeltenis
op het televisiescherm verscheen
en mededelingen over zijn ge-
zondsheidstoestand werden ge-
daan.
Van der Duim had een hersen-
schudding, gekneusde longen, een
gescheurde lever, darmperfora-
ties, een ontwrichte rug, gebroken
schaambeenderen, twee heupfrac-
turen, een linkerbovenbeenfrac-
tuur, een gebroken knieschijf, een
kapotte pees over die knieschijf,
een bijna dode zenuw, waardoor
een klapvoet dreigde, plus nog
wat ontwrichtingen en bloeduit-
stortingen.

Coma
Vier dagen lag hij coma. Eenmaal
bij kennis kende hij maar één ge-
dachte: zou ik ooit weer kunnen
lopen. Van der Duim: „Ik heb
toen geen moment gedacht: zou ik
weer kunnen schaatsen. Geen mo-
ment. Het enige dat me bezighield
was: ik hoop dat ik weer een beet-
je normaal kan functioneren. Wat
fietsen, wat lopen. Dat leek me
voldoende."

Ten tijde van het ongeluk zat Hil-
bert van der Duim in de nadagen
van zijn schaatscarrière. Mis-
schien was hij wel niet de beste
Nederlandse schaatser aller tijden
geweest, de meest complete was
hij in ieder geval wel. Zeven keer
Nederlands kampioen op lange-
baan, twee keer Europees- én we-
reldkampioen, derde bij de WK
sprint, maar ook werelduurrecord-
houder, Nederlands marathon-
kampioen op natuurijs en tiende
in de Elfstedentocht van 1986.

Hoe populair hij bij het grote pu-
bliek was, bleek na zijn ongeluk.
Van der Duim kreeg duizenden
reacties. Hartverwarmend en ont-
roerend.

Van der Duim: „Ik heb de publici-
teit nooit gezocht en als ik voor de
microfoon stond wilde ik zijn die
ik was. Kwetsbaar, ja. Onzeker
ook vaak. Maar ik wilde me niet
anders voordoen."

„Er waren oude mensen, met veel
levenservaring, die me elke week
eenkaartje stuurden. Dat heeft me
geraakt. Dat ik kennelijk zoveel
voor anderen betekende, terwijl ik
toch in de eerste plaats voor me-
zelf schaatste. Al die belangstel-
ling verbaasde me. Toen ik later,
tijdens een ijsgala, voor het eerst
weer een rondje schaatste, ston-
den er zelfs mensen te huilen. Dat
die waardering zo ver ging, dat
had ik daarvoor nooit zo in de ga-
ten."

Kaartje

Bijna zes jaarna het ongeluk is het
stil gewordenrond Hilbertvan der
Duim. Sinds zijn scheiding woont
hij op een flatje in Assen, vlak bij
de MBO-school waar hij les in eco-
nomie en boekhouden geeft. Elke
dinsdag rijdt hij met zijn broer
Jan wat rondjes op de Asser ijs-
baan. Af en toe neemt hij nog een
kijkje bij een marathonwedstrijd.
„Ik heb er niet veel meer te zoe-
ken."Foto: SIEP VAN LINGEN

handen."

Van der Duim: „Ik heb dagen ge-
had dat ik nog geen kopje thee
kon vasthouden, zo trilden mijn

" Hilbert van der Duim, als mens veranderd op 6februari 1987

sport kort
" BOKSEN - De Argentijn Ju-
lio Cesar Vazquez heeft in Bue-
nos Aires de vacante wereldtitel
in het zwaarweltergewichj
(WBA) veroverd. De bokspr°i
sloeg Hitoshi Kamiyama uit J<*" ,
pan in de eerste ronde knocK-
out.

" SCHAATSEN - Gunda Ni*
mann heeft de training voorziet1'
tig hervat. De tweevoudige
olympische kampioene uit Er'
furt kwam zaterdag tijdens °e
Duitse titelstrijd ten val, waarbij
een halswervel beschadigd raak'
te. De 26-jarige topschaatstei
denkt bij het komende EK iri
Heerenveen (22-24 januari) wee>
volledig fit te zijn.

" UITVERKOZEN - Heike
Henkei en Dieter Baumann ZU 1}
in Duitsland tot atleten van heJjaar uitgeroepen. Olaf Ludwiê'
de winnaar van de wereldbeker*
werd tot beste wielrenner gek°' .
zen.

" KEGELEN - Tijdens de h&'" !
stel Challenge Cup in het Soci°', ,
project te Eygelshoven ging de;
finale bij de heren tussen de ke' ,
gelaars Maes - en niet Haenen " ■en Rosenboom. Laatstgenoemd^ 'won.

trainerscarrousel
HEERLEN - Hub van der Wer*;
de zal ook komend seizoen heJ'eerste elftal van derdeklass?'
RKSV Bekkerveld onder zi]"
hoede nemen.

SUSTEREN - Wim Bogie voll4.'
bij de derdeklasser SC Sustere"
zijn collega Jos Klingen op, °-faan het eind van het seioen oe
club verlaat.

sport op tv
VANDAAG
17.10-17.15Dld 2: Sport Heute
18.45-19.15RTL +: Sport
19.30-20.00 BRT 1: Sport
20.30-22.00 Ned 3: Studio Sport
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal
22.30-22.55 BRT 1: Sport

toto
Toto 51; eerste prijs: géén winn»3'
tweede prijs: 7 winnaars, ieder t>rU ■’ 1.541,90; derde prijs: 150 winnaar",
ieder/ 179,80.

sport incijfers
SQUASH
Doha. Open kampioenschap van QaJfJ
225.000 gulden, mannen, finale: Janslje
Khan - Dittmar 15-9 14-15 12-15 lö' "15-11.

TAFELTENNIS
Europese ranglijsten, mannen: 1. B°5

kopf, 2. Waldner, 3. Gatien, 4. Perss?';
5. Saive, 6. Grubba, 7. Primorac, 8. a"
hua Chen, 9. Appelgren, 10. Pres,
Vrouwen: 1. Vriesekoop, 2. Batorfi. 2'
Badescu, 4. Hooman, 5. Hrachova, '.
Wang, 7. Lomas, 8. Marie Svensson, 'j
Guergueltsjeva, 10. Asa Svensson.
SCHAKEN
Groningen, internationaal toernooi, *f ■ste ronde: Goerevitsj-Klovans 1-0, " 'zentalis-Piket 0-1, Christiansen-HanSc
0-1, Joesoepov-Beljavski 1/2-1/2, N""-
-boer-Miles 1/2-1/2. ~Tweede ronde: Klovans-Miles 0-1. o'
javski-Nijboer afg, Hansen-Joesoep"^
1/2-1/2, Piket-Christiansen afg, Goe^lvitsj-Rozentalis 1/2-1/2. Voorlopig staijjl;
1. Goerevitsj, Hansen, Miles 1 1/2, 4. "■ket 1 + 1, 5. Joesoepov 1, 6. Beljavs"
Nijboer 1/2 + 1, 8. Rozentalis 1/2.
Christiansen 0 + 1, 10. Klovans 0. „
Open grootmeestergroep, belangrij'4''
uitslagen tweede ronde: Grooten-Sol^kin 0-1, Schneider-Rudy Douven yl
Michaltsjisjin-Reinderman 1/2-1/2, va
Laatum-Renet 1/2-1/2, Giek-Van d„.
Werf. 0-1, Lalic-Martens 1/2-1/2, Cif^tes-Beckhuis 1-0, Sjipov-Hartoch J
Brenninkmeijer-Pliester 1-0, DöreJnberg-Van Mil 1/2-1/2, Ciemniak-Rubinl
1-0, Heidenfeld-Bosboom 0-1, Hwaï 'Oei-De Boer 1/2-1/2.
SCHAATSEN
Inzell. Trainingswedstrijd: mannen: %m: 1. Van der Bos 39,4, 2. Orie 39,6. 1&U
m: 1. Ten Kortenaar 1.59,9, 2. Lisse"
berg 2.02,2.
vrouwen: 500 m: 1. Manuela Ossendrtf
ver 43,8, 2. Van der Voort 44,2. 1500 "J1. Manuela Ossendrijver 2.14,3, 2. J0"2.19,1.

TENNIS
Miami. Orange Bowl. Wereldkampioen j
schap jeugd, eerste ronde, meisjes 1"
jaar: Mulej-Koutstaal 7-5 6-3.

SKI
Bad Kleinkirchheim. Super G: 1■ &
singer 1.45,60, 2. Stock 1.45,81, 3. H
modt i.46,22, 4. Thorsen 1.46,23, i
Hangl 1.46,33, 6. Senigagliesi 1.46,57. 'Jarbyn 1.46,74, 8. Wasmeier 1.46,80. *
Ple 1.46,82, 10. Alphand 1,46,86. KlaS^ment: 1. Thorsen 150 punten, 2. Ass"
ger 118, 3. Stock, Heinzer 80. AlgemefV
klassement: 1. Girardelli 387, 2. Torn" ,
372, 3. Aamodt 258.

VOETBAL
Bielefeld. Kwalificatie EK teams onde.
21 jaar, groep 3: Duitsland-Albanië 4'j
Stand: 1. Spanje 3-5 (5-3), 2. Duitsla"
3-4 (6-3), 3. Denemarken 1-2 (3-2), 4. lel
land 3-2 (6-6), 5. Albanië 4-1 (3-9).

agenda
I Aankondigingen vóór woensdag ’’ naar sportredactie Limburgs Dagblad ’/ postbus 3100. 6401 DP Heerlen /

/ Onder vermelding van 'agenaa' J

ZATERDAG
Zaalvoetbal, Stem. Toernooi De Ste'
sporthal De Kamp Nieuwdorp-Ste1

Tot 3 januari.

Kerstloop, Meers. Start en finish op l* i
rein RKVV Havantia. Aanvang P
gramma 10.00 uur.

Kerstcross, Heerlen. Atletiekverenig'fl,
AVON. Start en finish bij Emmaterre»
Programma vanaf 10.30 uur.

Motorcross, Eurocircuit, Valkenswa3 !
Halve en kwartliterklasse. Start eer
manche 12.30 uur.

Speedway, Baarlo. Titelstrijd stockc* ,(i"en standaardklasse. Eerste start
13.00 uur.

ZONDAG
Volleybal, Bocholtz. Toernooi GV \
heimina in Wilhelminazaal. Aan*'
09.00 uur. Tot en met 30 december- >

Bridgebond
expandeert
DEN HAAG - De Nederlandse
bridgebond heeft zijn negentig-
duizendste lid ingeschreven. De
NBB is daarmee de grootste
bridgebond van Europa en na de
Verenigde Staten en China de
derde van de wereld. In twaalf
jaar is het aantal leden meer dan
verdubbeld. De NBB hoopt in
1994 de magische grens van hon-
derdduizend leden te passeren.

Van der Duim zegt de publiciteit
niet te missen. „Een wat anonie-
mer leven bevalt mij prima." Mis-
schien, denkt hij, heeft het onge-
luk dat hem overkwam, die afstan-
delijkheid bevordert. De zesde
februari 1987 heeft hem zeker ver-
anderd, beaamt hij.

Tragiek
„Nadien ben ik bepaalde zaken
toch in wat ander perspektief gaan
zien. Vroeger kon ik emotioneel
heel ver ergens in mee gaan. Als
er nu een vergadering op school
is, kunnen de gemoederen nog zo
verhit raken, ik wind me niet meer
op. Het is me het niet meer waard.
Maar wat vooral is veranderd: ik
kan me na alles wat ik heb meege-
maakt, beter verplaatsen in de tra-
giek van sommige mensen."

„Je hebt natuurlijk wel de tijd om
na te denken. Ik kon niet meer be-
grijpen dat ik me zoveel jaren al-
leen maar met het schaatsen bezig
had gehouden. Natuurlijk, als je
wat wilt bereiken moet je je wel
op dat ene doel richten, maar in
het ziekenhuis besefte ik in wat
voor klein wereldje ik al die jaren
had geleefd. Plotseling leek het
me verschrikkelijk saai."
Hij kijkt niettemin tevreden terug
op een glansrijke carrière. Al weet
hij best dat hij meer had kunnen
winnen dan hij heeft gedaan. Al-
gemeen wordt Hilbert van der
Duim beschouwt als de beste

Van der Duim: „Je hebt altijd je
zelf kunnen redden. Als dan plot

Topsport
„Als marathonschaatser had ik al
niet meer het idee, dat ik aan top-
sport deed. Ik had er een volledige
baan bij. Dan kan je toch niet
meer volhouden dat je een top-
sporter bent, vind ik tenminste.

Overgang
In het ziekenhuis ervoer Van der
Duim ook de gevolgen van een
plotselinge, noodgedwongen rust.
Van een razenddruk leven met
een gezin, een volledig baan, het
volgen van cursussen, marathon-
wedstrijden en een dagelijksetrai-
ning naar een leven van gekluis-
terd zijn aan het bed. Die over-
gang was bijna niet verwerken.

Het bijna fatale ongeluk doofde
het laatste beetje heilig vuur. De
super-allrounder hing in het zie-
kenhuis aan touwen en gewichten,
onderging de ene na de andere
operatie en voelde zich ellendig.
Niet alleenvanwege al diekwetsu-
ren, maar ook om zijn afhankelijk-
heid van anderen.

Negenentwintig jaar was Van der
Duim toen hij crashte. Zelf had hij
gedacht nog twee jaar te schaat-
sen. Het ongeluk bespoedigde het
afscheid. Van der Duim: „Mentaal
was ik al aan het afbouwen. Eerge-
voel was mijn voornaamste moti-
vatie, iets winnen dat ik nog niet
gewonnen had. Ik wist dat ik geen
specialist voor de Olympische
Spelen was. Het enige dat over-
bleef was de Elfstedentocht. Maar
die lag toch wel heel ver weg."

seling de verpleegsters pampers
onder je kont moeten schuiven en
je later op de pot moeten helpen,
dan is die afhankelijkheid ver-
schrikkelijk. Wij vinden dat men-
sen in verpleeginrichtingen wel
eens zeuren, maar ik kan die men-
sen begrijpen. Ze moeten zich ver-
schrikkelijk ellendig voelen."

Misschien was ik doorgegaan als
ik had kunnen leven van het ma-
rathonschaatser Maar mijn echte
drijfveer, eergevoel, was al ver-
dwenen. Rein Jonker heeft eens
gezegd: „Hilbert sprint nog voor
een premie van vijf gulden." Die
vijf piekkon mij niets schelen, mij
was het altijd om de eer te doen."

BAD KLEINKIRCHHEIM
Armin Assinger heeft zijn eer-
ste zege in het wereldbekercir-
cuit ski behaald. De 28-jarige
Oostenrijker was op zijn thuis-
piste in Bad Kleinkirchheim
tijdens de Super G de snelste
met een tijd van 1.45,60. Hij
bleef zijn landgenoot Leon-
hard Stock 0,21 seconde voor.
Olympisch kampioen Kjetil-
André Aamodt uit Noorwegen
werd derde in 1.46,22.

Skiërs voluit voor
verongelukte collega

Assingerdraagt zege op aan Wirnsberger

verklaarde Assinger, die zelf in 1989
zwaar gewond raakte bij een onge-
val op een piste in Zwitserland. „We
besloten al het nodige risico te ne-
men om juist voor hem hier te win-
nen."

De Luxemburger Mare Girardelli,
die als dertiende eindigde, nam in
de algemenerangschikking van het
wereldbekerschema de leidende po-
sitie over van Alberto Tomba. De
Italiaanse vedette kwam op het ijzi-
ge parcours niet in actie. In het
klassement van de Super G leidt de
Noor Thorsen, die in de tweede Su-
per G van het seizoen als vierde
eindigde.Assinger droeg zijn verrassende ze-

ge op aan zijn jeugdige teamgenoot
Peter Wirnsberger, die in het afgelo-
pen weekeinde bij een ski-ongeluk
om het leven kwam. „Het was voor
ons allemaal een moeilijke wed-
strijd wegens de dood van Peter,"

Na de eerste vijftien deelnemers
werd ter nagedachtenis van Wirns-
berger op de baan een minuut stilte
in acht genomen. Assinger ging als
nummer 33 roekeloos van start en
bleef met veel geluk op de been.

Kampioensfeest
loopt uit hand
BUENOS AIRES - De kam-
pioenswedstrijd van Boca Juni-
ors is in Buenos Aires op een
grote chaos uitgelopen. Duizen-
den fans vierden tot diep in de
nacht met vuurwerk en pistool-
schoten de landstitel van hun
favoriete club. Een elfjarige jon-
gen kwam om het leven door
verdwaalde kogels. Tijdens de
laatste competitiewedstrijd van
de landskampioen raakten ruim
honderd personen gewond, on-
derwie vijftien agenten. De poli-
tie arresteerde 139 relschoppers.
Ook Alejandro Giuntini, mid-
denvelder van Boca Juniors,
kwam niet ongeschonden uit het
'feestgewoel. Hij liep een diepe
vleeswond op onder zijn rechter-
oog.

Foto: EPA" ArminAssinger schuwt geen enkelrisico

De Amerikaan Erik Schlopy, als
46ste aan de afdaling begonnen,
verging het slechter. Hij kwam
zwaar ten val en verloor het bewust-
zijn. In het ziekenhuis werden later
evenwel geen ernstige verwondin
gen geconstateerd.

GELEEN - Van zondag tot en met
dinsdag is in Geleen het tweede
Glanerbrooktoernooi ijshockey.
Van de partij zijn de B-ploeg van
Jong Oranje, een Meetpoint/Eaters-
selectie, en de clubs Groenewegen
Meubelen/Den Haag en Rokycany
uit Tsjechoslawakije.

Het Haagse team, koploper in de
tweede divisie, is in Geleen de grote
favoriet. De ploeg die uit louter
junioren bestaat, stoot volgend jaar
vermoedelijk door naar de hoogste
ijshockeyafdeling.

Programma: zondag 27 december 17.30 uur
Groenewegen Meubelen-Jong Oranje B;
20.30 uur Rokycany-Meetpoint selectie;
maandag 28 december 17.30 uur Meetpoint
selectie-Groenewegen Meubelen; 20.30 uur
Jong Oranje B-Rokycany. Dinsdag 29 de-
cember 17.30 uur Jong Oranje B-Meetpoint
selectie; 20.30 uur Rokycany-Groenewegen
Meubelen.

IJshockey in
Glanerbrook

met Jong Oranje

Reserveduo van AC Milan slapend rijk

Miljonairs op de bank
De 32-jarige aanvaller Serena is
de reiziger onder de Italiaanse
voetballers. In vijftien jaar tijd
wisselde hij tien keer van club.
Hij is de enige die in twee ver-
schillende steden de kleuren van
beide rivalen droeg: in Turijn
van Torino en Juventus, in Mi-
laan van AC en Inter. Hij zou zijn
loopbaan wel in Engeland willen
beëindigen.

zondags op, in Napels was het de
hele week feest."

en nam deel aan twee WK's

MILAAN - Zonder te voet-
ballen veel geld verdienen.
Fernando de Napoli en Al-
do Serena zijn vaste reser-
ves van de uit vierentwintig
profs bestaande miljoenen-
stal van AC Milan. De oud-
internationals voetbalden
nog geen seconde in com-
petitie of Europacup. Al
hun speeltijd kregen ze in
het nationale bekertoer-
nooi. De Napoli zeven mi-
nuten, Serena twintig.

De Napoli is waarschijnlijk de
best betaalde bankzitter van de

Nu is hij blijkbaar tevreden met
een vorstelijk salaris en zeven
minuten speeltijd. Het enige dat
hij zegt te missen, is de gedre-
venheid van de supporters in het
zuiden. „In Milaan valt het en-
thousiasme van de fans alleen 's

Totdat het zover is, vertoeft hij
op de bank of detribune bij AC
Milan. „Mijn tijd zal komen, net
als die van De Napoli. Als de ge-
legenheid zich voordoet, zijn wij
er klaar voor."

„Ik heb nog geen moment spijt
gehad van de overgang van Na-
poli naar Milan," aldus De Napo-
li. Met de Zuiditaliaanse club
speelde hij 249 competitieduels,
won hij als meesterknecht van
Maradona twee keer het Itali-
aans kampioenschap, een keer
de nationale bokaal en de Uefa-
beker. Hij speelde 55 interlands

wereld. Zijn jaarsalaris bedraagt
bijna 1,7 miljoen gulden netto
per jaar. Dat is per actieve wed-
strijdminuut tot nog toe een klei-
ne 2,5 ton. Waar collega's als
Ruud Gullit en Jean-Pierre Pa-
pin gruwen van elke wedstrijd
dat ze moeten toekijken, hebben
De Napoli en Serena vrede met
hun situatie.

Van der Duim dankte zijn popula-
riteit niet alleen aan zijn titels,
maar eerder nog aan zijn optreden
als sporter met menselijke trekjes.
Hij was vaak kwetsbaar en dan
gleed hij uit over vogelpoep, reed
een rondje te weinig of liet zich
door een verkeerde raadgever in
een regenboogpak hijsen.

Menselijk

sportiimburgs dagblad
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Slechte accommodatie debet aan gat in begroting

Roda JC zoekt zijn plaats
Vertederend

DOOR FRED SOCHACKI

„Ik heb begrepen van de gemeen-
te," zegt Theo Pickée, „dat men
Roda JC in Kerkrade wil houden.

- StaatRoda JC er op de ranglijst van de eredivi-
-, Jf n*et al te florissant voor; de club onderzoekt komende
■ welke positie in de samenleving ingenomen wordt. Een
'■■ j-*tern onderzoeksbureau zal in januari deregiofunctie van de
' rkraadse eredivisionist peilen. „Een onderzoek," aldus voor-
■_' Uter Theo Pickée, „dat ons duidelijk moet maken hoe Roda; wn de markt ligt. Een brede studie, waarin met name ook de
I Cc°mmodatie prominent belicht zal worden."

2itt JC en de gemeente Kerkrade
'en al jaren met het gemeentelijk

Kaalheide in de maag.
' stadion voldoet allang niet, eer aan ejsen djg bijvoorbeeld
UEFA stelt. De accommodatie

rtoont allerlei mankementen en is
he f

Publieksvriendelijk. De club
i ge?, inmiddels diverse keren aan-

klopt bij de gemeente, eigenaar
3,1 hef stadion.

6 .Kerkrade liggen de prioriteiten
bij het centrumplan en het

jpe?ia Kerkrade muziekstad. Roda
k ls inmiddels op zoek naar een al-,
j datief en wil, mede gesteund. or deresultaten van het aanstaan-

onderzoek, aan de slag.

Die intentie wordt echter nog
steeds niet gevolgd door daden.
Vandaar dat wij plannen en alterna-
tieven naar de overheid zullen stap-
pen. Wij willen aansluiting houden
met het topvoetbal in Nederland.
Een belangrijk vereiste in dat stre-
ven is een goede accommodatie.
Het plan dat Arnold Hendriks afge-
lopen week zijn mede-bestuursle-
den voorlegde, heeft daar alles mee
te maken."

Hendriks is ervan overtuigd dat Ro-
da JCkommervolle tijden tegemoet
gaat als het probleem niet aange-
pakt wordt bij de kern. En die kern
is het sportpark, volgens hem. De
verouderde arena biedt tegenwoor-
dig zelden aan meer dan driedui-
zend toeschouwers plaats. Op de
toch al niet ruim opgezette begro-
ting het grootste zorgenkind. Het
reeds verwachte gat dreigt alsmaar
groter te worden.

Feit is dat Hendriks zich andermaal
garantheeft gesteld voor het te ver-
wachten exploitatietekort. Waar het
bestuurslid echter niet voor op
wenst te draaien zijn de verliezen,
die de transfer van Peter Hofstede
met zich meebrengt (plm. drie ton).
Hij denkt dat een burgerrechter het
gelijk in de affaire met De Graaf-
schap aan Roda JC zal geven. Een
stap die voorzitter Pickée nog voor-
barig vindt.

Tekort
Pickée: „Een begrotingstekort had-
den we ingecalculeerd. Hoe groot
het gat zal zijn op het eind van de
rit, daarover is weinig te zeggen.
Dat is mede afhankelijk van de wij-
ze waarop we in januari die eerste,
belangrijke thuiswedstrijden door-
komen. Goede resultaten op dat
moment kunnen een behoorlijke in-
vloed op die begroting hebben. Dus
is er nu over de hoogte weinig te
zeggen."

sport kort
y VOETBAL - Trainer Pim

van FC Groningen. eft Mart van Duren teruggezet
Van 1" het tweede elftaL De aan-

'ler is disciplinair gestraft,
hij voor de aftrap van het

«el tegen MVV op luidruchtige
Snier zijn ongenoegen kenbaar

i aakte over het besluit van Ver-
j.Ekek hem niet op te stellen voor
:* Wedstrijd.

M IJSHOCKEY - Landskam-
tw° en Utrecht heeft zich voor het
y eede gedeelte van de competi-

<^
versterkt met de bij Rotter-

rji in ongenade gevallen verde-_ &* Ab Boot.
Motorsport - in De Klip-

e. te Limbricht is op zaterdag 2j/1Zondag 3 januari de jaarlijkse
> Qoorcross van de Maastrichtse"'otorclub. Aan de start komen
t^Sd, junioren, senioren en de

Voor na-.ere informatie omtrent deelna-

"f' MMC-secretaris Castermans,

*'" 043-253975.
sport in cijfers

KV Mechelen moet ex-trainer ruim halfmiljoen belalen

'Kerstgratificatie' voor Krol
HEERLEN - Wielrenner Eddy'
Planckaert (32) maakt volgend sei-
zoen zijn rentree in het profpeloton.
Zijn behandelend arts acht de voor-
malige winnaar van de Ronde van
Vlaanderen en Parij s-Roubaix vol-
ledig genezen van een rugblessure
die hem halverwege het seizoen '91
tot stoppen dwong.

Planckaert wordt kopman van een
nieuwe te vormen ploeg. Als spon-
sor zal waarschijnlijk het leasebe-
drijf ADR van Francois Lambert
optreden. Ploegleider wordt José
de Cauwer.

ADR was in 1989 al geldschieter
van de ploeg die Greg Le Mond
naar de eindzege in de Tour de
France leidde. Ook Planckaert
maakte deel uit van die ploeg. De
sponsoring van het bedrijf deed
destijds veel stof opwaaien, omdat
Lambert niet in staat was te vol-
doen aan zijn financiële verplichtin-
gen.
—■—— —————i

Het was voor het eerst in de Belgi-
sche voetbalgeschiedenis dat een

Problemen
De uitspraak van de rechtbank en
de overboeking van 'kerstgratifica-
tie' aan het adres van Ruud Krol
komen KV Mechelen slecht uit. De
club verkeert al geruime tijd in fi-
nanciële problemen na het vertrek
van voorzitter John Cordier.

Met dit vonnis is voorlopig een ein-
de gekomen aan een gerechtelijke
procedure tussen de Mechelse voet-
balclub en Krol die ruim een jaar
heeft geduurd. Beide partijen kun-
nen nog in hoger beroep gaan.

Advocaten
Krol tekende in mei 1989 een con-
tract voor twee jaar als trainer bij
KV Mechelen, als opvolger van Aad
de Mos. De record-international
werd na zeven maanden de laan uit-
gestuurd. Hij kreeg 12 miljoen frank
(bijna 650.000 gulden) mee als sala-
ris voor het hele seizoen. Krol nam
echter drie advocaten in de arm en
eiste niet minder dan 143 miljoen
frank (7,7 miljoen gulden) van KV
wegens contractbreuk.
De rechter oordeelde dat de club

12,7 miljoen frank bruto aan Krol
moet betalen, plus nog eens 168.000
frank netto. Daarvan mag de club
ruim 2,2 miljoen (en de wettelijke
inhoudingen) aftrekken, omdat ze
dit bedrag tijdens de procedure al
aan Krol heeft uitgekeerd. Beide
partijen moetqn de helft van de ge-
rechtskosten betalen.

BRUSSEL - Het armlastige KV
Mechelen moet aan zijn vroegere
trainer Ruud Krol een bedrag van
ruim een half miljoen gulden over-
maken. Dit heeft een arbeidsrecht-
bank in Mechelen bepaald. Krol
moet zelf een kleine negenduizend
gulden aan de club terugbetalen
voor het privégebruik van een auto.

geschil tussen club en trainer voor
de arbeidsrechtbank werd ge-
bracht.

Van onze sportredactie Handbalsters verlost van sexuele intimidatie

De 'heer Hendriks'
belt niet meer

" Ruud Krol, hier nog als trainer vanKV Mechelen. Foto: anp

PSV met permissie naar Rome

Negen jaar cel
voor tooscorer

baJ^BOEL - De voetballoop-
rpan de Turkse oud-internatio-

ï^ Colak, aanvaller van
detl rbahce, dreigt abrupt te wor-
W er ,afgebroken. De 29-jarige spits
boei oor een rechtbank in Istan-
v^ veroordeeld tot een celstraf
Ben sntgenJaar en vier maanden we-
%,, het kopen van een gestolen
Colal?les-■"Ujjj* kreeg tevens een boete van
d^Veen miljoen gulden. Het feit

t
bewust de peperdure smok-

te r^'o had aangeschaft, rekende
\^ Ul"kse rechtbank de sterspeler
% ü r, aan- Het vonnis moet nog

*"
hooggerechtshof worden

3j estlgd Tot die üjd bhjft de
dlge international op vrije

ki^k' getrouwd en vader van twee
WueFen, won in 1988 de Gouden
V '°en. Met 39 doelpunten bij zijn
leh^allge club Galatasaray kroon-
t^ Jl zich tot topschutter van Euro-
to'i ,oor het nationaleteam scoordeak tien keer.

nen. „Hier leefde echt het idee
dat de club de publiciteit juist
had gezocht. Mensen dachten
echt dat we publiciteitsgeil wa-
ren geworden of zo." Alsof de
successen van de laatste jaren
Kwiek boven het hoofd waren
gegroeid.

Het was Rouwenhoff ook veel
liever geweest als aan het voor-
val met.de telefoonmaniak hele-
maal geen ruchtbaarheid was

„Gelukkig is het rond de beller
stilgebleven. En als het aan ons
ligt blijft dat zo," hoopt club-
voorzitter . Frans Rouwenhoff.
„Dan zijn de publicaties van de
afgelopen dagen in de kranten
zeker niet voor niets geweest. Al
heeft het de speelsters allemaal
geen goed gedaan".

gegeven. „De eerste publicaties
waren sober en in die zin ook
goed. Maar nu wordt er langza-
merhand echt veel te veel opge-
rakeld."

Het tegenstrijdige is echter dat
de beller zich telkens voordoet
als supporter. „Hij is dus waar-
schijnlijk een hele goede beken-
de van ons, die in ieder geval bij
thuiswedstrijden op de tribune
zit," meent Rouwenhoff. Maar al-
hoewel de club en de politie de
identiteit van de dader vermoe-
den, wil Kwiek indianenverha-
len het liefst de kop indrukken.

De voorzitter is blij dat de hand-
balcompetitie in verband met de
feestdagen en de jaarwisseling
enkele weken stilligt, zodat de
affaire rustig kan bezinken. Ten-
minste als ook de 'heer Hen-
driks' zich aan de winterstop
houdt.

Zelfs Rouwenhoff kon zich de
afgelopen dagen in het Sallandse
dorp nauwelijks op straat verto-

RAALTE - Van de handbalsters
van Karwei/Kwiek uit Raalte
hoeft het allemaal niet meer zo-
nodig.Twee maanden lang werd
een aantal speelsters van de eer-
ste divisionistuit Raalte lastigge-
vallen door 'de heer Hendriks',
een 'supporter' die zich per tele-
foon meldde met sexueleintimi-
daties.
Het afgelopen weekeinde stond
de telefoon nog steeds rood-
gloeiend, maar tot grote opluch-
ting van heel de ploeg ging het
daarbij slechts om steunbetui-
gingen. Van 'Hendriks' is sinds
het bestuur eind vorige week
naar de politie stapte, niets meer
vernomen. Nu de telefoon bij de
handbalsters wordt afgetapt, is
het de anonieme beller blijkbaar
te heet onder de voeten gewor-
den.

EINDHOVEN - Het competitieduel tussen PSV en Sparta, dat op 9 ja-
nuari zou worden gespeeld, is uitgesteld. De KNVB heeft de koploper van
de eredivisie toestemming gegeven voor een uitje naar Italië. Een nieuwe
datumvoor de thuiswedstrijd is nog niet vastgesteld.
De landskampioen neemt op 6 januari deel aan een toernooitje in Rome.
De Brabantse ploeg speelt op die dag twee partijtjes van elk 45 minuten
tegen Lazio Roma, de club van Aron Winter, en Club Brugge. De eerstvol-
gende competitiewedstrijd van PSV na de winterstop staat nu voor. zon-
dag 17 januari geprogrammeerd. Volendam fungeert dan als gastheer.

" Hummeltje op schoot bij wereldkampioen. Riddick Bowe koestert Sabrina, kleindochtertje
van zijn manager Rock Newman. Bowe zal zijn zwaargewichttitel voor het eerst op het spel zet-
ten op 6februari. Tegenstander in Madison Square Garden is Michael Dokes. Foto: reuter

Van onze sportredactie

DEN HAAG - Ger-
rit Solleveld heeft
met succes zijn ont-
slag bij de wieler-
ploeg van Jan Raas
aangevochten. De di-
recteur van het ar-
beidsbureau weiger-
de de aangevraagde
ontslagvergunning.
Een speciale arbitra-
gecommissie buigt
zich nog deze week
over een mogelijke
terugkeer van de
renner (31) in de

Gerrit Solleveld
vecht ontslag aan

equipe van Word-
Perfect, de nieuwe
geldschieter van
Raas.

„Als ik die zaak win
en Raas moet mij te-
rugnemen, wil ik
eerst een heel goed
gesprek met hem
hebben", zegt de
renner, die negen

jaar een trouw werk-
nemer was van de
Zeeuw. Eerst bij
Kwantum, later bij
SuperConfex en de
laatste jaren bij Buc-
kler. Toen de laatste
sponsor afhaakte en
Raas in WordPerfect
een nieuwe vond,
had hij geen plaats
meer voor Solleveld.

Rogier Wassen op
twee fronten verder
MIAMI - Rogier Wassen is in de
strijd om de Orange Bowl in Miami
doorgedrongen tot de laatste zes-
tien. In de tweede ronde van het
officieuze wereldkampioenschap
voor jeugdtennissers schakelde de
speler uit Hom met 7-6, 6-4 de Ar-
gentijn Cavello uit. Met de Israëliër
Rancordes bereikte hij ook de twee-
deronde van het dubbelspel.

Rogier Wassen had in het begin van
de dubbelspelpartij last van een op-
spelende maag, waardoor hij enkele
keren moest overgeven. Van opge-
ven was echter geen sprake: met
6-3, 6-2 hielden Wassen en Rancor-
des hun Italiaanse tegenstanders
onder de duim.

De drie Limburgse deelnemers aan
de open Haarlemse kampioen-
schappen in Vijfhuizen hebben de
tweede ronde van de kwalificatie
niet overleefd.

Martijn-John Voorbraak verloor
van de aanvankelijk tot het hoofd-
toernooi toegelaten Martijn Jonkers
met 6-2, 6-7, 6-3. Ellen Brutsaert
werd uitgeschakeld door Wendy
Koutstaal (4-6, 6-3, 6-3) en Frauke
Joostenredde het niet tegen Natha-
lie Thijssen (6-2, 1-6, 6-4).

Ralph van der Plassen werd in het
Rotterdamse TTN Charlois jeugd-
toernooi afgestopt door Flip de
Vries. In de halve finale waren de
cijfers 6-2, 6-0 in het voordeel van
De Vries. Fai Kin Liem en Remy
Pelt werden in de kwartfinales ge-
wipt.

Armemarie Doppen plaatste zich

Sportverkiezing
afgelast wegens

vliegramp
HILVERSUM - De nationale
verkiezing van- de sportman,
sportvrouw en sportploeg van
het jaar gaat vandaag niet door.
In verband met de vliegramp in
Portugal heeft de directie van de
AVRO besloten de opname en
uitzending van het speciale tv-
programma 'In de Hoofdrol' te
schrappen.

voor de halve finales van het natio-
naal indoor jeugdtoernooi in
Heemskerk. Ze won in de kwar-
teindstrijd met 6-3, 4-6, 6-3 van
Tamara Mol. Limburgs jeugdkam-
pioen Sebastian Neuhaus bereikte
de laatste vier door een zege op Pe-
ter Amerika: 5-6, 6-0, 6-3.

Landskampioen
Brugge gewipt

BRUSSEL - Belgisch landskam-
pioen Club Brugge maakt een ma-
ger seizoen door. De titelhouder, in
de competitie slecht op dreef, ver-
dween uit het Belgische bekertoer-
nooi. Tegen Charleroi was de acht-
ste finales het eindpunt. Brugge
verloor met 2-3. Eersteklasser
Boom ging eveneens onderuit. FC
Seraing, koploper in de tweede
klasse, naaide de laatste acht door
een minieme overwinning (1-0).

Club Brugge kende een sterke start
tegen Charleroi. Binnen een minuut
leidde de landskampioen door een
treffer van verdediger Cossey. Daar-
na ging het fout. Van Meir en Brog-
no bepaalden de ruststand op 2-1
voor Charleroi.

Brugge kwam nog een keer terug.
Spits Amokachi tekende een half
uur voor het einde voor de gelijk-
maker. In het zicht van de verlen-
ging ging de topploeg alsnog onder-
uit. In de laatste minuut maakte
Van Meir met zijn tweede treffer
een einde aan het bekertoernooi
voor de landskampioen.

Tweedeklasser FC Seraing en het
een klasse hoger vertoevende Boom
hielden elkaar lang in evenwicht.
Nadat beide clubs een speler met
rood richting kleedkamer hadden
zien vertrekken, viel de beslissing.
Zeven minuten voor het einde ver-
lengdeIsaias voor Seraing het beke-
revenement.

Planckaert
in het zadel

Van onze sportredactie

„Intern beraden wij ons nog over de
wijze waarop deze zaak afgehan-
deld zal worden. Er is nog steeds
correspondentie met De Graaf-
schap over die transfer. Wij sluiten
de stap naar de burgerrechter niet
op voorhand uit, maar daarover is
zeker nog geen beslissing geno-
men."

BAKETBAL
k|b^ Vork. Amerikaanse profcompetitie
«ef;!N philadelphia 76ers - Indiana Pa-
t„'l3-101, Cleveland Cavaliers - Was-
k, gt°n Bullets 111-107, Chicago Bulls -aftii Heat 86-82.

TENNIS
ScjrJ^Uzen, open Haarlemse kampioen-
J%tPpen

' kwalificatie A: Voorbraak-
staailrs 2-6, 7-6, 3-6; Brutsaert-W. Kout-
i6

al 6-4, 3-6, 3-6; Joosten-Tijsen 2-6, 6-1,

HooKrdam' T" Charlois jeugdtoer-
-2.6 ''^m 14, kwartfinale; Liem-De Vries
tfi Van der Plasse-Kroon 6-3, 6-2;
H6r Xferh°ut 5-6, 3-6. Halve finale: Van
Va rlasse-Straatsma 6-5, 6-5. Finale:HeJjf,l" Plasse-De Vries 2-6, 0-6.
N 0 "skerk, nationaal jeugdtoernooi
KfJI-Holland Noord; t/m 16: Smeets-
fle. Ufnborg 3-6, 5-6; t/m 14 tweederon-

6-1, 6-3; Snij-
-3.6*-Mol.6*-Mol i.6j 4 .6; Bruis-Van de Hurk
lejvj-6; Neuhaus-Berggraaf 6-3, 6-0;
I*. i^ens-De Beijer 1-6, 1-6. Kwartfina-
Arnp°PPen-Mol 6-3, 4-6, 6-3; Neuhaus-
MoertJka 5"6, 6-0, 6-3; t/m 12: Hendriks-
W ,oerd 2-6, 6-1, 6-4; Paas-Hoeven-Mün a"6, 3-6. Kwartfinale: Hendriks-

'er van Moppes 1-6, 4-6.

trainerscarrousel
H^SBERG - Derdeklasser SV
tfain g heeft het contract met
jga ne*" Leo Küppers met een&STorlengd"
Ver,uGGE - Henk Houwaart
ÖruenBde zijncontract bij Cprcle
.Sge met driejaar.

Limburgs Dagblad
sport
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Een ander adres
maar hetzelfde
goede advies
Vanaf 30 december 1992vindt u Moret Ernst & Young en

Moret Acma aan de Geerstraat 105 te Heerlen.

Het postbusnummer en de faxnummers blijven hetzelfde:

Postbus 216, 6400 AE Heerlen en faxnummers 045-718058

en 045-740551. Het telefoonnummer zal worden gewijzigd
in 045-737272. Op dit nieuwe adres kunt u blijven rekenen

op advies en steun van de professionele dienstverleners van

Moret Ernst & Young en Moret Acma.

Geerstraat 105,
6411 NPHeerlen,
telefoon 045-737272

=ü MoretErnst&Young
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nieuwe
kalender

1 993
is uit !
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De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij allekantoren van het Limburgs Dagblad en de
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.

Deprijs XCSO

Dagblad

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 17 de-
cember 1992, zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN
1. L.C.M. Liem, Hoofdstraat 2, 6461 CP Kerkrade,

h.o.d.n. Yellow Store, Dr. Erensstraat 46, 6301 DX
Valkenburg a/d Geul.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. L.C.A. Diederen, Holzstraat 19, 6461
HK Kerkrade, te^l. 045-46388 (flnr. 14128);

2. Obas Eurosprings 8.V., Tunnelweg 104, 6468 EK
Kerkrade.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. I.C.P.Th.M. Bakers, Temsplein 21-22,
6411 ET Heerlen, tel. 045-719005 (flnr. 14129);

3. Schrijen Boek 8.V., Dalderhaag 11, 6136 KM Sit-
tard.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. J.J.M. Hermans, Rijksweg Noord 47,
6162 AB Geleen, tel. 046-747000 (flnr. 14130);

B. OPGEHEVEN
4. Gouldman & Gouldman 8.V., Platielstraat 6A,

Maastricht, h.o.d.n. Save and Smile (flnr. 13891);
5. H.N.F.L. van de Laarschot, Markt 5, Gulpen, h.o.

d.n. Stratenmakersbedrijf Hoensbroek-Zuid en
café Het Brouwerswapen (flnr. 13919);

6. G.M. Hoeppermans, Bemadettelaan 84, Land-
graaf, h.o.d.n. Hoku Bouw (flnr. 14070);

C. VERNIETIGD NA GEDAAN VERZET
7. S.M. Vogt, Oranjestraat 6, Kerkrade (flnr. 14123).

SURSÉANCE
In de surséance van betaling welke op 10 december
1992 voorlopig werd verleend aan A.A. Speerstra en
S.M.E. van 't Hul, e/v Speerstra, Putstraat 90, Sit-
tard, vindt de crediteurenvergadering plaats op 4 fe-
bruari 1993 te 9.30 uur in voornoemde rechtbank (rep.
8330/92).

BIES

é^ecodata Electronics
/*Emniastraat 4 Heerlen Te1:045-714520

Schotelantenne
Voor Astra & diverse andere
sattelieten.
- LNC/LMB (^0- Ontvanger- Lr. Afstandsbediening
Totaalpakket Hfl. 399,-
Wereldontvanger
Omega met 10 banden
Kerstaanbieding Hfl. 49,50

Pocketscanner
AOR met 1000 kanalen
compleet met adapter Hfl. 789,—
Looplicht
Programmeerbaar
Bxlso Watt Hfl. 199,-
Disco-lamp
Nu mcl. houder Hfl. 18,50
Autoradio's v.a. Hfl. 59,95

Computers
Emmastraat4 Heerlen Te1:045-740239

ARC-386DX-40Mhz 64 Kb Cache
- 3W Floppy drive 1.44 Mb
-106 Mb Harde schijf- 4 Mb intern geheugen- 2x serieel, lx parallel- Keyboard 101 keys BTC
-TystarSVGA.2B- Muis & matje
Totaalpakket Hfl. 2430,-

Multi-Media
De complete upgrade kit
met o.a. Windows 3.1
Window sounds.Sherlock
Holmes, Bookshelf mcl
wereleld-atlas en nog
veel meer cd's
Incl. Sound piaster Pro
Totaalpakket Hfl. 1249,-
Hard-disks
Seagate AT 20 Mb Hfl. 159,-

De echtelieden Franciscus
Annette Cornelis Hakke
en Helena Louisa Philome-
na Merison, beiden wonen-
de te 6221 GD Maastricht
aan de Heugemerweg 27,
hebben op 19 november
1992 onder nummer 017031
in het huwelijksgoederen-
register ter arrondisse-
mentsrechtbank Maas-
tricht, doen inschrijven de
tussen hen door notaris mr.
C.G. Smeets te Maastricht
opgemaakte en op 17 no-,
vember 1992 verleden hu-
welijkse voorwaarden.

Mr. H.L. Hoyng,
advocaat en procureur,
Brusselsestraat 32-36,
6211 PE Maastricht.

De echtelieden Jacobus
Franciscus Stallenberg en
Maria Laumen, beiden wo-
nende te 6217 BP Maas-
tricht aan de Botsaartstraat
5, hebben op 19 november
1992 onder nummer 017032
in het huwelijksgoederen-
register ter arrondisse-
mentsrechtbank Maastricht
doen inschrijven de tussen
hen door notaris mr. C.G.
Smeets te Maastricht opge-
maakte en op 17 november
1992 verleden huweüjkse
voorwaarden.

Mr. H.L. Hoyng,
advocaat en procureur,
Brusselsestraat 32-36,
6211 PE Maastricht.
I

Mededeling
Sociale Verzekeringsbank
District Maastricht

In verband metKERSTMIS is ons
kantoor, gelegen in het MECC
Business Center, Gaetano Martinolaan
75 te Maastricht op donderdag 24
december 1992vanaf 15.30 uur

GESLOTEN.

ii DRAAG EEN STEENTJE BI}!

I) A jl^ een school in het kinderdorp'XuA' JOAO PESSOA braziliè
F Het comité Heerlenvan SOS-

~-"^^^"~" Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere

school uitbreiden. In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de sloppenwijkenin de
buurt van het kinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van
dezekinderen te brengenisveel geld nodig. Het comité
HeerlenvanSOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwhulp.

DOORf20.00 OVER TE MAKEN,
KOOPT U SYMBOLISCHEEN

STEEN VOOR DE SCHOOL.

'— Ii —Ti— "m— —

U kunt ditbedrag overmaken naarRabobank Heerlen,
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie,
(girorekeningRabobank: 10.30.856). Inlichtingen:Mevr.
I.Philips-Leufkens, ComitéHeerlen SOS-Kinderdorpen.| Tel.: 045-412736.

Op 24 december.
zijn ditonze :

openingstijden. =

Op donderdag 24 decemberzijn depostkantoren in het
algemeen open tot 15.00 uur. Postkantoren die normaal ge-
sproken tussen de middag sluiten, blijven na de lunchpauze
gesloten.

Op maandag 28 december kunt u weer tijdens de nor-
male openingstijden bij ons terecht. Hebt u vragen, bel dan
gratis PTT Post Klantenservice (06-0417), op 24 december
bereikbaar tot 15.00 uur.

Voor klanten van de Postbank blijven de giromaten, !
ook gedurende de kerstdagen, dag en nacht ter beschik-
king. De afdelingen Klantenservice van de Postbank zijn op
24 december tot 16.00 uur bereikbaar (u vindt de telefoon-
nummers op uw afrekeningen). Dit geldt ook voor het gratis xinformatienummer 06-0400. Voor het doorgeven van verlies ij

of diefstal van kascheques, girobetaalkaarten, overschrij-
vingskaarten of giromaatpas blijft 06-0225522 dag en nacht
bereikbaar. k

We wensen u prettige kerstdagen.
n

POSTBANK m PIÜÜ
l

: ,
-^

1 MILLION p.j.
verdienen unsere Top Leute ii
Europa. U.S. Konzern mi
konkurenzlosem Produkt komm
jetztbrandneu nach Holland. Sim
Sie einer der ersten bei diesen
lukrativen Geschaft.
New Net Work Marketing, Info:
Fa. Hartmann, KirchstraBe 7,
D-7427 Hayingen, Tel.: 09
4973861282, Fax:09-4973861390.

(,06-rim
ALSELKESECONDE TELT \Maak er verstandiggebruikvan.

4^%3* STREEKGEWEST
ÏB^ttfi OostelijkZuidLimburg

TAAKOPDRACHT AFVALVERWERKING
Regionale stortplaats te Übach over Worms,
gem. Landgraaf.
Wijziging der storttarieven ingaande 1 januari 1993

STORTTARIEVEN 1993
Het Algemeen Bestuur van het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg heeft in zijn openbare vergadering van
14 december 1992 besloten de storttarieven 1993als volgt
vast te stellen.

1. Afvalstoffen, aangeboden door of namens de bij
de taakopdracht Afvalverwerking van het
Streekgewest O.Z.L. aangesloten gemeenten:
a. Huishoudelijkafval en grof huisvuil ’ 40,-- perton,

vrij van BTW
b. overige afvalstoffen: ’ 40,- per ton,

excl. BTW

2. Afvalstoffen aangeboden door derden:

’ 55,- per ton,
excl. BTW

3. Afvalstoffen van particulieren, aangeboden
door middel van:
a. personenauto's ’ 5,- (jncl. BTW)
b. 1 assige aanhangwagen ’ 10,- (mcl. BTW)
c. 2 assige aanhangwagen ’ 15,- (mcl. BTW)

busjes:
d. bij een capaciteit van < 5m3 ’ 15,- (mcl. BTW)
e. bij een capaciteit van > 5m3 via weegbrug

De afvalstoffen vermeld onder 3a tot en met 3d worden
niet via deweegbrug verwerkt. Op het stortemplacement
is een aparte rijbaan aangelegd voor devoertuigen van
particuliere aanbieders
Volgens deWet op de omzetbelasting is het algemeen
tariefvan toepassing, thans derhalve 17,5%.

4. Minimumtarief
In alle gevallen,waarin via deweegbrug afvalstoffen
worden aangeboden, wordteen minimumtariefvan ’ 15,-,
excl. BTW, in rekening gebracht.

BETALINGEN STORTGELDEN: *
De mogelijkheid bestaat deverschuldigde stortrechten op
factuur te betalen. Voor de afvalstoffen die doorparticulieren
worden aangeboden blijven contante betalingenvan kracht.
STORTREGLEMEIMT:
Met ingang van 1 januari 1993 is een nieuw stortreglement
van kracht. Dit stortreglement is verkrijgbaar op het
stortemplacement (telefonisch bereikbaar onder nummer
045-311048) of op het secretariaatvan het Streekgewest"
0.Z.L., Schinkelstraat 11b te Heerlen (telefonisch bereikbaar
onder nummer 045-718820).

OPENINGSTIJDEN STORTPLAATS:
De regionale stortplaats te Landgraaf is geopend:
maandag t/m vrijdag 8.00 uurtot 17.00 uur
zaterdag 8.00 uur tot 13.00 uur

Op zon- en feestdagen is de stortplaats gesloten.

Op 24 december 1992, 31 december 1992 en 2 januari 1993
is de regionale stortplaats op de normale tijden geopend.
Heerlen, december 1992

Het dagelijksbestuur,
mr. J.J.G.M. Geukers drs. J.B.V.N. Pleumeekers

secretaris voorzitter
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