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Wervelend Ajax ronde verder
ÏHIËST - Een wervelend Ajax heeft zich gisteravond geplaatst voor

kwartfinale van de Champions League. Door de overwinning (2-0)
°P AC Milan zijn de Amsterdammers in groep D onbereikbaar ge-

morden voor de overige deelnemers. Voor Ajax scoorden Litmanen
NBaresi in eigen doel. Ajax stuit in dekwartfinale op Hajduk Split.
*C Milan moet om dekwartfinale te bereiken over twee weken de
Nwedstrijd bij Salzburg winnen. In poule B verloor Bayern Mun-
ten thuis verrassend van Paris Saint Germain: 0-1. De Duitsers zijn
J'oorplaatsing van de kwartfinale afhankelijk geworden van Spartak
Moskou. Ook Barcelona verloor (in groep A) verrassend. De ploeg
Va *iCruijff ging met 2-1 onderuit bij Galatasaray en zal in de laatste
*edstrijd tegen groepswinnaar IFK Göteborg in elk geval gelijk
"toeten spelen om zeker te zijn van een plaats in de volgenderonde.
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Nestlé koopt
ijsfabriek

van Campina
Van onze redactie economie

I°ERMOND - Nestlé Neder-.H onderdeel van het Zwitser-
j levensmiddelenconcern, wil
u .sactiviteiten van Campina
Ij^kunie overnemen. De tweeJ^ijven verwachten de over-
komst nog vóór het einde vanijl jaaraf te sluiten.
l'Verkool jen van de Voedings-
°Hd FNV, denkt dat de overna-

nadelig hoeft te zijn voor
Jj'Personeel. Bij de ijsproduktie
l ft Campina werken 90 mensen,
Lieten 63 mensen in de fabriek
L^oermond en de rest op het
jMdkantoor in Eindhoven.
J^ijl voor het fabrieksperso-

Weinig verandert, zullen de
e^sen van de research-afdeling
eindhoven in ieder geval een

werkplek krijgen.
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LATERMOTREGEN
'"list nd is er Plaatseliik
ki^ °^ laagnangende bewol-
i^ |- Een koufront, dat laat
tivj ochtend boven de grote
\v_e

eren wordt verwacht, be-
"^Sr *n- de m'ddag van noord
ljet zuid over de provincie.
4e il 2orgt voor toename van
voo ewolking en in de middag
*Wai motregen. De wind is
''ik» *0t mat*g uit zuidweste-
B.J richting. De middagtem-
V^Ur wordt circa l%gra-
kwj-, K°mende nacht daalt het« naar 3 graden.
VANDAAG:
tj,a °P: 08.14 onder: 16.34

«fnop: 22.31 onder: 12.16

U,a °P: 08.16 onder: 16.33n °P= 23.41 onder: 12.42

Informeel
De provincie bevestigt dat minister
De Boer op zeer korte termijn komt
praten met milieugedeputeerde drs.
J. Tindemans. Volgens de provincie
gaat het om een informeel overleg.
Het komend gesprek met de minis-
ter is voor de provincie geen reden
om de procedure stop te zetten.

Wanneer Maasbracht niet wordt ge-
bouwd, is dat een doorbreking van
het beleid dat voorziet in de regio-
nale zelfvoorziening, zoals dat is
afgesproken in het zogenoemde Af-
val Overleg Orgaan (AOO), waarin
Rijk, provincies en gemeenten sa-
menwerken op het gebied van de
verwerking van afvalstoffen.

Overschot
Een dreigend overschot is altijd een
van de belangrijkste argumenten
geweest van de Stichting Brandend
Hart, die het verzet tegen de komst
van de AVI in Maasbracht coördi-
neert. Dat verzet resulteerde in
liefst 42.000 bezwaarschriften.
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" Provincie onderschatte
verzet tegen afvaloven

Nieuwe Navo-acties
bij Bihac verwacht

Van onze redactie buitenland
BRUSSEL - Het is waarschijn-
lijk dat de Navo in de komende
dagen opnieuw actie zal onder-
nemen tegen de Serviërs die de
moslim-enclave Bihac belegeren.
Terwijl Navo-vliegtuigen giste-
ren tweemaal Servische raket-
stellingen onder vuur namen,
bespraken de zestien Navo-
ambassadeurs in Brussel stappen
die de val van Bihac moeten
voorkomen. „ledereen onderkent
het belang van Bihac," aldus een
Navo-zegsman. „Dit is een cru-
ciaal moment in deze oorlog."
Ook minister Voorhoeve van De-
fensie sloot nieuwe acties op

korte termijn, ondermeer tegen
de Servische artilleriestellingen
bij Bihac, niet uit. Maandag
bombardeerde de Navo het
vliegveld Udbine dat door de
Kroatische Serviërs als uitvals-
basis wordt gebruikt.
VN-afgezant Yasushi Akashi
heeft gisteren gezegd een wapen-
stilstandsakkoord over Bihac te
hebben bereikt met de Servische
president Milosevic en een Ser-
vische militaire leider wiens
troepen deelnemen aan de strijd
om Bihac. Wie deze militair is,
wilde Akashi niet zeggen. Ook
wilde hij geen details geven.
In totaal 24 Navo-vliegtuigen,
waaronder vier Nederlandse,
voerden gisteren met HARM-

raketten twee aanvallen uit te-
gen Servische lanceerinstallaties
van SAM-raketten bij Otoka,
Dvor en Bosanska Krupa in het
noordwesten van Bosnië, dicht-
bij Bihac. Het bombardement
vond plaats op verzoek van de
VN-vredësmacht Unprofor.
Aanvankelijk zou alleen Otoka
worden aangevallen. Nadat ech-
ter bleek dat deServiërs met hun
radarinstallaties in Bosanska
Krupa en Dvor de Navo-vlieg-
tuigen hadden aangestraald,
werd besloten ook deze stellin-
gen aan te vallen. In de loop van
de middag werd Otoka een twee-
de keer bestookt. De vier Neder-
landse F-16's moesten de toege-
brachte schade via foto's in
beeld brengen en de andere
Navo-toestellen bescherming
bieden.

Minister De Boer vindt extra capaciteit in Maasbracht overbodig

Bouw afvaloven hoogst onzeker
DOOR PAUL POELL

MAASBRACHT - Volgens
minister Margreèt de Boer
van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieu-
beheer (Vrom) hoeft de
Afvalverbrandingsinstallatie
(AVI) in Maasbracht niet ge-
bouwd te worden. Waar-
schijnlijk volgende week
gaat zij daarover met het
provinciebestuur overleggen.
De minister vindt dat voldoende
verbrandingscapaciteit in ons land
aanwezig is, zeker als de in uitvoe-
ring zijnde installaties klaar zijn.
„Er is dan geen behoefte meer aan
verdere uitbreiding."

Op dit moment zijn de acht werken-
de AVl's goed voor een capaciteit
van drie miljoen ton per jaar, ter-
wijl de vier AVl's in aanbouw (bij
Wijster, Hengelo, . Alkmaar en
Moerdijk) bijna twee miljoen ton
afval kunnen verwerken. Behalve
de vier in aanbouw zijnde AVl's en
twee lopende uitbreidingen bij Af-
val Verbranding Rijnmond op Ro-
zenburg en de AVI van Nijmegen
zijn er plannen voor de uitbreiding
van de AVI van Arnhem. Daarmee
kan de afvalverbranding ruim-
schoots worden opgevangen.

De geplande afvalverbrandingsin-
stallatie in Maasbracht zou een ca-
paciteit krijgen van 600.000 ton, en
zou een investering vergen van ze-
ker een miljard gulden.

Minister sluit negerenKamerbesluit niet uit

Kabinet houdt centrale
misschien toch open

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het is nog onduidelijk of het kabinet uitvoering geeft aan
de wens van de TweedeKamer om de kerncentrale in Borssele te sluiten.
De Kamer besloot gisteren - nadat de stemmen dinsdag nog staakten -
met vier stemmen verschil tot sluiting van de centrale. De motie van
GroenLinks daarover werd gesteund door PvdA, D66, SP, RPF, vier leden
van het AOV en de eenmansfracties van de Uniess+ en ex-AOV'er
Hendriks. , _

Minister Wijers (Economische Za-
ken) liet na afloop van de stemmin-
gen weten eerst overleg te willen
binnen het kabinet. „Het kabinet
heeft een eigen verantwoordelijk-
heid, en de motie wordt door de
voorstanders verschillend geïnter-
preteerd. Dat zal bij de overwegin-
gen in het kabinet zeker een rol
spelen." De minister leek daarmee
te impliceren dat ook niet-uitvoe-
ring van de motie een mogelijkheid
is. Hij wil daar binnen twee weken
duidelijkheidover geven.
Volgens de indieners van de motie
moet het besluit van de Kamer re-
sulteren in spoedige sluitingvan de
centrale. Volgens Wijers' eigen par-
tij D66 betekent de motie sluitingin
2004.
De spanningrond de stemming over
het lot van de kerncentrale ver-
dween gisterochtend al, toen bleek
dat de RPF voor de motie zou blij-
ven stemmen en de dinsdag afwezi-
ge Kamerleden, allen voorstem-
mers, op tijd terug zouden zijn.
Inmiddels heeft WD-leider Bolke-
stein het kabinet opgeroepen de
Kameruitspraak te negeren. Vol-
gens hem heeft de regering eerder
aan de eigenaren van Borssele be-
loften gedaan over de opknapbeurt.
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" Overwinningsroes D66 na
Borssele-debat ongepast
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" Serviërs al bij
centrum Bihac

" F-16 piloot Leo van de Bom controleert op de luchtmachtbasis Villafranca of een
bom op de juiste manier aan zijn toestel is bevestigd. Bom vloog één van de vier
Nederlandse straaljagers diegisteren aan deNavo-aanval meededen. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

OPROEP AAN GEBRUIKERS VAN FIFAX
AFVOERONTSTOPPER EN ALBI VAATWAS

Ons is gebleken dat een aantal produkten van FIFAX afvoerontstopper en
ALBI vaatwas in de handel zijn gekomen, waarvan de kinderveilige sluiting
niet afdoende functioneert. Het gaat om de produkten FIFAX korrelontstop-
per badkamer (blauwe dop). FIFAX korrelontstopper keuken (rode dop) en
ALBI vaatwas 1 kg en 3 kg (rode dop).
De dop is in een aantal gevallen onvoldoende aangedraaid waardoor de
kinderveiligheid niet afdoende functioneert. U kunt de kinderveiligheid als-
nog in werking stellen door de flacon te openen en weer te sluiten. De
kinderveilige sluiting functioneert dan naar behoren.
Wij hebben inmiddels in de produktie maatregelen getroffen die herhaling
in de toekomst zullen voorkomen.
Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor het ongemak.
INTEC 8.V., Veenendaal.
23 november 1994.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met 08385-61222.

(ADVERTENTIE)

Herenpantalons
In zuiver wollen en trevira/wollen kwaliteiten.

Ook in katoenen ribfluweel.
Kleuren: grijs, blauw, groen en beige.
Normaal ’ 129,-, ’ 149,- en ’ 169,-

Voordeelprijs ö>^"
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daar winkel je voor je plezier!

Limburgs Dagblad
DEKRANT VAN LIMBURG

8 710404 400017

Russisch leger heeft
dringend geld nodig

(ADVERTENTIE)

Het extraatje
van Royco.

i======sS=====aa==a==n Met Royco Cup-a-Sauce
fttVTrfó) en Cup-a-Jus zet vin 'n«fsdiSg^^v^

[cA^Ï-^/O^Jj mum vantijd een heer- \
===:===s=_s :̂:=:= lijke saus of jus op tafel. \ g / --Yj|

Alleen kokend water erbij, even roeren... klaar \ 3 Élin
Om deze Royco produkten nu nog mak- 1
keiijker klaar te maken kunt u nu, exclusief bij I
Albert Heijn, één van de 250 Philips water- I |I__
kokers (winkelwaarde fl. 89,-) winnen." I^EzyJu
Royco Cup-a-Sauce, 1 (\C_ *-l.»^ l^OÊ-t
diverse smaken, zakje 200 ml J^_l.UÏ7 f^*-*" WÈm
Royco Cup-a-Jus, QQ
diverse smaken, zakje 200 ml JU2- »/«/

" Zie deactletolder In de winkel. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 26 novembera.s„ £±__W± "
Deze week alleen bij Albert Heijn. ÜTII

etaal 'm in natura, oké?"

ülSïni Dagopleiding
IJP» __7 J_# Arnhem

Tevens NIMA A+B
Arnhem - Amsterdam - Groningen

Rotterdam - Weert

INFO OCHTEND
Plaats : Weert

Dr. Schaepmanstraat 25
Datum : zaterdag 26 november a.s.
Tijd : 11.00 uur (start lezing)

_é__Tï&^ '^rv Bel voor info:
OCji£>' '* 085 - 51 63 79
"jyij <«^-^ 085 -6430 81

«»' I_g_r'\. 055"41 7156

Erkend door ministerie van Onderwijs enWetenschappen

(ADVERTENTIE)

JèéL Daar vindt U de mooisteen grootste
m WÊÊ _m\ kollektie skikleding van Limburg!

HEERLEN SCHELSBERG 88, TEL. 045721124 ('S MAANDAGS GEOPEND VANAF 10.30 UUR)/ *mu^^___ |
SiïTARD BRUGSTRAAT 1, TEL. 046-51 56 56 VAALS KERKSTRAAT 4, TEL. 04454-6 36 361 "" I

Laatste controle vóór aanval
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verder in
GELEEN - Kamerorkest Sinfo-
nietta Geleen viert zijn tweede
lustrum morgenavond in de Ha-
nenhof met een concert waarop
violist Wilfred Sassen als solist
optreedt. Hij speelt het Concert
voor viool en orkest van Bruch.
Op het programma verder de
Fantasie voor strijkorkest van
dirigent Peter Serpenti en de
Vierde Symfonie van Schubert.
Aanvang 20 uur.

LIMBRICHT - Organist, Tjeu
Zeijen geeft zondagmiddag van-
af 15 uur een lustrumconcert in
het Salviuskerkje van Limbricht.
Op het programma werken uit
de Advents- en kerstsfeer. So-
praan Yvonne Nijsten en harpis-
te Manou Liebert werken mee.

MAASTRICHT - Het Austrian
Art Ensemble geeft zondag een
Introconcert in de zaal van het
Conservatorium. Op het pro-
gramma werk van Crumb, Po-

kron, Lauermann en Piazolla
Aanvang 15.30 uur.

HEERLEN - Vanavond geeft
speelgroep Expressie uit Weiten
de première van haar jubileum-
voorstelling De heer van Pour-
ceaugnac van Molière. Regie
voert Ruth Postel. Plaats van
handeling is de Kleine Zaal van
de Heerlense Stadsschouwburg.
Vervolgvoorstellingen zijn er op
25, 26 en 27 november, telkens
om 20.30 uur.

Fantasie
Om toch zoveel mogelijk liefheb-
bers ter wille te zijn, is gekozen
voor deze speciale opzet. Door alle
entourage weg te laten werd het
mogelijk een groter aantal mensen
te laten meedoen. Het vereiste: het
gebruik van eigen fantasie. Dat
heeft geleid tot zeer uiteenlopende,
verrassende voorstellingen, waarbij
gebruik is gemaakt van oude decor-
stukken en kostuums van de orga-
nisatie.

Peer Wittenbols schreef en regis-
seert 'De bonte dinsdagavondtrein',
een eenakter over verveling. Spel:
Jetze Jansma en Marcel Roelfsema.
Herman Egbers brengt 'Spel zonder
woorden', naar Samuel Beckett. Re-
gie: Erik Koningsberger. 'Recon-
structie' is een eenakter met als
thema een man die een verhouding
heeft gehad met zijn dochter. Tekst,
spel, regie: Kitty Beekman, Mare de
Boer, Nora van Dam. 'Anyone here
has been raped en speaks English'
is het verhaal van een oorlogsfoto-
graaf. Spel: Willem Kwakkelstein.
Regie: Vvo van Megen en Margreet
Sweerts. Woody Laurens brengt
'Arcana', op teksten van J.P. Frans-
sens. Regie: Mare Debisschop.

Mini-opera
Totentanz' is een 20 minuten duren-
de miniatuur-opera van Willem
Dragstra op basis van vier tekst-
fragmenten van Strindberg. Zang:
Ingeborg Stijnen en Jan Gooren.
Spel Rob van Gestel, regie Guido
Wevers.

Dit stuk wordt, vanaf 21.40 uur, op-
gevoerd in de theaterzaal op de be-
gane grond. Vanaf 20.45 uur gaan
in de diverse lokaties vijf produk-
ties lopen. Ze worden vanaf 22.30
uur herhaald. Omdat, behalve in de
theaterzaal, per voorstelling slechts
plaats is voor 12 personen, moet de
liefhebber vooraf zijn keuze bepa-
len. Warme jas aanbevolen.
Première: 2 december. Herhaling: 3
december, van 6 tot en met 10 en 13
tot en met 17 december, telkens
vanaf 20.30 uur.

Geen AKO-geld voor
Nicolaas Matsier

AMSTERDAM - De Stichting
AKO Literatuur Prijs heeft uit-
geverijDe Bezige Bij laten weten
dat auteur Nicolaas Matsier geen
vergoeding van 50.000 gulden
krijgt. De uitgeverij neemt geen
juridische stappen tegen deze af-
wijzing omdat anders ten on-
rechte de mening kan ontstaan
dat het Matsierom het geld gaat.
De schrijver stelt daar uitdruk-
kelijk geen prijs op, zo heeft De
Bezige Bij-directeur Albert Vos-
ter gisteren meegedeeld.
Na de roerige uitreiking van de
AKO Prijs '94 tijdens een uitzen-
ding van Sonja Barend vroeg
Voster de AKO om een bedrag

van 50.000 gulden als genoeg-
doening. Durlacher en Matsier
behaalden tijdens de uitzending
op 22 oktober evenveel punten
zodat het er even op leek dat ze
de prijs van een ton zouden de-
len. Barend maakte echter op de
valreep bekend dat er maar één
winnaar kon zijn. Dat werd G.L.
Durlacher omdat hij meer hoge
scores had behaald.
Later bleek dat een van de jury-
leden zich tijdens de uitzending
had vergist en was afgeweken
van de tevoren bij een notaris
opgegeven score. Daaruit bleek
dat Durlacher toch met een punt
verschil had gewonnen.

De Bezige Bij meent dat de
Stichting AKO met deze afwij-
zing zonder nadere argumenten
opnieuw demonstreert niet be-
grepen te hebben op welke ma-
nier zij niet juist heeft gehan-
deld. Voster toonde zich verder
verontwaardigd over 'de algeme-
ne, ontwijkende excuusbrief' die
de AKO vorige week aan alle
uitgevers stuurde. Ook Matsier
kreeg vorige week een excuus-
brief. Daarmee ontdoet de stich-
ting zich door middel van een
verontschuldiging van haar ver-
antwoordelijkheid, aldus Voster.
De AKO is inmiddels met alle
belanghebbenden overleg gestart
over een andereopzet van de uit-
reiking. De stichting zegt voor-
waarden te willen scheppen „die
het mogelijk maken dat auteurs,
juryleden en lezers volgend jaar
genoegen kunnen beleven aan
een feestelijke uitreiking".

kunst

uitdekunst

Heyboer
DOORJOSFRUSCH

Een vrouw is tien mannen te
erg.

Zo luidt de zegswijze. Ze geldt
zeker niet voor Anton Hey-
boer, zijn vier vrouwen en zijn
ene 'buitenvrouw'.

Rik Velderhof gunde ons deze
week in zijn Stoel een kijkje
in de wonderlijke wereld van
de man van de artistieke erup-
ties en de opvallende, excen-
trieke levensstijl. Ik heb geno-
ten.

Verliefdheid? „Niets ervan, die
gaat over." Sexuele spanning
tussen man en vrouw? „Ver-
geet het maar, word je maar
moe van." Lichamelijk liefde?
„Met zon meid ga je toch niet
naar bed."

Anton Heyboer speelt gitaar,
en mondharmonica. En hij
zingt. Verkondigt dat je wezen-
lijk moet leven, dat het om de
geestelijke bevrediging gaat.

Erotiek vindt hij het laten stre-
len van zijn witte kuiten, uren-
lang, nu eens door deze, dan
weer door een andere vrouw.
Dat is alles. „Een krijger neukt
niet, daar is hij te veel krijger
voor." Hij zegt het zonder een
spier van zijn gezicht te ver-
trekken. Hij meent het.

Maar sex kan toch de bron van
creativiteit zijn?, probeert de
televisiemaker. Ook nu een
hartelijk 'nee. „Ik schilder uit
mijn ballen. Het is het een of
het ander."

Hoe heerlijk anders, gewoon,
confronterend, praat hij over
kunst. En toont hij hoe het
artistiek proces bij hem ver-
loopt. Een klieder hier, een
kras daar. Felle, ongecontro-
leerde bewegingen met lichaam
en armen, wat knorren, kreu-
nen. Nog een laatste stuiptrek-
king. Het lijkt wel een liefdes-
spel. „Handtekening", roepen
de vrouwen. „Ik kan dit niet
normaal doen, dus dat heb ik
mee", grapt de kunstenaar vol-
daan. „Leuk hè, kunst."

Inderdaad leuk. En fascinerend
relativerend. „Kunst is niet
serieus. Als ik er geen geel in
doe dan kopen de mensen het
niet." Hups, weer een tekening
klaar. „Honderd gulden?"
„Goed, honderd gulden." De
vrouwen zorgen voor de zake-
lijke kant. Anton lacht.

En gaat over op het echte
werk, het schilderen met een
tiental penselen tegelijk. „Nor-
maal schilder ik met mijn ogen
dicht. Dat doe ik omdat ik het
anders allemaal zou kunnen
zien."

De prijzen worden hoger. „Het
aanbrengen van de handteke-
ning duurt langer dan het
schilderij zelf", doet Heyboer
er nog een schepje bovenop.
Het lijkt wel of de kunstenaar
in een permanente staat van
prettig gestoord dronkenschap
verkeert.

Maar dat is maar schijn. Een
van de vrouwen formuleert het
beter: „Anton is een en al es-
sentie."

Ik ga toch met andere ogen
naar de expositie van zijn
werk in galerie Gaudi in Land-
graaf.

Minder serieus, denk ik

Want kunst is leuk. Toch?

Theaterwerkplaatspresenteert 'Hoogge 'eerdPubliek'

Zes stukken bij 'Kruis'
DOOR MVA MAAS

MAASTRICHT - Onder de
uitnodigende titel 'Hoogge-
'eerd Publiek' heeft theater-
werkplaats Het Kruis van
Bourgondië in Maastricht een
zesvoudig theaterprojekt op-
gezet. Zes korte, exclusieve
voorstellingen per avond wor-
den gespeeld op zolder, in kel-
der, decor-atelier, repetitie-
ruimte en theaterzaal. In
totaal presenteren zeventien
acteurs en regisseurs origineel
bedachte theaterperforman-
ces.

Verleden jaarrichtten 52 regisseurs
aan artistiek leider Guido Wevers
het verzoek een theaterprojekt te
mogen realiseren. Slechts een klein
aantal aanvragen kon worden geho-
noreerd.

recept
Aardappelen met
mierikswortelboter
4 grote aardappels, ca. 80 gram boter, 1-2 theele-
pels geraspte mierikswortel, verse dille of dille uit
de diepvries, mespunt zout, theelepel citroensap

Roer geraspte mierikswortel en ongeveer 1 theele-
pel gehakte dille door de boter. Voeg een mespunt
zout toe en een theelepel citroensap. Schep de bo-
ter op een vel aluminiumfolie en rol dit op. Leg de
boter in de koelkast om stevig te worden.
Borstel de aardappels onder de stromende kraan

schoonen kook ze 15-20 minuten voor. Neem ze uit
het kookvocht, laat ze uitdampen en wikkel ze in
folie.
Leg de foliepakketjes in een voorverwarmde oven
van c. 200Cen laat de aardappelen 20 - 25 minuten
bakken.
Spreid kort voor het serveren enkele theelepels ge-
hakte dille op een bord uit en rol de boterrol hier-
door, druk de dille lichtjes aan. Snijd de boter in
niet te dikke plakken.
Neem de aardappelen uit de oven, Maak het foUe
papier open, snijd de aardappels in en leg in elke
aardappel twee plakjes mierikswortelboter.

DOOR JOS FRUSCH

Zoals jevan een musicus als Jos
van Immerscel kunt verwachten,
treedt hij onbevangenen met een
frisse kijk deze veelgespeelde
muziek tegemoet. Dat levert
weliswaar geen spectaculaire,
maar af en toe toch heel interes-
sante en soms zelfs verrassende
resultaten op. Vooral op het ge-
bied van de klank; het op
authentieke leest geschoeide
Musica Eterna is een ideaal li-
chaam om de lichte en heldere
Mendelssohn-sound, zoals Van
Immerscel die voorstaat, te reali-
seren.

Wat die klank betreft biedt het
pittig gespeelde eerste deel van
de Italiaanse enige stof tot kri-
tiek. Speciaal daar waar de zil-
veren strijkersklank - het zal
wel met de ligging te maken heb-
ben - wel een erg groot contrast
vormt met de 'dikke' blazers,

met name de klarinetten. In &
andere delen en ook in de Refor-
matie-symfonie treedt dit con-
trast nooit zo nadrukkelijk op de
voorgrond. Integendeel: strijkels
en blazers mengen juisterg m°°'
met elkaar en in de Vijfde Syf'
fonie vormen de orkestgroepell
als orgelregister prachtige kleu 1'

schakeringen.
De langzame delen op deze &
maken het beste duidelijk *3
Van Immerscel nastreeft. Da^
laat hij de muziek rustig ade-
men, schenkt veel aandacht aa"
details maar verliest grote spa)1'

ningsbogen nooit uit het ooi
Dat resulteert in pakkende vef'
tolkingen. __

Id-cd
Symfonie nr. 4 'Italiaanse', Sym-
fonie nr. 5 'Reformatie' - Felix
Mendelssohn-Bartholdy; Anima
Eterna onder leiding van Jos van
Immerscel; Channel Classics
CCS 6694.

oplossinggisteren
HORIZONTAAL:, 1 kwartet; 6 pas-
toor; 12 pier; 14' slof; 15 NS; 17 te;
18 bot; 20 al; 21 p.c; 22 alk; 24
roltrap; 27 lei; 28,ramp; 30 motor; 31
tact; 32 ik; 33 Rp; 35 Eem; 36 e.a.;
37 ha; 38 maand; 40 prima; 43 delta;
44 akela; 46 niets; 48 stelt; 50 op; 52
nr.; 53 pat; 55 rij; 56 MO; 57 orde; 59
Polen; 61 kiel; 63 rijm; 64 nonsens;
66 Nes; 67 ms; 68 mi; 69 gek; 70 t.t.;
72 St.; 73 pope; 75 drom; 77 nijp-
tang; 78 kropper.

VERTIKAAL: 1 kanarie; 2 AP; 3 nt
teer; 5 er; 7 as; '8 slap; 9 tol; 1° A
11 recital; 13 Rotte; 16 slak; \
bloed; 19 tromp; 21 pech; 23 km;'
om; 26 ar; 27 la; 29 praline; 31 taH^j
lijk; 34 pater; 36 eiker; 38 men; jL
nat; 41 rat; 42 alt; 45 voorman; _
sprong; 48 steek; 4.9 holster; 51 Pr''!
54 alsem; 56 mees; 58 dm; 59 pj
60 NN; 62 in; 64 nipa; 65 stro; *mot; 71 top; 73 p.p.; 74 en; 75 dn 'MP.

Winwoord: DIKTEERAPPARAAÏ

puzzelvan de dag

Welk woord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 vaartuig; 6 overleg; 11 oude munt; 13 niets uitge-
zonderd; 14 namelijk; 16vaartuig; 17 stuk hout; 18 laatstleden; 19
insekt; 21 gas; 23 glas; 24wild zwijn; 26 stad in Fra.; 27 lekkernij; 28
beweeggrond; 30 tocht; 31 familielid; 32 vlaskam; 34 omlijning; 35
stap; 36verzoek; 37 rustbank; 40 gunstig toeval; 43 oudevochtmaat;
44 uitroep; 46 mytische koning; 48 trommeltje aan een hengel; 49
in zekere mate; 51 stad in België; 52 grondsoort; 53 Berber; 55 ge-
vangenis; 56 centiliter; 57 omwenteling; 58 stekelhuidig dier; 60
voorz.; 61 drang; 62 bankbiljet; 64 begaafdheid; 65 landstreek.

VERTIKAAL: 1 roofdier; 2 nummer; 3 stof; 4 pi. in N.-Holland; 5 ap-
pel; 6 luchtbel; 7 vuur; 8 rumoer; 9 overblijfsel; 10 vr. munt; 12 draai-
er; 13afzonderlijk; 15 gebladerte; 18 krijgsmacht; 20toespraak; 22
overspanning; 23 boodschapper; 25 reptiel; 27 schadelijk; 29 pels-
dier; 31 lengtemaat; 33 onderricht; 34wig; 37drijftonnetje; 38 stuurin-
richting; 39 godin; 41 pi. in N.-Brabant; 42 vuurwapen; 43 spelonk;
44 schets; 45 vrouwenverblijf; 47 plaveisel; 49 ijverig; 50 schrijfkos-
ten; 53 losse draad; 54 zoogdier, 57 gesloten; 59 vr. munt; 61
deciliter; 63 rechter-commissaris.

Feestelijke dans
# Hoogte-
punten uit
het repertoire
van afgelopen
seizoenen
presenteert
Het
Folkloristisch
Danstheater
ineen
feestelijk
danspro-
gramma voor
het hele
gezin. Dans
en muziek
van verre
vreemde
volkeren in
vaak
prachtige
kostuums;
dans en
muziek die
uit het hart
van een volk
komt; dans en
muziek die
meer zegt
over zon volk
dan lange
verhalen.
Zondag 4
december is
depremière
van dit
programma
in het
Wijngracht-
theater van
Kerkrade.
Aanvang
14.00 uur.

i
Foto: PETER
KORNISS

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

J»i van ismeruet
Absbo ff«fna
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de averechtse aap
de rechter



SARAJEVO - Ondanks de
;^vo-aanvallen op Servische
;?ellingen gisteren, zetten de
ö°snische Serviërs de aanval

'^ de moslim-enclave Bihac
,°ort. De gevechten woeden

binnen de veilige
2°rte die de Verenigde Naties
°nd de stad hebben afgekon-
_d. De gevechten concentre-er1 zich op laatste verdedi-

gingslinie van de Bosniërs
meter vóór het

van de stad. Een VN-,egsman noemde de toestand
.^tastrofaal' voor de moslim-sen.

6 Servische infanterie krijgt steun,ari artillerie. Ook zouden tanks bije strijd zijn betrokken. Het stads-
dat overspoeld is door

chtelingen, wordt regelmatig be-
p°ten. Het ziekenhuis van de
ad, waarin 1.500 gewonden lig-n, is ook beschoten.

j..eel vluchtelingen stromen de stad
i om aan de gevechten te ont--otHen. Anderen proberen juist de

"ige zone te verlaten en zijn op
j.eg naar de noordelijke stadCazin,
is

e n°g in handen van de moslims
i■ De VN vrezen dat de val van Bi-*c ertoe kan leiden dat 100.000
v?n de 180.000 inwoners op de
v Ucht slaan. „In de stad is geen

°edsel meer," aldus een woord-
ferder.
j 6 Bosnische premier Silajdzic riep
ve.^avo en de VN op nieuwe aan-
k' en op de Serviërs rond Bihac uit
jjvoeren.
jy

6 Kroatische Serviërs, die de Bos-
sche Serviërs steunen tegen de

i °sHms, zijn gisteren begonnen
LUfl troepen terug te trekken van
Sj front bij Bihac naar de be-
l aftdslij n met Kroatië. Daar heeft
,j ' Kroatische leger de afgelopen
j.._en troepen samengetrokken,aarblijkelijk om de druk op de
V slim-enclave te verlichten,
t achtwagens en bussen vol solda-
yjl bokken vanuit Velika Kladusa
j, tioord-Bihac naar het Servisch-
j» °atische front. In een deel van
,j ajina zijn deServische troepen in
v van paraatheid gebracht in

°and met de „voortdurende be-
q van deKroaten."
j, * de Kroaten drongen er bij de_e

V° °P aan de luchtaanvallen op
£j rvische doelen voort te zetten.
t0 VN-vredesmacht (Unprofor)
\ nde zich uiterst bezorgd over het
hei an de 1-20° Ben_aalse blauw-

ftien in de stad, maar overweegt
se

§een evacuatie. De Amerikaan-
Leighton Smith, com-

va n^ant van de zuidelijke flank
bod Navo, zei dat hij-had aange-
-0 _\a *ucntaanvauen uit te voeren
Tj de blauwhelmen te ontzetten.
5 Pr°for ging echter niet op het
42£od in.

Britse politicus weg na
belediging bondgenoten

__H__onzeredactie buitenland
LONDEN - De vice-Yporzitter van de Britse

Partij, Pa-Wiek .Nicholls, is gisteren
dlgetreden na een bittere
aanval op twee Europese
°°ndgenoten. Nichollsnaa Frankrijk omschre-
ne^ als ~een natie vancollaborateurs." Duits-land had in zijn ogen niet
dS aa" Eur°Pa bijge-"ragen dan „twee we-reldoorlogen."
Pc uitlatingen van Pa-«"ick Nicholls, gedaan inen kranteartikel,' bren-gen premier Major in

grote verlegenheid. Het is
John Major die Nicholls
tot vice-voorzitter van de
partij heeft benoemd.
Nicholls schreef: „Ik heb
niet veel waarderingvoor
een continent dat wordt
gedomineerd door twee
landen, waarvan er een
Europa twee keer in een
wereldoorlog heeft ge-
dompeld. En het andere
land heeft bewezen geen

enkele oorlog te kunnen
winnen, tenzij die wordt
gevoerd door het Franse
Vreemdelingenlegioen,
en dan alleen nog maar
omdat dit officieren heeft
die grotendeels Engels,
Amerikaans en Duits
zijn."
Nicholls omschreef
Frankrijk voorts als „een
land dat het lef heeft ge-
had zich te presenteren

als een natievan verzets-
strijders in de Tweede
Wereldoorlog, terwijl het
een natie van collabora-
teurs was, wier presi-
dent, zoals we nu weten,
onderscheiden werd door
de Vichy-regering van
maarschalk Pétain.
Enigszins- overbodig
voegde hij eraan toe: „Ik
wou dat we niet in de
Europese Gemeenschap

zaten."
Vooraanstaande Conser-
vatieven distantieerden
zich onmiddellijk van de
uitlatingen van Nicholls.
Maar de oppositiepar-
tijen eisten het hoofd van
Nicholls. Charles Kenne-
dy, een woordvoerder
van de Liberaal-Demo-
craten, herinnerde aan de
vergelijking die (wijlen)
minister Ridley vier jaar
geleden trok tussen
bondskanselier Kohl en
Adolf Hitler. Kennedy
zei: „Ridley moest op-
stappen na die opmer-
king, maar wat Nicholls
nu heeft gezegd, gaat
veel verder."

binnen/buitenland

Belastingaftrek
criminelen wekt

woede van Kamer

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Belastingwet moet zo
spoedig mogelijk worden veranderd zodat
criminelen 'beroepskosten' als vuurwapens,
waakhonden, anti-afluisterapparatuur en
steekpenningen niet langer van de belasting
kunnen aftrekken. Een verontwaardigde
Tweede Kamer heeft dit gisteren geëist na
hernieuwde publiciteit over dit gat in de wet.
Er is zelfs jurisprudentie van de rechter,
Waarin het criminelen wordt toegestaan hun
'beroepskosten' af te trekken.
Drie jaar geleden heeft de TweedeKamer er
al eens bij de toenmalige staatssecretaris
Van Amelsvoort op aangedrongen de wet aan
te passen. Die mompelde toen dat hij er eens

naar zou kijken, maar vervolgens gebeurde
er niets. De Tweede Kamer verzuimde op de
zaak terug te komen.
Na een tv-uitzending dinsdag waarin nog
eens op deze mogelijkheid werd gewezen,
tuimelden Kamerleden gisteren over elkaar
heen om als eerste vragen aan staatssecreta-
ris Vermeend te kunnen stellen. Die wed-
strijd werd gewonnen door de CDA'ers

Hirsch Ballin, Leers en Van der Linden. Zij
leverden hun vragen twee minuten eerder in
dan WD'er De Korte. Dit alles tot veront-
waardiging van de D66'er Ybema. Die voelde
zich gepasseerd door het CDA, omdat hij als
eerste op de radio had geroepen dat hij vra-
gen zou stellen. „Zo ga je niet met elkaar
om," aldus de te langzame Democraat na
zijn verloren race naar de griffie van de
TweedeKamer.

De reacties van deKamerleden op het gaatje
in de wet kwamen allemaal op hetzelfde
neer: „bizar, absurd en onaanvaardbaar."
Het CDA wees er nog eens fijntjes op dat een
particulier die zich om wettige redenen tegen
criminelen beveiligt, daarvoor geen aftrek
krijgt.

'Bezuinigingen
niet verzacht'

DEN HAAG - De door het kabinet
afgesproken bezuinigingen van
achttien miljard gulden gaan on-
verminderd door. Dat heeft minis-
ter Zalm van Financiën gisteren
nog eens benadrukt tijdens de alge-
mene politieke beschouwingen in
de Eerste Kamer. „De ministers
hebben een taakstelling gekregen
en die wordt uitgevoerd," zei Zalm
in een poging onrust over het moge-
lijk nu al 'verjubelen' van verwach-
te meevallers weg te nemen.

Geruzie over toekomst aow gaat door

Bejaarden als enigen
er niet op achteruit
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Ouderen zullen er
komend jaar niet in koopkracht op
achteruit gaan dankzij een extra
belastingaftrek van 792 gulden.
Staatssecretaris Vermeend (Finan-
ciën) heeft dit gisteren bekendge-
maakt. De bejaarden zijn hiermee
de enige groep die in 1995 zijn
koopkracht niet ziet teruglopen.

Premier Kok heeft de coalitiegeno-
ten gisteren opgeroepen een ejnde
te maken aan de discussies over de
toekomst van de aow. Hij reageerde
daarmee op recente voorstellen van
VVD-fractieleider Bolkestein en

PvdA-Kamerlid Van Zijl om de aow
in de toekomst betaalbaar te hou-
den.

In de Eerste Kamer, waar hij aan-
wezig was bij de algemene politieke
beschouwingen, deed Kok de toe-
zegging dat er dezekabinetsperiode
niets aan de aow zal veranderen.
Mocht de aow de loonstijging niet
kunnen volgen, dan zal het kabinet
andere maatregelen nemen om het
inkomen van ouderen te ondersteu-
nen.
De minister-president zei dat er wel
een discussie nodig is over de toe-
komst van de aow na de eeuwwisse-
ling. Daarvoor is al genoeg materi-
aal verzameld. In 1996 moet die
discussie beginnen. Het heeft vol-
gens hem geen zin nu via losse
ideeën op dat debat vooruit te lo-
pen.

Later
WD-leider Bolkestein liet vorige
week weten dat de aow-leeftijd
naar 67 jaar moet. Van Zijl gaf
dinsdag te kennen daar tegen te
zijn. Hij opperde de gedachte ieder-
een wat meer belasting te laten be-
talen om de aow betaalbaar te
houden. De VVD keerde zich met-
een tegen dit PvdA-plan. D66 wilde
geen commentaar leveren. CDA-
woordvoerder Reitsma zei beide
ideeën af te wijzen. Volgens hem is
er nu geen noodzaak om de finan-
ciering van de aow aan de orde te
stellen.

Wellicht toch meer geld voor Pronk
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De VVD wil niet bij
voorbaat uitsluiten dat minister
Pronk van Ontwikkelingssamen-
werking volgend jaar meer geld
krijgt van het kabinet. Voorwaarde
is dan wel dat alle wensen op het
terrein van Buitenlandse Zaken,
Defensie en Ontwikkelinghulp uit
de huidige drie begrotingen (plus
een 'extra potje van 400 miljoen)
worden betaald. WD-Kamerlid
Frans Weisglas kwam gisteravond
tijdens het Kamerdebat over de
ontwikkelingsbegroting vrij onver-
wacht met deze verzoenende visie.

Eerder had CDA-Kamerlid Buk-
man (die in het eerste kabinet-Lub-
bers minister van Ontwikkelingssa-

menwerking was) de recente scher-
mutselingenbinnen de coalitie over
de begroting van Pronk gehekeld.
Verwijzend naar een interview
waarinPvdA-fractievoorzitter Wal-
lage zei dat het ontwikkelingsbud-
get niet bij voorbaat heilig moet
worden verklaard, hekelde Buk-
man: „Ik begrijp niet waarom de
PvdA haar eigen onderhandelings-
positie ondergraaft. Alleen de PvdA
beweegt en de WD zit aan de kas-
sa. Als dat zo doorgaat is een ver-
mindering van het ontwikkelings-
budget onafwendbaar."
Weisglas wilde blijkbaar dit beeld
van een grijpgrage VVD corrigeren.
Ook de VVD houdt zich aan het re-
geerakkoord, waarin staat dat eerst
debalans wordt opgemaaktvoordat
er besluiten over financiële claims

vallen, zei hij. Pronk wil zoals be-
kend zijn budget verhogen naar
0,9% van het bruto nationaal pro-
dukt, Voorhoeve(Defensie) wil van-
af 1997 structureel 250 miljoen
minder bezuinigen en Van Mierlo
(Buitenlandse Zaken) voelt wel wat
voor meer hulp aan Centraal- en
Oost-Europa. Weisglas: „Wij wen-
sen Van Mierlo veel sterkte bij het
bepalen van welk percentage voor
ontwikkelingshulp dan ook."

De Tweede Kamer toonde zich in
meerderheid zeer ingenomen met de
recente 'dienstreizen' van Van
Mierlo en Kok naar Bonn, Parijs en
Brussel. Het is van groot belang dat
de banden met de buurlanden wor-
den aangehaald, vinden alle grote
fracties.

Verwarrend
Paars heeft het niet e
gemakkelijk. Het kabinet
slaagt er maar niet in de
klokken gelijk te zetten en
één kant uit te kijken, waar-
door paars een Januskop
dreigt te krijgen, de kop var
de Romeinse God met twee
gezichten. Vorige week pleit-
te WD-fractieleider Bolkesteir
voor het optrekken van de

aow-leeftijd van 65 naar 67 jaar, een verlenging van de arbeids-
loopbaan. De WD-leider meent dat zo de aow in de toekomst
betaalbaar kan blijven.
In de Eerste Kamer liet premier Kok gisteren weten niet uit te slui-
ten dat de arbeidsloopbaan van de mensen juist korter wordt dan
nu het geval is. De banengroei blijft achter bij de bevolkingsaan-
was, waardoor hele groepen in de samenleving buiten de boe
dreigen te vallen en nooit aan het werk komen. De uitlatingen
van Kok getuigen van heel wat meer realiteitszin dan die
Bolkestein. De WD-leider had beter zijn mond kunnen houder
hij inhoudelijk niets meer te melden heeft. Zijn kretologie leidt tot
verwarring en in sommige gevallen tot regelrechte paniek bij de
ouderen in onze samenleving.
Uiteraard zal door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ook
de verzorgingsstaat veranderen. De overheid zal zich daarbij straks
moeten beperken tot een kerntaak. Ze geeft garanties tot een
bepaald niveau, en wie meer wil zal zich moeten bijverzekeren.
Die visie komt in de buurt van het door VVD en CDA bepleite
basisstelsel in de sociale zekerheid. Daarbij'stelt de overheid zich
alleen garant voor uitkeringen op minimum-niveau. Wellicht k;

op deze manier redenerend, zo ook het basisinkomen voor iedc
een vanaf achttien jaar en ouder tot aan de pensioengerechtigde ;
leeftijd van 65 jaar een stuk dichterbij. Dat zou een heleboel
.geregel en gediscussieer in de samenleving schelen. Over ver-
plicht werken studiebeurzen en sociale uitkeringen bijvoorbeeld.r D C

Steun president
voor Berlusconi

ROME - De Italiaanse premier Ber-
lusconi, die officieel van corruptie
is beschuldigd, heeft gisteren on-
verwacht steun gekregen van presi-
dent Scalfaro. Na een onderhoud
met de voorzitters van beide Ka-
mers van het parlement, zei Scalfa-
ro dat alleen een motie van wan-
trouwen de premier tot aftreden
kan dwingen.
Scalfaro antwoordde zo indirect op
de oppositiepartijen, die van me-
ning zijn dat een van corruptie be-
schuldigde premier de plicht heeft
op te stappen. Berlusconi herhaalde
gisteren dat hij onschuldig is en
niets heeft te maken met de omko-
ping van functionarissen van defis-
cale recherche door managers van
zijn holding Fininvest. Justitie in
Milaan liet echter weten over zes-
tien getuigeverklaringen te be-
schikken die het tegendeel bewij-
zen.
De problemen van Berlusconi lijken
zich echter niet te beperken tot deze
zaak. Enkele kranten onthulden dat
ook het openbaar ministerie van
Rome een onderzoek naar hem heeft
geopend. Berlusconi zou de staats-
omroep Rai hebben gedwongen een
akkoord te sluiten met zijn holding
Fininvest over de verdeling van de
reclame-gelden.

VN-plan tegen
georganiseerde
criminaliteit

NAPELS - De VN-conferentie ter
bestrijding van de grensoverschrij-
dende georganiseerde misdaad
heeft gisteren in Napels een wereld-
wijd actieplan van criminaliteitsbe-
strijding aanvaard. De 140 verte-
genwoordigde landen stemden aan
het eind van de driedaagse confe-
rentie unaniem voor het document.
Het actieplan bevat maatregelen op
financieel gebied, zoals een beper-
king van het bankgeheim om het
witwassen van geld tegen te gaan.
Ook moet de samenwerking tussen
politie en justitie van de verschil-
lende landen beter.

punt

Gatt
President Bill Clinton en de
Republikeinse leider in de
Amerikaanse Senaat, Bob Do-
le, hebben gisteren het Gatt-
akkoord van de dreigende on-
dergang gered. Clinton kwam
tegemoet aan bezwaren van
Dole tegen het akkoord. Daar-
door staat nu zo goed als vast
dat het akkoord, dat de vrijma-
king van de wereldhandel re-
gelt, volgende week door het
Congres zal worden aanvaard.

Centrum
De Josephine Nefkens Stiel
ting in Rotterdam trekt twintig
miljoen gulden uit voor een ge-
bouw voor kankeronderzoek in
de Maasstad. Deze stiching is
opgericht ter nagedachtenis
aan mevrouw J,. Nefkens-Vin-
cent, die aan kanker is overle-
den. Het doel van de stichting
is het bevorderen van de kan-
kerbestrijding.

Paniek
Meer dan 110 mensen, voorna-
melijk vrouwen en kinderen
zijn om het leven gekomen toer
tienduizenden betogers in de
Westindiase stad Nagpur ir
paniek op hol sloegen, nadat d.
politie met de wapenstok eer
charge had uitgevoerd.

Appie A.
Appie A. (30) uit Bussurn,
hoofdverdachte in de gerucht-
makende overval op een super-
markt in Oosterbeek, zal niet
worden vrijgelaten. Het Hoog-
gerechtshof in Den Haag heeft
dit gisteren bepaald. A. zou
volgens zijn advocaat ten on-
rechte aan Nederland zijn uit-
geleverd.

VN: 'Toestand voor moslim-troepen is catastrofaal'

Erasmusprijs uitgereikt
Serviërs al bij centrum Bihac
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(ADVERTENTIE)

Het uitstapje waar je
wat van meeneemt.

JL ]L/rj\\ ga i.({k^s^ tor ~ggH

Ben je al bij IKEA in Heerlen geweest, het pas geopende
inspirerende woonwarenhuis uit Zweden? Je vindt er
duizenden woonideeën die gegarandeerdhet laagst geprijsd
zijn. Dit is onder andere mogelijk omdat jezelf het vervoer
en de montagevoor jerekening neemt. Bovendien ontwerpt
IKEAde meeste produkten zelf. Zobesparenwe samen geld.

[■■CE JIJ
Rijker wonenkan voor minder.

IKEA 8.V., Woonboulevard In de Cramer 142,Heerlen.

(ADVERTENTIE)
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GEEN KLUS ZONDER
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-« I 64244
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droogprogramma's met 2-voydige>.elektronische vochtmetijjg-'* Akoestisch

J signaal aan einde pfögrpmma " Soft-— toets voor geyoelige^weéjsels " Korltoets
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# Prins Bernhard
overhandigde gisteren

in het Paleis op de Dam
de Erasmusprijs 1994

aan de Duitse beeldende
kunstenaar Sigmar

Polke. De prijs bestaat
uit een oorkonde en een
geldbedrag van 300.000

gulden^Deprins zei
„verrast en verbijsterd"

te zijn „door de
diversiteit, reikwijdte
en universaliteit van

Polke'skunst."

Foto: ANP



Tandartskosten Per 1 januari verdwijnt de tandheelkundige hulp grotendeels uit
B^-het ziekenfondspakket. De meeste patiënten zullen alleen de

7 periodieke controle en tandsteenverwijdering nog vergoed
iPfV^x / "S/ krijgen. De tarieven voor ziekenfondspatiënten worden verhoogd

/aLzs&Ï en particuliere patiënten gaan 13,5 procent minder betalen.

\^^^\Jea^^^ 1 Bestaande tarieven

Behandeling -^ Ziekenfonds Particulier Nieuwe tarieven f

Periodieke controle fIM i ’22,00 ’19,00* |
Tandsteenverwijdering beperkt 16,76 22,00 19,00* |

Tandsteenverwijdering uitgebreid 79,00 68,00 |
Trekken 13,42 35,00 30,00 |

Eenvlaksvulling amalgaam 22,02 35,00 30,00 |
Drievlaksvulling composiet 56,76 92,00 80,00

Wortelkanaalbehandeling (1 kanaal) 88,59 140,00 121,00 fWortelkanaalbehandeling (3 kanalen) | 177,18 | 280,00 | 242,00 |j
Voorbeeld-nota van een tandartsbezoek
'Ziekenfondspatiënten meteen
gesaneerdgebit hoeven controleen
tandsteen vernederen nietzelf te
betalen. Hier-voorbetalen de
ziekenfonds-en jaarlijksaan alle
tand-artsenf 50,50perpersoon.

Eigen bijdrage
Zorgverzekeraar Zilveren kruis
presenteerde als eerste een
tandartsverzekering die de
meest voorkomende handelin-

gen volledig vergoedt. Het gaat
hier om trekken, boren en vul-
len. Voor alle andere tandarts-
hulp moet een eigen bijdrage
worden betaald. Zo komt bij ze-
nuwbehandelingen en röntgen-
foto's een kwart van de kosten
voor eigen rekening. Wie een
kroon nodig heeft, betaalt de
helft uit eigen zak, plus alles
wat boven de 500 gulden uit-
komt.

De premie voor deze verzeke-
ring is 11,95 gulden per persoon

per maand. Zilveren Kruis laat
ook voor kinderen vanaf 6 jaar
premie betalen, hoewel de
tandartshulp voor jongeren tot
en met 18 jaar nog wél vrijwel
volledig wordt vergoed. Volgens
D. J. Schutte, adviserend tand-
arts van Zilveren Kruis Rijn-
mond, heeft dat te maken met
het feit dat beugels voor kinde-
ren helemaal niet meer in het
ziekenfondspakket zitten. „We
verwachten dat bij de jeugdigen
nogal wat beugels geclaimd
zullen worden, dus hebben we
besloten ook hen premie te la-
ten betalen." Overigens worden

de kosten van een beugel ook
door de tandartsverzekering
maar voor de helft vergoed.
Voor een gezin met twee kinde-
ren boven de 5 jaar komen de
kosten van zon verzekering
hiermee op 573,60 per jaar.
Voor dat bedrag kunnen alle
gezinsleden bij voorbeeld ook
elk jaar twee tanden en een kies
laten vullen en dan is er nog
geld over om bij twee mensen
een tand of kies te laten trek-
ken. Ziekenfondspatiënten met
een prachtig stel tanden en kie-

achtergrond
zen, die nooit veel hoeven te la-
ten repareren, kunnen in zon
geval geld besparen door de re-
keningen zelf te betalen.

Hierbij moet wel worden aan-
getekend dat dit hele verhaal
niet opgaat voor 'ongesaneerde'
patiënten, die nooit iets aan
hun gebit hebben laten doen.
Zij krijgen helemaal niets ver-
goed en moeten dus ook de con-
trole en het schoonmaakwerk
zelf betalen. Hierbij gaat het
toch om 3,7 miljoen mensen in
Nederland (van de 9,4 miljoen
die in het ziekenfonds zitten).

Zij kunnen zich overigens bij
onder meer Zilveren Kruis wel
verzekeren.

Naakt op pad om Gods
woord te verkondigen
Een Haarlems gezin is het afgelopen weekeinde
naakt de straat op gegaan om het evangelie te ver-
kondigen. Met de 46-jarige vrouw des huizes als
voorgangster verspreidde de familie in de Roemer
Visscherstraat in Haarlem het woord Gods om 'niet
door het vagevuur te hoeven gaan' en om 'het geluk
te vinden.
De moeder ging zaterdagmiddag bloot op stap om
de buren te overtuigen van het ware geloof. De
buren richtten zich echter niet tot God, maar tot de
politie. Toen de agenten bij het gezin thuis poolshoog-
te gingen nemen, werd hen medegedeeld dat als
zij hun kleren zouden uitdoen, ook zij de boodschap
zouden begrijpen. De politiemensen; die hun kloffie
aanhielden, voegden het gezin slechts toe niet meer
in hun blootje de straat op te gaan.
Diezelfde avond echter meldden buren dat er twee
naakte vrouwen door de buurt struinden. Het bleek
wederom de vrouw van het evangelie te zijn die
deze keer echter werd bijgestaan door haar 16-jarige
dochter. De politie ging weer naar het gezin toe om
een gesprek aan te gaan. Het hele gezin, waaron-
der ook de 47-jarige vader en de 17-jarige zoon,
kleedde zich ten overstaan van dey agenten uit.
Naakt hoorde het viertal het bevel van'de politie aan
hun kleren aan te houden als zij het huis verlieten.
Het gezin hield zich keurig aan deze boodschap van
de politie. Het naakt beperkte zich tot de huiselijke
kring.

'Struisvogel'
op snelweg
Een 24-jarige automobilist
uit Rotterdam had wel een
heel bijzondere verklaring
voor het doorrijden na een
aanrijding: hij zei op een
struisvogel te zijn gestuit.
De man ramde op de A2B
een voor hem rijdende
auto. Deze door een 55-ja-
rige inwoner van Hooge-
zand bestuurde auto
raakte daardoor in de
sloot. De Rotterdammer
reed door maar kon even
later in Westlaren door de
politie worden aangehou-
den met een forse bescha-
diging aan de voorzijde
van zijn auto.
De man kwam tot zijn origi-
nele verklaring na een
combinatie van hasj, xtc
en bier te hebben ge-
bruikt. Reden genoeg om
een bloedproef af te ne-
men en het rijbewijs in te
vorderen.

Duizenden
eenden
bedreigen
Engeland
Een armada van 29.000
plastic eenden is dobbe-
rend op weg naar de Britse
kust. „Er zou in Groot-Brit-
tannië een eendenalarm
moeten worden ingesteld,"
meent dr. Curtis Ebbes-
meyer, een oceanograaf
in Seattle in de' Amerikaan-
se staat Washington, die
de eenden ontdekte.
Het speelgoed spoelde tij-
dens een storm in januari
1992 overboord van een
containerschip in de noor-
delijke Stille Oceaan. De
plastic eenden raakten
bevroren in het ijs van het
Noordpoolgebied, ontdooi-
den weer en reizen nu
met de Golfstroom mee
naar Groot-Brittannië.

Kriebels
Voor mensen die de kriebels
krijgen van de wetenschap dat
ze zelf de tandartsnota's in de
bus zullen vinden, komen de
verzekeraars ook nog met uit-
gebreide polissen die allerlei
'luxe' ingrepen dekken. Bij Zil-
veren Kruis kost deze verzeke-
ring 17,95 gulden per maand.
Daarvoor mogen de mensen dan
bij voorbeeld kronen voor 75
procent declareren in plaats
van 50, terwijl ook kunstgebit-
ten voor driekwart worden ver-
goed (overigens beide tot een
bepaald maximum).
De ziekenfondsen zullen de ko-
mende maanden proberen zo
veel mogelijk van hun klanten
een tandartsverzekering 'aan te
smeren. Zij hebben er namelijk
behoefte aan dat ook de 'goed-
kope' patiënten een verzekering
nemen. Als alleen de 'kneusjes'
hun risico bij de fondsen leg-
gen, zullen de premies namelijk
onherroepelijk omhoog moeten.
De winst moet namelijk ergens
vandaan komen.

Jiu-jitsu voor
huisartsen
Wanneer daar voldoende
animo voor is, begint bin-
nenkort in Rotterdam een
speciaal voor huisartsen
aangepaste jiu-jitsutrai-
ning. Initiatiefnemer is de
huisarts J. Breteler, die
zelf al jarenlang deze
vechtsport beoefent. De
lessen worden gegeven
door een erkend jiu-jitsu-
en judoleraar.
In het blad van de Dis-
tricts Huisartsen Vereni-
ging stelt Breteler dat de
afnemende veiligheid in
de maatschappij soms ook
doordringt in de huisart-
senpraktijken. „Zeker als

deze gevestigd zijn in de
grote steden, waar artsen
te maken krijgen met ver-
schillende bevolkingsgroe-
pen. Vooral tijdens week-
enddiensten, als hij er
alleen voor staat, krijgt de
huisarts te maken met
onbegrip, intimidatie, ver-
baal geweld en soms ook
fysiek geweld."
Omdat lichamelijk geweld
nooit voorspelbaar is, is
het volgens Breteler be-
langrijk een eenvoudige
vorm van zelfverdediging
achter de hand te hebben.
„Zelfverdediging geeft zelf-
vertrouwen. Zelfbeheer-
sing, maar ook zelfvertrou-
wen, is een eerste vereiste
om situaties in te kunnen
schatten en te beheersen."

binnen/buitenland

Wie betaalt de tandarts:
wij of het ziekenfonds?
DOOR BART VERKADE

ROTTERDAM - „Bent u
ziekenfonds of particulier?"
De meeste tandartsassisten-
tes stellen de vraag dage-
lijks. Dat blijft ook zo,
hoewel de verschillen tus-
sen fondspatiënten en par-
ticulier verzekerden per 1
januari 1995 bijna helemaal
verdwijnen. Het onder-
scheid zit 'm vanaf die da-
tum alleen nog in de manier
waarop de 'basisbehande-
ling' wordt betaald: zieken-
fondspatiënten hoeven niet
zelf te bloeden voor de jaar-
lijkse controle en het ver-
wijderen van tandsteen,
particuliere klanten wèl.
Nu de nieuwe tarieven voor
tandartshulp zijn vastgesteld,
kan voor de patiënten het re-
kenwerk beginnen. Particulier
verzekerden hebben wat dat
betreft weinig kopzorgen: zij
gaan vanaf 1 januari voor alle
verrichtingen 13,5 procent min-
der betalen. Ziekenfondspa-
tiënten zitten in een lastiger
parket, omdat zij moeten kiezen
tussen zelf alles betalen of een
aanvullende verzekering ne-
men.
Alle ziekenfondsen zullen hun
klanten van die nieuwe tand-
artsverzekeringen gaan aanbie-
den. Het is echter niet altijd
handig op dat aanbod in te
gaan. Ook veel particulier pa-
tiënten zijn niet verzekerd,
omdat de kosten van de behan-
delingen vaak lager zijn dan de
premie voor een verzekering.
Bovendien vergoeden de meeste
verzekeringen niet de volledige
kosten.

Ziekenfondspatiënten lopen
evenzeer tegen dat probleem
op. De speciale verzekeringen
die tot nu toe waren gepresen-
teerd, gingen allemaal uit van
een eigen bijdrage van 20 tot 25
procent van de kosten. Grote
verzekeraars als VGZ en OZ
hebben zelfs een 'plafond' inge-
bouwd van 750 gulden per jaar.
Méér wordt niet vergoed.

Macht
Nog altijd oefent de clerus enoi1'

macht uit over de leren. Vrij*felke ler wordt geboren in een *
tholiek ziekenhuis, gaat naar &
katholieke school, wordt getroU*
door een katholieke priester, H*
een katholieke begrafenis tegerfl''
zien.

Het percentage kerkgangers
loopt 82, minder dan voorhof
maar meer dan in enige ander *■
ropees land. Dat uitgerekend in ",
land de clerus van haar voetst*
moesten tuimelen, was missch'
onvermijdelijk. Maar de omV^Jvan de hypocrisie blijft de leJj
verbazen. Deze maand stierf
61-jarige priester in een sauna V<«|
homoseksuelen. Gelukkig w3>7
twee priesters ter plekke om hert1

bedienen.

Graham Greene noemde zijn bjL
over de overspelige priester "*Y
Power and The Glory'. Dat wa«.;
1940. Nu, in het lerland van
schop Casey en vader Smyth, W°^de kerk nog altijd de Macht tow
dicht. Maar Glorie?

Gevangenis
In Noord-lerland hadden de justi-
tiële autoriteiten ondertussen ook
hun handen vol aan de katholieke
geestelijkheid. Een kloosterbroeder

hoorde de celdeuren achter z'1,
dichtvallen, nadat hij schuldig ,
bevonden aan het misbruiken $

drie 11-jarige kinderen. En Brd
dan Smyth, een priester, kreeg j
jaar gevangenisvoor het molestef
van een groot aantal kinderen "beiderlei kunne.

Brendan Smyth kwam vorige W^voor het voetlicht, omdat zijn m 1
drijven de val inluidden van de f
gering. Tot woede van de Lab*
Party, die met de katholieke FiaO|
Fail een coalitie vormde, had F
mier Reynolds een man tot opK
rechter benoemd die eerder als ov
cier van justitie zeven maan*
lang de berechting van Smyth "
tegengehouden.
De eerste vraag is waarom de *
trokken officier van justitie, Wltf1
han, gedurende meer dan een
jaar alle verzoeken van Noord-^land om uitlevering de priester fl
genegeerd. En de tweede, mdl»
gender vraag is waarom Reyn"'
uitgerekend deze man had gep^j
moveerd.

Draaideur CRI
'echte killer'
Bij de draaideur van het
hoofdkantoor van de CRI
in Zoetermeer spelen zich
dagelijks hilarische tafere-
len af. Tassen en koffers
raken beklemd, paraplu's
worden gekraakt en taar-
ten geplet. Geregeld sprin-
gen bezoekers, geschrok-
ken doordat de nauwe
deur tegen de klok in be-
gint te draaien, achteruit
om tot de conlusie te ko-
men dat ze nog steeds
buiten staan.
De toegangsdeur in het
super-beveiligde gebouw
van de inlichtingendienst
wordt in beweging gezet
door met een magnetisch
kaartje langs een sensor
te bewegen. Die sensor
zit in de draaideur. Om
het kaartje er bij te hou-
den, moet de bezoeker in
de cylinder stappen waar-
binnen de deur beweegt.
En tot verrassing van velen
draait de deur niet met de
klok mee, maar tegen de
klok in. De portiers van
de CRI spreken van 'echte
killer.

Mandela wellicht sir Nelson
In Zuid-Afrika is enthousiast ge-
reageerd 'op berichten dat de
Britse koningin Eiizabeth van plan
zou zijn Nelson Mandeia te ridde-
ren bij haar bezoek aan Zuid-Afri-
ka volgend jaar maart. Maar er
doemt een klein probleem op:
volgens de Zuidafrikaanse wet
mag hij de bijbehorende titel niet
voeren.

Mandeia heeft tijdens een bezoek
van prinses Arme laten weten
dat hij zich vereerd zou voelen
met de titel van 'sir'. „Laten we
afwachten wat komt. Maar een
verering van Hare Majesteit zul-
len maar weinig mensen weige-
ren," gaf hij als commentaar. En

in het ANC gaan stemmen op
om de uit de jaren twintig stam-
mende wet te veranderen.
Volgens ANC-parlementariërs is
het verbod op buitenlandse titels
'een restant van het koloniale
verleden' en zou Mandela's ver-
heffing in de adelstand Zuid-Afri-
ka's hernieuwde toetreding tot
de Common Wealth onderstre-
pen. De wet werd in de jaren
twintig door de regering Hertzog
aangenomen, als tegemoetko-
ming aan de Afrikaanders. In
Afrikaander kringen bestond na
de Boerenoorlog grote weerstand
tegen de Britse gewoonte Zuida-
frikanen adellijke titels toe te
bedelen.

Koos bestolen
Koos Alberts is in mineur. De invalide zanger werd
in Bergen op Zoom bestolen van een bfaasstimula-
tor, een apparaat dat Alberts nodig heeft om te
kunnen plassen. Bovendien is het een ding dat niet
op voorraad verkrijgbaar is. Het apparaat werd, te
zamen met een autoradio, gestolen uit de wagen
van Koos Alberts.

Een kerk van
schijnheiligen

DOOR CEES VAN ZWEEDEN

Eenpedofiele
priester bracht de
lerse regering ten

val. Maar Brendan
Smyth was niet de

enige
'schijnheilige.

Talloze
geestelijkenblijken
plotseling in zonde

te leven. Macht
wordt op het

groene eiland nog
altijd vanaf de

kansel uitgeoefend.
Maar hun aureool

van zedigheid
hebben de priesters
definitief verloren.

LONDEN - In een van zijn romans
verhaalt Graham Greene, de Engel-
se schrijver, de lotgevallen van een
priester. Zoals zovele priesters heeft
ook hij een keer moeten toegeven
aan de vleselijke verleidingen, maar
de ironie wil dat die zwakte zijn
redding wordt. Revolutionairen
hebben in een Mexicaanse staat de
clerus met wortel en tak uitgeroeid,
en zitten hem als laatste overleven-
de priester op de hielen. Wanneer
de gewapende atheïsten uiteindelijk
zijn dorp binnendringen, treedt een
meisje naar voren, wijst op de pries-
ter, en zegt: „Dat is mijn vader."

Het was misschien naïef van de re-
volutionairen om te veronderstellen
dat iemand met een kind geen
priester kon zijn. Als zij enige ken-
nis hadden gehad van het heden-
daagse lerland, zouden zij zich niet
zo gemakkelijk om de tuin hebben
laten leiden door kleine Brigitta.
Niet alleen blijkenroomskatholieke
geestelijkenkinderen te verwekken,
ze blijken ook kinderen te misbrui-
ken. Maar anders dan bij Graham
Greene worden zij niet langer gered
door hun eigen zondigheid.

Eamonn Casey, eertijds bisschop
van Galway, slijt thans zijn dagen

in vergetelheid. Zijn zonde was dat
hij had tijdens een langdurigerela-
tie een kind had verwekt, en vervol-
gens zijn maitresse ruim 200.000
gulden zwijggeld had betaald uit de
kerkkas. Het schandaal kwam in
1992 aan het licht.
Voor de diepgelovige leren kwam
de onthulling als een schok. Hun
meest gewaardeerde bisschop, die
zij als een soort heilige hadden be-
wierookt, was ontmaskerd als een
schijnheilige. Sommigen verloren
hun geloof, maar kenmerkend voor
de lerse samenleving was misschien
dat bijgeloof ervoor in de plaats
kwam. Inch Strand, de smalle zand-
strook waar bisschop Casey zijn
zoon zou hebben verwekt, is nu een
pelgrimsoord voor echtparen die
geen kinderen kunnen krijgen.

Casey was de hoogste geestelijke
die zijn primitiefste driften niet kon
beheersen, maar niet de enige. Vori-
ge week stondeen 61-jarige priester
terecht die zich aan een liftster zou
hebben vergrepen. Eerder kreeg een
andere priester twaalf jaar cel we-
gens seksueel misbruik van zes jon-
gens op de kostschool van zijn reli-
gieuze orde. En een derde geestelij-
ke zal binnenkort voor het gerecht
worden gesleept wegens de aanran-
dingvan eén 13-jarige jongen.
En dat is alleen nog maar de balans
van dit jaar. Voor het jaar uit is,
kan nog een zaak voorkomen die de
lerse kerk op haar grondvesten zal
doen schudden. De aanklacht: het
misbruik van honderd kinderen op
een nonnen-school.

# Een jongetje bidt in een
katholieke kerk in West-Bel-
fast. Foto: REUTER

Moordenares leeft
met lijk onder sofa
Een Poolse moordenares in de havenstad Gdansl*
heeft acht maanden het lijk van haar slachtoffei
onder haar sofa bewaard.
De 56-jarige vrouw bekende aan de politie dat ze
haar 59-jarige kennis had gewurgd. Ze gaf echter
geen verklaring voor haar daad. Op de vraag hoe
ze het zo lang had kunnen uithouden in de penetran-
te stank van het rottende lijk, antwoordde de moorde-
nares: „Ach, regelmatig luchtte ik de flat en verder
maakte ik me er niet zo druk over."

Sint levert kruis in
Sinterklaas gaat op 30 november, zonder het christe-
lijk kruis op zijn mantel en mijter, op bezoek bij
asielzoekers in Groningen. De Goedheiligman komt
daarmee tegemoet aan de wens van islamitische
asielzoekers niet met christelijke symboliekgeconfron-
teerd te willen worden.
Vorig jaar ontstonden er in het ontmoetingscentrum
voor asielzoekersvan Humanitas in Groningen proble-
men met islamieten die geconfronteerd werden met
een zwarte Somalische Sinterklaas die gekleed was
in de gebruikelijke Hollandse Sinterklaaskledij. De
kruisloze Sint van dit jaar is blank.

(ADVERTENTIE)
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De Haarlemse kunstenaar Piet Klerkx maakt schilderijen met een luchtje. Eerst
ruiken ze nog wel lekker, als je er van houdt tenminste. Daarna gaan ze vermoede-
lijk erg stinken. De Haarlemse navolger van Rembrandt schildert zijn doeken name-
lijk met hagelslag en pindakaas. Het eerste 'luilekkerland'-doek is nu naar de
gemeentelijke kunstcommissie gegaan in de hoop er subsidie voor te krijgen. Dat
zal vast wellukken, schatten wijzo in. Foto: anp

Licht-Studio

ïfc._
Heerlen, Spoorsingel 1a

tel.: 045-729735
Veel voordeliger in klassieke

en moderne verlichting
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Tweespalt
Ook WD en CDA houden vast aan
de oorspronkelijke datum. Een mo-

tic van de PvdA de laatste lichting
in april 1995 op te roepen, kon niet
op een meerderheid in deKamer re-
kenen omdat D66 zijn steun introk.

De opkomstplicht was niet het eni-
ge onderwerp waarover de rege-
ringsfracties zich oneens toonden.
Ook de financiële claims die Defen-
sie bij het kabinet heeft ingediend
en waarover volgend jaar een be-
sluit moet worden genomen, zorg-
den voor tweespalt. Minister Voor-

hoeve maakte duidelijk dat hij in
1996 geen mogelijkheden ziet de
hem opgelegde bezuinigingen volle-
dig te realiseren: „Twee en twee is
sinds Archimedes vier. Ik zie niet in
waarom dat volgend jaar anders
ligt." Als de ministerraad niettemin
onverkort vasthoudt aan het volle-
dige bedrag, komt de baan van de
minister zelf in het geding, voor-
spelde hij. „Dan is er ook een per-
soonlijk zwaar probleem. Dan moet
ik die vraag beantwoorden."

Deze krachtige opstelling klonk
CDA en WD als muziek in de oren.
Maar bij de regeringspartijen D66
en PvdA viel het betoog in minder
goede aarde. D66'er Hoekema wreef
Voorhoeve onder de neus dat bij de
herzieningvan het buitenlandse be-
leid komend voorjaar alles ter dis-
cussies staat, dus ook de defensie-
begroting. PvdA en D66 vrezen dat
minister Pronk van Ontwikkelings-
samenwerking het kind van de re-
kening wordt als Voorhoevezijn zin
krijgt.
CDA-Kamerlid Hillen hekelde aan
het eind van het debat de verdeeld-
heid van de paarse regeringsploeg
over belangrijke beleidszaken zoals
de investeringen in de krijgsmacht.
„Dit kabinet is in zichzelf zo ver-
deeld dat het voortdurend de steun
van andere partijen nodig heeft om
tenminste nog iets te bereiken," al-
dus Hillen. Voorhoeve telde echter
zijn zegeningen: „Alleen Groen-
Links en de SP hebben afstand ge-
nomen van mijn lange-termijnbe-
leid.Dat geeft een stevige basis."

Democraten betalen 'winst' met geschonden blazoen

Overwinningsroes D66 na
Borssele-debat ongepast
DOOR KOOS VAN WEES

HAAG - „Ik denk dat dec, in het land er geen
L°C,°^a meer van kunnen ma-s^V verzuchtte VVDer Jo-

Remkes dinsdag voor de
(,~Camera's na de zoveelste■ *jac in het debat over de

Borssele. En hij
bj e« erbij alsof hij het ooket kon helpen.

nieuwsanalyse

x_ zal een parlementariër zich
e c"]nheilig hebben gedragen als

%y es °P dat moment. Want de
Vjj. ®r stond die dag bij het staken
BW.de stemmen over vervroegde
6e,, ln_ van Borssele op het punt
Jan nieuw hoofdstuk toe te voegen
\r e politieke soap-opera die
Ut jq ele' heet. Onder het motto 'als
lloot

u* rug krab, krab jij de mijne'
(V etl *J een overeenkomst met de
'e k6eris nief van beginselvastheid
V TY'huldigen RPF-fractieleider
iets ?^^e- Die zou gisteren tegen

_6r namen waar hij dinsdag nog
i_ts *as enRemkes zou in ruil vóór
W stemmen waar hij dinsdag nog
tof^ Was. Zo zou de WD Borssele

Tv? °pen kunnen houden en
.ie,., ijke zijn wens tot een funda-
jeL ele discussie over kernenergie

°Horeerd zien.

" De
GroenLinks-Kamerle-
den Vos (links) en
Rabbae feliciteren
elkaar na het debat over
Borssele, waarin de
sluitingsmotie van hun
partij werd
aangenomen. Foto: anp

Hol
,-j m°derne kiezer van deze

VirWetse politieke koehandel in-
Iw^d geen chocola kan maken,
t. r Remkes het alvast maar zelf
S^loivfen' an Di-ke probeerde zijnc°ti<!i ers no_ te verkopen alsVl nt beleid, maar dat klonk
V° _e kQI- De consistentie zat 'm
Sa Van Diike in het vasthou-
ttisc ai} de wens tot een principiële
V e Ssie over kernenergie, „zodat
.ujJ 1exercitie als nu over Borsse--- eens zullen krijgen."
Ijjj gelijk kreeg geen van beiden
V-lrt 1' Van DiJke merkte dat hij
kt. e doende steun kreeg voor zijnn Zag a^ van de koehandel.
!teiHrn

6e Werd voorkomen dat de
E

n gisteren opnieuw staak-
-oesri Ultaat: Borssele moet ver-sus Sluiten en er komt alleen een

*ahiv, Sle over kernenergie als het,
v Dltletdatwil.
iet -'ijdpgLbenend voor het paarse
!- dat een driemansfractie als
»cc de doorslag dreigt te geven
<>vet. R bela ngrijke discussie als die

«orssele. In de bijna honderd

■dagen waarin het paarse kabinet de
;discussies voor zich uit schuift, was,
Borssele de eerste echte testcase
voor de coalitie, en de muur wan-
kelt al aardig. De fracties zijn on-
derling zo verdeeld dat er steun
gevonden moest worden bij de
onooglijkste splinters.

Zilverling
D66 zocht zijn heil bij GroenLinks,
dat toevallig een motie voorhanden
had die de democraten plotseling
wel goed uitkwam, terwijl de WD
aanklopte bij de RPF, die in ruil
voor één zilverling de liberalenwel
wilde helpen aan een meerderheid.
De PvdA, die nog duidelijk moet
wennen aan een politiek waarin de
machtsverhoudingen razendsnel
wisselen, bleef bijna met lege han-
den staan. De sociaal-democraten
vergissen zich nogal makkelijk in
de nieuwe stemverhoudingen, zodat
het op cruciale momenten wel eens
voorkomt dat enkele fractieleden in
het buitenland zijn. En dan kan elk
onderwerp plotseling veranderen in

een ongeleid projectiel dat blijven-
de schade aanbrengt in de paarse
verhoudingen.
Terugkijkend op het debat over
Borssele - en met name de inzetvan
D66 daarin - valt op, hoe ongeloof-
lijk onbeholpen en bot de democra-
ten te werk zijn gegaan. De fractie
wil Borssele niet langer laten
draaien dan tot 2004 en hadvan een
tegenstribbelende minister Wijers
(Economische Zaken) de toezegging
dat hij daarover wel met de eigena-
ren van Borssele wilde praten. Dat
was D66 niet hard genoeg zodat de
fractie met een 'ondersteunende'
motie kwam. Partijgenoot Wijers
liet daarop weten vast te houden
aan sluiting in 2007 als deze motie
zou worden verworpen.
Ondanks de dringende aanbeveling
de winst maar te incasseren en van
de motie af te zien hield de fractie
eraan vast. Dinsdag leidde dat tot
de ,beschamende constatering dat
geen enkele andere partij er ook
maar iets in zag. De fractie 'vlucht-
te' daarop naar een motie vanGroenLinks waarin sluiting van

Borssele werd bepleit; een motie die
uiteindelijk wèl de steun van een
meerderheid kreeg.

Behalve dat door het Borssele-
debat de paarse fracties verder uit
elkaar werden geslagen, werd ook
het blazoen van D66 aardig ge-
schonden. Immers, als de RPF dins-
dag gewoon nee had gezegd tegen
sluiting, zoals ze altijd al had ge-
daan, hadden de democraten volle-
dig met lege handen gestaan. De
glunderend-triomfalistische hou-
ding van D66-woordvoerster Jor-
ritsma en fractieleider Wolffensper-
ger na afloop van het debat was
daarom tamelijk ongepast.

Ramkoers
De politiekeramkoers die de demo-,
eraten ten aanzien van Borssele
voeren, heeft bovendien hun eigen
minister van Economische Zaken in
de problemen gebracht. Wijers moet
mede dankzij zijn partijgenoten uit-
voering geven aan een beleid waar
hij zelf niet achterstaat, namelijk

sluiting van de kerncentrale. De
VVD vindt dat de minister de nu
aangenomen motie maar naast zich
neer moet leggen. De voorstemmers
hadden immers heel verschillende
motieven en de meerderheid was
wel heel erg nipt. Wijers leek zich
gisteren na de stemmingen bij die
motivatie aan te sluiten.
Bezwijkt de minister toch onder de
druk van PvdA en D66 om wel aan
sluiting van Borssele mee te wer-
ken, dan treft hij vervolgens VVDer
Remkes op zijn pad. „Ik wil niet
zeggen dat de minister dan weg
moet, maar dan heeft hij wel een
geloofwaardigheidsprobleem.''

Borssele is daarmee het zoveelste
bommetje onder de paarse coalitie
geworden. Wijers gaat naar het ka-
binet voor nader overleg en zal pas
dan laten weten hoe hij de 'slui-
tingsmotie' interpreteert. Het is
voorspelbaar dat er binnen de coa-
litie ook over die interpretatie nog
een stevig robbertje zal worden ge-
vochten.

DOOR PETER DE KNEGT Amsterdams promotie-onderzoek naar slapeloosheid

'Slaapcursussen schieten
vaak hun doel voorbij'

v AM ~ Slaapcursussen
Ha jJY11 Veel meer dan ze kunnen
"'ieder 1*01- omdat ze de belofte

611 kan slaPen' niet kunnen
■tiet e

en ' aten ze cursisten achter
lSator en schuldcomplex. De organi-
st, n Van deze zeer populaire
Vnn n weten meestal onvol-
t'eln,, e a^ van de oorzaken van sla-pheid
bat kfysiolo Weert W- Hofman> psycho-
sterda °g San de universiteit in Am-
eeti m- Zij promoveert morgen op

erzoek naar bet begrip
Ln e£t en de invloedvan in-

-116 factoren daarop. Volgens
"Wter .Roeten huisartsen veel
hn s] Zl3n op de achtergronden
[iënte*aaPProblemen van hun pa-

laHsr't agnoStiek is bijzonder
1J " Huisartsen moeten meer

*°U „-. an de slaap zelf. Nascholing
VHe Zijn" °ok Pleit Hofman
V°°r or lnv.oering van een examen
!UsSen |anisatoren van slaapcur-
i ci>crn J zouden zich moeten on-i^dse |? aan re Sels van de Neder-
tl.2e i3laaP/Waakvereniging. In
Sl9ar>„oKreniging ziJn experts op
"enelo ed uit diverse disciplines"genwoordigd.
.^Vier miljoen mensen lijden

aan slapeloosheid. In haar dagelijk-
se praktijk aan de universiteit
krijgt Hofman veel te maken met
mensen die verschillende cursussen
hebben gevolgd om in slaap te ko-
men. „Deze mensen krijgen door dit
soort cursussen een trap na, ze zoe-
ken de schuld bij zichzelf. Ik heb
hier al zoveel mensen gehad die de-
ze ellende hebben meegemaakt.
Niet iedereen zou klakkeloos op de
cursussen moeten worden toegela-
ten."

Stress
Slapeloosheid wordt in 60 procent
van de gevallen veroorzaakt door
stress. Door de omgeving wordt het
probleem meestal gebagatelliseerd
met: 'Ik slaap ook weleens slecht.
Slapeloosheid lijkt onder steeds
meer mensen toe te slaan. „De
maatschappij wordt jachtiger, de

druk op mensen groter. Er is meer
stress." Grootmoeders warme anijs-
melk helpt vaak allang niet meer.
En ook het zoveelste rondje met de
hond is meestal onvoldoende om
slapeloosheid te lijf te gaan.

In haar proefschrift heeft Hofman
een aantal onderzoeken gebundeld
die zij deafgelopen twintig jaaraan
de universiteit heeft verricht.
„Vroeger dacht men dat slaap iets
passiefs was, dat er niks gebeurde
tijdens je slaap. Verloren tijd eigen-
lijk. Slaap blijkt echter wel degelijk
actief. Er gebeurt van alles, er ko-
men groeihormonen vrij, we hebben
de droomslaap, je kunt een sponta-
ne ademstilstand krijgen."

Zombies
~In mijn onderzoek gaat het om
slaapkwaliteit, eigenlijk een black

box, we weten er zo weinig van af."
Hofman selecteerde een groep van
zestien mensen, die al langer dan
twee jaaraan chronische slapeloos-
heid lijden. Zonder aanwijsbare
psychische of fysische redenen kun-
nen deze patiënten toch niet slapen.
„Ze lopen er vaak als zombies bij."

Deze groep patiënten werd vergele-
ken met gezonde mensen. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat de
mensen met chronische slapeloos-
heid waarschijnlijk overdag veel
actiever zijn en ook 's nachts niet
onder de drempel komen die nodig
is om te slapen. „Mijn idee na dit
onderzoek is dat de oorzaak van de-
ze chronische slapeloosheid in het
centrale zenuwstelsel zit."

Een onderdeel van het slaapkwali-
teitsonderzoek van Hofman was dat
naar slaapstorende geluidsbronnen,

lawaai dus. Bij dit onderzoek werd
vier weken lang slaap gemeten aan
een drukke autoweg in Rotterdam.
Om verschillen te achterhalen, werd
tijdens een deel van de proeven
dubbele beglazing aangebracht.
„Bij het onderzoek bleek dat de
hartslag van de mensen zich niet
aanpast, ook al woon jeer al jaren.
Alhoewel het geluid met dubbel
glas minder was, bleef het hart rea-
geren op de geluidspieken. Langs
een drukke weg ontwaken mensen
ook meer, hebben vaak een hogere
bloeddruk en er wordt ook meer
door de mensen gemopperd. Het
zou interessant zijn te weten wat
het betekent voor de volksgezond-
heid."

Hofman houdt zich verre van een
politieke stellingname over de aan-
vaardbaarheid van geluid bij bij-
voorbeeld vliegvelden als Schiphol
en Beek. „We hebben wel in op-
dracht van de Gezondheidsraad een
onderzoek gedaan naar de gevolgen
van vliegtuiglawaai op de slaap,
maar we geven dan slechts aan dat
beneden een bepaald geluidsniveau
niets gebeurt, maar daarboven
steeds meer. Misschien vindt de po-
litiek het wel aanvaardbaar dat
twintig procent van de mensen
wakker ligt, of slechts één. Dat ge-
touwtrek, daar blijven wij buiten."

binnen/buitenland

Handreiking aan demonstrerende dienstplichtigen

Defensie: vrijwilligers
het eerst opgeroepen

jfanonze parlementaire redactie
EN HAAG -Om de 'onbillijkheid'
nde dienstplicht zoveel mogelijk

wil Defensie vrijwilli-.^ als eerste gaan oproepen. Deze«ne handreiking deed staatsse-taris Gmelich Meijling gisteren11 de honderden militairen die°r de ingang van de Tweede Ka-r demonstreerden voor een ver-
fde afschaffing van de op-

De soldatenvakbonden»UM en AVNM reageerden te-u -esteld.
v; fracties van PvdA, D66 enj^enLinks hadden zich het lot van. dienstplichtigen aangetrokken.
"'gens PvdA'er Zijlstra is het on-
afvaardig dat in april 1996, als

laatste lichting wordt opgeroe-
k ' n°g maar één op de tien onder.papens komt. Volgens Groen-
jjjKs-Kamerlid Sipkes verveelt

Soldaat zich nu al stierlijk. Hun
schaf de opkomstplicht

8 een jaar eerder af.

Gmelich Meijling voelt daar niets
voor, zo bleek tijdens het Kamerde-
bat over de defensiebegroting. De
krijgsmacht heeft al grote moeite
voldoende militairen aan te trekken
voor de omschakeling naar een be-
roepsleger, aldus de bewindsman.

lezersschrijven
Iran

Iran is een veilig land, vindt het
ministerie van Justitie. Een paar
feiten:- Iran is de afgelopen jaren 32
keer veroordeeld door de VN we-
gens het schenden van mensen-
rechten.- Enkele weken geleden sprak
het Europees Parlement zijn af-
keuring uit over Iran omdat in
de Iraanse kranten foto's ston-
den waarop opgehangen mensen
te zien zijn die aan takelwagens
door de straten werden gereden.- In Parijs is op het moment het
proces tegen de moordenaars
van een Iraanse oppositieleider
gaande. Deze werd op last van
de Iraanse leiders vermoord.- Onlangs vluchtte een beroem-
de Iraanse zangeres naar het
westen. In Iran werd haar doch-
ter door het regime opgepakt.
- Met de regelmaat van de klok
worden in Iran mensen opgepakt
en zonder vorm van proces in de
gevangenis vastgehouden.- Het dodenvan kinderen in ge-
vangenissen waar politieke ge-
vangenen zitten is geen zeld-
zaamheid. In 'gewone' gevange-
nissen executeren ze geen
kinderen: die moeten eerst acht-
tien jaar worden in de gevange-
nis en worden dan alsnog ver-
moord, aldus een gevluchte
Iraanse balling en ex-gevangene.
Medewerkers van Amnesty In-
ternational kunnen deze bar-
baarse lijst aanvullen. Het beeld
wat hierdoor van Iran anno 1994
ontstaat is een beeld van wille-
keurige, onvoorstelbare gruwel-
daden. Iran is een veilig land,
oordeelt Justitie, terwijl folterin-
gen, martelingen en moordpar-
tijen aan de ordevan de dagzijn.
Gezien de ernst van de zaak zou
een grondig politiek onderzoek
gewenst zijn. Bovendien zou een
en ander politieke consequenties
moeten hebben.
MAASTRICHT L. Eurlings
(Door redactie ingekort)

Vaalsbroek
Het Conferentiecentrum c.g. Ho-
tel-Restaurant 'Vaalsbroek' ont-
vangt van de provincie Limburg
een subsidie van meer dan
20.000 gulden als bijdrage in de
inrichtingskosten van een Lim-
burgse boomgaard met circa 90
verschillende hoogstamfruitbo-
men. De boomgaard wordt ook
opengesteld voor het publiek.
Hoe is een dergelijke beslissing
voor een redelijk denkend bur-
ger 'te verteren'? Wie profiteert
van een dergelijke 'toeristische
trekpleister'? Juist ja, niemand
anders dan de uitbaters van Ho-
tel-Restaurant Vaalsbroek.
De vraag is mijns inziens gewet-
tigd, of de directie van 'Vaals-
broek' had afgezien van de in-
richting van een dergelijke
boomgaard, indien de provincie
een verzoek om subsidie niet had
gehonoreerd?
Naar de dagelijks door onze be-
stuurders verkondigde mening,
moeten de burgers van dit land
bezuinigen, 'inleveren. Veelal
zien de burgers de noodzaak
daarvan in. Evenwel brengen be-
sluitvormingen als hierboven
beschreven, de geloofwaardig-
heid van onze bestuurders zeer
in het geding.
BOCHOLTZ W.J. Vroomen
(Door redactie ingekort)

Jacht
Er worden veel te veel woorden
vuil gemaakt aan jagers en de
jacht. Jachtverenigingen en ja-
gers stellen als zodanig vandaag
de dag weinig meer voor doch
berusten nu veel meer op oude
tradities waaronder ook de Hu-
bertusmis.
Met alle respect voor de Dieren-
bescherming zijn een groot deel
van de actievoerders tegen de
jacht kennelijk mensen met een
beperkt bevattingsvermogen. Ze
zien door de bomen het konijn
niet meer. Voor hetzelfde geld
kun je ook actie voeren tegen
sportvissers en duivenmelkers.
Ik zou hen willen adviseren actie
te voeren of te demonstreren te-
gen het leger van jagers dat in
Bosnië of waar ook ter wereld bij
de vleet konijnen met korte oren
afschiet.
SCHINNEN André Wollersheim
(Door redactie ingekort)

Cholesterol
Persberichten van de afgelopen
weken suggereren onder koppen
als 'Doorbraak voor hartpatiën-
ten' dat 'Een nieuw cholesterol-
verlagend middel (pravastatine)
de kans vermindert dat choleste-
rol de kransslagaders van hart-
patiënten verstopt. Deze persbe-
richten hebben geleid tot veel
vragen zowel van de zijde van
artsen als van patiënten. In het
bericht staan een aantal fouten,
onder andere over de dieetvoor-
schriften en werkingsmechanis-
me van cholesterolverlagende
maatregelen. De persberichten
hebben betrekking op RE-

GRESS, afkorting voor rßegres-
sion growth evaluation statin
study', een kort geleden afgeslo-
ten Nederlands onderzoek van
twee jaar bij mannen met nor-
maal tot iets verhoogd choleste-
rol in hun bloed. Bij dit onder-
zoek werd gekeken naar de
voortgang van aderverkalking
(atherosclerose) bij toediening
van het middel pravastatine.

De suggestie dat het hierbij om
een nieuw cholesterolverlagend
middel met weinig bijwerkingen
gaat is onjuist. Pravastatine
(handelsnaam = Selektine ®) be-
hoort tot een groep middelen
waartoe ook simvastatine (han-
delsnaam = Zocor ®) behoort.
Deze middelen vormen nu al en-
kele jaren wereldwijd de meest
gebruikte cholesterolverlagende
medicamenten. Hun werking be-
rust op remming van de aan-
maak van cholesterol in de lever,
waardoor eiwitten worden aan-
gemaakt die zorgen voor verwij-
dering van de 'slechte' choleste-
rol (LDL-cholesterol) uit het
bloed. Verlaging van LDL-cho-
lesterol van 30-40% is normaal.
Al deze middelen hebben weinig
bijwerkingen.
De opmerking in het persbericht
dat 'de pil beter werkt dan een
cholesterolvrij dieet, want daar-
bij blijft het lichaam zelf de stof
produceren', is principieel on-
juist. Dieet en tabletten hebben
namelijk dezelfde invloed op de
cholesterolhuishouding. In beide
situaties blijft het lichaam ge-
lukkig gewoon cholesterol pro-
duceren. Leefregels en choleste-
rolverlagend dieet blijven de
hoeksteen van de behandeling.
GRONINGEN

dr. J.J.van Doormaal,
internist Academische
Ziekenhuis Groningen

"postbus 3100 '

Ongewenst
Tegenwoordig lees en hoor je
bijna dagelijks verhalen over
seksuele intimiteiten op het
werk en bij sportevenementen
ten opzichte van vrouwen. Op de
televisiekan men sinds enigetijd
een spotje zien met een hond die
tegen de broekspijpen van een
man oprijdt. Op die manier wil
men suggereren dat vrouwen tij-
dens werk en sport zich voelen
als de man uit dat spotje wan-
neer ze seksueel geïntimideerd
worden. Nette vrouwen, die fat-
soenlijk gekleed naar hun werk
gaan of een uurtje sporten in een
behoorlijk tenue, zullen daar
weinig of nauwelijks last van
hebben.

'Het zijn dan ook meestal dezelf-
de typetjes die door hun chef of
collega met de ogen worden uit-
gekleed. Ik ben 59 jaar en een
gezonde vent maar ik kan u ver-
zekeren dat ik afgelopen zomer
mijn ogen hfb uitgekeken. Daar
schaam ik mij beslist niet voor.
Ik wil vrouwen die daar zo
zwaar aan tillen, aanraden wat
ruimer in de textiel te gaan zit-
ten. Ook dan heeft een vrouw
bekijks.
HEERLEN H.J. Vestjens
(Door redactie ingekort)

Scheiding
Graag wil ik u aandacht vragen
in verband met de problematiek
waar ik mee worstel. Ik ben een
vrouw van 60+ en ben nu na een
huwelijk van 41 jaar gedwongen
te scheiden.
Zit daardoor ten zeerste in de
problemen. Vanwege mijn gerin-
ge financiële draagkracht zou ik
de regering willen voorstellen
vrouwen bij het begin van hun
huwelijk een pensioenrecht te
geven zodat zij ook in staat zijn
een goed pensioen op te bouwen
net als anderen die in de maat-
schappij werken. Zon stap als ik
nu zet hoef je dan niet met lege
handen te doen. Want dit maakt
zoiets nog veel erger. Je voelt je
daardoor net een armlastige die
nergens recht op heeft. Terwijl
wij vrouwen toch ook ons aan-
deel hebben geleverd in het
maatschappelijk bestel. Nu is
het net of je heel je leven alleen
maar recht op het aanrecht hebt
gehad en voor de rest rechteloos
bent. En daar voel ik mij behoor-
lijk door genomen. leder mens
heeft toch recht op een onbe-
zorgde toekomst, ook de oudere.
(Naam en adres bij redactie
bekend)
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lipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaartdie u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 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
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) D930

Personeel gevraagd
Brood- en banketbakker gevr.

Bakkerij Thijssen, Tongerseweg 259,
Maastricht, a 043-430093.

HetLimburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
Vrieheide

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

Rumpenerstr. 81, Brunssum. S 045-256363.
PEPPERMILL vraagt

Buffetbedienden
met ervaring. Telef. 045-415794.

Belgisch meubelbedrijf zoekt voor
onmiddellijke indiensttreding:

Meubelvertegenwoordiger
Regio: Nederland, ervaring is een pluspunt maar niet
noodzakelijk, detailsworden besproken. Schrijf naar:

B-06256, Limb.Dagblad, Postbus 2610,6401 PC Heerlen.

Personeel aanbod
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk. Telef. 046-
-334514 of 045-250238.
Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger.
Telefoon: 045-321948.
SCHILDER/behanger vraagt
bijverdiensten in de winter-
maanden, regio Valkenburg/
Meerssen. Tel. 043-650345.
De WINTERSCHILDER b.z.
a. voor alle voorkomende
werkzaamheden binnen en
buiten, gratis prijsopgave.
Tijdelijk 10 tot 50% korting. S
04750-11435.
Aangeb.: HUISHOUDELIJ-
KE hulp in Maastricht, 4 uur
p. week. Lotte, a 043-211932.
THUISKAPSTER komt bij» u
aan huis. Kan nog klanten
aannemen in Heerlen en
omstreken t/m Maastricht.Telef. ml. 045-708181 na
15.00 uur.
Ervaren Jurist verleent
RECHTSBIJSTAND. Mr.
Schoonbrood. 045-445622.

Communie
I Voor maatwerk van COM-
i MUNIEJURKEN, enkele■ modellen van '95 zijn klaar.

Telef. 043-645821.
I COMMUNIE. Grandioze
I collecties, kort-lang-modern-■ klassiek (Sissy). Alles maat-
werk va. ’195,-. Bruidshuis: Pereboom, Grote Gracht 27,

! Maastricht, S 043-212269.
Reparaties

KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TVA/IDEO reparatie."Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TV DEFECT, binnen 4 uur
klaar, geen voorrijkosten, 3
mnd. gar. Tel. 04750-19792.

Reparaties
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
Elektra REPARATIE was-
machine, droger, ijskast. Tel.
046-528708.

Personeel gevraagd ' 'Gevraagd per direct j
ervaren metselaars

Hoog loon, aanmelden tijdens kantooruren S 046-334514. !Na kantoortijd a 045-250238.

Becker Benelux Groep
zoekt voor direkt zelfstandige freelance agenten voor Lim- i
burg. Voor 8.0.1. Opleidingsinstituut en 8.1.M.K. Incasso Imidden- en kleinbedrijf. Hoge verdiensten, continu bege- ileiding, geen investering, interne opleiding, i.b.v. auto. j

Bel 020-6368471. J
Aannemersbedrijf Borger zoekt met spoed I

mensen voor Duitsland I
Betontimmerlieden, metselaars,

ijzervlechters. <Telef. 045-275772. j

Dames gez. voor de ver-
koop van excl. DAMESKLE-
DING. Bepaal je eigen sala-
ris, goede garantie en start-
bonus. Inl. 045-423728.
OPPAS gevraagd in de
avonduren, enkele dagen
per week, min. 16 jr. Telef.
04750-30311.
Zoekt u full- of part-time
werk in de VERKOOP, waar
u uw tijd zelf kunt indelen te-
gen zeer goede verdiensten.
Telef. 04750-30311.
Zoekt u OPPAS of wilt u zelf
oppassen, 0.N.8.0. regio-
naal bemiddelingsbureau
helpt. S 045-210210 tussen
9.00-14.00 uur.

DAMES opgelet! erv. con-

_
sulentes gevr. bij Europees fmarktleider van excl. onder- fmode. Wij hebben de beste vcondities. S 070-3670282. »
b.g.g 04954-1899. «
CONSULENTES gevr. voor "de verkoop van excl. lingerie, 1hoge verdiensten mogelijk. r
Telefoon 046-379115. '8.V.K.0., het bureau voor fals u een KINDEROPPAS 'zoekt of als u zelf wilt oppas- ".sen. Tel. 04492-2479/043-
-476855. !;
HULP voor onderhoud van C
kamers op maandag. Te \
melden: Hotel Lorraine, .
Canne-België. J

Word RIJINSTRUCTEUR
(MA/). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar autorij-
instructeurs en motorrij-in-
structeurs, bromfietsinstruc-

" teurs en rijinstructeurs voor
vrachtauto- autobus- of
aanhangwagenrijbewijs. Met
het begeerde erkende Ka-
derschooldiploma mag u
(zelfs zonder midden-
standsdiploma) vrij een rij-
school beginnen. Na vijf
maanden kunt u al eigen
baas zijn (fulltime of parttime)
of een leuke vaste baan
hebben. Binnenkort starten
overal in het land de nieuwe
opleidingen. Meer weten?
Bel dan voor 21.00 uur voor
gratis fraaie studiegids De
Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.
Neu, neu, neu, neu, neu.
Suche VERTRIEBSPROFIS
oder die welche werden wol-
len. Sensationelles Produkt.
Fax 045-410988.
THUISWERK correspon-
dentie. Postbus 244, 6200
AE Maastricht. Gefrankeer-
de enveloppe bijsluiten.
Met spoed gevr. part-time
TAXI-CHAUFFEURS m/v
evt. WAO-er, dag- en
nachtdienst en weekend-
dienst. Julianastraat 6,
Brunssum. Tel. 045-252444.
Op zoek naar werk in de
MUSIC business? Maas-
tricht Promotions, het Euro-
pese bureau met internatio-
nale contacten in de show-
en platenindustrie. Stuur al
je gegevens c.g. opnames
naar: Maastricht Promotions
b.v. Helmstr. 3/5, 6211 TA
Maastricht, Maastricht Pro-
motions, als het om de
sprong naar' de top gaat.
Vraag vrijbl. onze folder.
BOEKHOUDER gevr. die
bekend is met boekhoud-
progr. snelboek-plus van
Stark-Texel en wil mij teg.
verg. helpen met opzet van
administratie voor 1-mans
zaak, PC en programma in
bezit. Tel. 046-372598.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Persoonlijk
melden Maastrichterstr. 155,
Brunssum.
Dringend gevr.: dynamische
mensen voor Adm. THUIS-
WERK. Schrijven met ge-
frank, envelop naar: Br.o.nr.
B-06240, Trompetter, Post-
bus 2,610, 6401 PC Heerlen.
Gevraagd 2 jonge energieke
MEDEWERKERS voor
vleeswarenproduktie, Ift. tot
19 jr. Gillissen Vleeswaren
Heerlen. Voor tel. afspr.: 045-
-729531.
Full-time CHAUFFEUR gevr.
met ervaring. Persoonlijk
aanmelden, Hompertsweg
12,Landgraaf.
Dames opgelet! flitsende
carrière als MANAGER bij
Europees marktleider van
excl. lingerie. 070-3670282.
b.g.g. 04954-1899.

Personeel vraag
CHAUFFEURS gezocht
voor het uitleveren van pak-
ketten in Nederland en
Duitsland. Vereisten: * leef-
tijd 28-40 jr. * representatief
voorkomen * bereid zijn
lange dagen te maken * .
werken op oproepbasis *
voldoende kennis van de
Duitse en Nederlandse taal.
00-49.2456929.
Werken als MANNEQUIN, :
dressman en fotomodel, er- 'varihg niet- vereist, opleiding !mogelijk, ook ouderen en ,
grote confectiematen. Bel
tijdens kantooruren: Classic
Modelmanagement Buro. !
02152-50283/52874. 'Wie wil mijn dochter 8 jr."BIJLES geven in rekenen ■(groep 4-5)? Tegen verg.
045-420572. I
MASSEUSE gevr., werk op
lok. Interne opl. en deeltijd
mogelijk. Tel. 06-53213922.
Ben jij tussen de 20 en 35 "jaar en zoek jij 'n part-time
baan als FRITUREHULP in
een jong en dynamisch team
in Landgraaf, bel dan telef. -045-319316.
Gevr. schooltour CHAUF-
FEURS, m/v met klein en
groot rijbewijs, Ift. geen be-
zwaar, voor een leuke och-
tend en/of middagbaan. Bel
Loo-Tax, 045-458020.
Met spoed gevraagd: TAXI-
CHAUFFEURS, part-time
weekend, bij voorkeur met
ervaring. Micro Taxi Vos,
Landgraaf, S 045-312958.
Gevr. SCHOONMAAK- 'STERS v. 1x per week 's Iavonds kantoren schoon- <
maken in Beck. 046-424871. j
Gevr. SERVEERSTER met I
enige erv. voor enkele avon- 'den per week, ook in week- I
ends. Tel. reacties na 12.00 :
uur: Restaurant La Griotte, \
Kampstr. 37, Landgraaf, S ,
045-322068. |
INTERZEND vraagt voor div. 'klanten: hulpkrachten, instr. j
fitters, argon/el. lassers v. ileidingen en bankwerkers. S t
043-622582/045-751420. j
INTERZEND vr. v. div. op- I
drachtgevers: hulpkrachten, 'instr.fitters, argon/el. lassers ,
v. leidingen en bankwerkers.
'S 043-622582 / 045-751420. c
Met spoed gevraagd KAP- f
PER m/v, 1e kracht met er- V
varing, aanvaarding direct. r>
Mcx, haarmode, Weltertuin- "str. 9, Heerlen. 045-710634. Lv
Tempo-Team Uitzendbu- vreau zoekt per direct een j
SORTEERDER (m/v) voor c
een distributie-bedrijf in Sit- F
tard. U sorteert pakketten tot h
30 kg en toetst nauwkeurig
codes in. U bent gedurende J|
langere tijd van ma. t/m vrijd. k
's ochtends beschikbaar van _
05.00 tot 09.00 uur. Leeftijd l\vanaf 25 jaar. Info: 046- k
514222, Marianne Bardoul, t
Sittard, Rosmolenstraat 4. z

Gevr. nette VERKOPER-
(ster) evt. part-time liefst
met ervaring. Slagerij Heijen,
Groenstraat 37, 6162 EM
Geleen, a 046-743287.
Metselbedrijf Robeerts
vraagt met spoed ervaren
METSELAAR, a 045-421666.
InvaWhulpkracht voor 2-3
middag. -AVOND. Soll. St.
Gez. Lich.,B 045-352044.

Te huur gevraagd
BEEK, Irenestraat 50. Goed
gel. app., cv., 2 slpks, aan-
bouwk., kunststoff. koz.,
dubb. glas. Huurprijs ’895,-
-per mnd. Waarborgsom 3
mnd huur. Huisdieren ver-
boden! 046-519644.
Gezin 1 kind zoekt woon-
ruimte in HEERLEN, omg.
Aarveld, Bekkerveld, huur
tot ’ 600,-. 020-6681310. .
Te h. gevr. overdekte CA-
RAVANSTALLING omg.
Hoensbroek. a 045-218760. !
Te h. gevr. EENGEZINS-
WONING H'rlnA/oerendaal
tot ’ 1.000,-. B 045-717093.

Sinterklaas
Te huur of te koop SINT,
Piet en Kerstman kostums.
'T Sjpasshoes Emmastr. 18,
Heerlen. Tel. 045-741960.
Bel voor een bezoek van
SINT en Piet. 045-719451
(tevens kledingverhuur)
SINT en Pieten kostuums te
huur, ook grimmeren. Hee-
renweg 274, Heerlen. Telef.:
045-212513.
Te huur Sint en PIET-PAK-
KEN, zeer mooi. Telefoon
04498-54023.
Wie heeft de SINT gezien?
Zeg hem dat de leukste 50's
en 60's surprises staan bij
Tati, Hoofdstr. 25, Amsten-
rade. Open dond. + vrijd.
van 13.00-18.00 uur, zaterd.
11.00-16.00 uur.
SINT en Piet(en) thuis. Bel
voor informatie 045-321514
b.g.g. 317737.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Schin op Geul - Valkenburg
Te huur mooie zonnige etagewoning. 1e Verd. met dakter-
ras. Ind. woon- eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer,
w.c, hal, huur’ 650,- nevenkosten’ 120,- p.mnd.

Inl. na 18.30 uur 04459-2704.
REKEM (B). Appartement
Steenweg 209, te h. gelijkvl.
alle comfort, ’750,- excl.
Tel. 00-32.89.715562.

OG te huur
Te huur APPARTEMENT, 2
slpk., living, balkon, inb.keu-
ken, cv., badkamer, garage,
kelder. Vlijtingen Riemst. Tel.
00-32.12.454657.
Te h. WONINGEN te Veld-
wezelt en Smeermaas met 1
a 3 slpkmrs. ’5OO,- a

’ 700,-. Tel. 00-32.89.
492830.
Te huur ATELIER/werkpl.,
55 m2, ’450,- p.mnd, ook
opslag mog. en evt. woonr.
Huurvermindering mog. in
ruil voor klussen op basis
van uurloon, a 04499-5246.
Te huur in HOENSBROEK
voor werkend persoon,
nieuw gestoft, kamer. Tel.
045-211364.
Te h. LOODS, plm. 80 m2,
voor alle doeleinden ge-
schikt. Inl. 043-630504.
APPARTEMENT, 1 slpk,
aparte douche, toilet, woonk.
met open keuken, huurpr.
’B3O,- p. mnd mcl. gas-wa-
ter-licht, per 1 december.
Bellen voor afspraak na
18.00 uur 045-210020.
Heerlen, te h. Sittarderweg-
/Gras broekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 2 slpks.,
berging, huur + servicekos-
ten ’860,-. Inl. 046-743275
van 11.00-14.00uur.
Te h. 1-pers. APPARTE-
MENT, compl. inger., woonk.
/keuken, slaapk,/badk. + ter-
ras in centr. Heerlen. Huur
’950,-. _ 045-716411.
TE HUUR: in Valkenburg, 2
pers. app. in monumentale
villa's, met groot park. Ind.:
slaapk., woonk., keuk.,
badk., eigen park. pi., tuin en
berging. Telef. 04406-15807.
Te huur app. te MAAS-
TRICHT, nabij winkelcen-
trum "Brusselse Poort", voor
werkende perso(o)n(en),
zond. kind. Te bezicht. na tel.
afspr. Bel van 9-10 uur en
na 17 uur 04499-2160.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

BouwmaUmachines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. a 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a. 150x-
-60 cm. en 2,5 mm dikte. Tel.
04450-4240 na 18.00 u.
HOTTON kozijnen voor al ,
uw kunststof ramen en deu- "ren. Tevens het adres voor ,
een groot assortiment
kunststof panelen voor bin- .
nen en buiten. Het vakbedrijf
voor kwaliteit, service en i
garantie. Bel voor een vrij- I
blijvende afspraak: 046- j
754816. I
Faillisements- en PARTIJ- I
ENVERKOOP (lamet) lami- i
naatparket in 65 kleuren, I
normaal ’lOO,- p.m 2 nu :
’25,- t/m ’40,-; nwe. en ,
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app. j
en SBS 2 t/m 4 mm ’2O,- ■t/m ’65,- p.rol; houten pla- :
ten underlaym. en OSB 19
mm ’47,50; rockpanel '(Trespa) ’75,-; magazijnst., ]
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710. |
ALU. raam, geïsol. profielen,
2.34 x 2.16 m., wit met ther- I
mopane. g 045-454666. I
Te koop prof. MOTORKET- [
TINGZAAG, compl. met toe-
beh. Constantijnhof 1, 'Munstergeleen, na 18 u. <
Te koop VELDBRAND- j
STENEN, balken, planken, ■ventilatoren, zand, tegels,
deuren etc. Bouwbergstr. (
100, Brunssum. Tel. 045- '251964 ;
Gratis af te halen plm. 200
TROTTOIRTEGELS. Tele- I
foon 04492-5196. [
Te koop gebr. MERGEL plm. '4m3, pr. ’1.500,-. Telef.: '04405-3869. 'Te koop ijzeren SPANTEN Ivan 10, 12 en 14 mtr.; ijze- .
ren balken, houten balken, 1
kepers, planken, verwar- f
mingsradiatoren met kachel, c
deuren en ramen. Telef. 043-r
632433. (

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
Woonhuis verkopen??? \

Directe aankoop via uw notaris zonder kosten. rKOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897. k
Direct en zeker uw huis verkocht zonder

bijkomende kosten. Opknappen geen bezwaar. fDenis Vastgoed. © 040-129524. c
Uw huisverkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
KANNE: gemeub. luxe ap-
part., 2 slpkrs. met waterbed,
Grenadierslaan 81, Hotel
Lorraine, België.
Te koop gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. In no-
vember geen makelaars-
kosten.Euro Immobiliën.
g 045-414015.
Uw huis verkopen? Infor-
meer zonder enige verplich-
ting of een mogelijke koper
in ons bestand voorkomt.
BUSIO VASTGOED, 046-
-51 24 10.
3ezien de enorme vraag,
jringend woonh. te koop
gevr. (Alle prijsklassen). N.
VI.W. QUADEN & Zn., Ma-
(elaardij onr. goed. Lid NVM, :
vl'geleen, 046-519644. j
_aat ons Uw HYPOTHEEK j
/erzorgen. Wij geven U ser-
/ice, de laagste rente en tot
f 500,- tegemoetkoming in
te verhuiskosten. Wijman &
Dartners - Schelsberg 48,
Heerlen-045-728671.
Woonhuis met SPOED te
(oop gevraagd, opknappen
jeen bezwaar. _ 040-114752.
Vlet spoed WOONHUIS te
coop gevraagd. Wat ouder
luis of opknappen geen be-
:waar. 040-129013.

Bij ons kunt U handelen over
de aan ons te betalen pro-
visie bij verkoop van Uw
huis. WIJMAN & Partners
Heerlen. 045-728671. Lid
Stichting Bevordering Eigen !Huizen Bezit. j
Te koop zeer mooi LAND- IHUIS op 52 aren grond ge- :
legen te Diepenbeek of I
eigenaar Verding Henri, IPlompaert 32,Diepenbeek :
3590 België. Prijs ,
10.000.000 Bfr. Te bezich-
tigen maandag hele dag, ,
dinsdag namiddag. -Te koop 2-kamer APPAR-
TEMENT centrum Hoens- !
broek, ’86.000,- k.k. Tel.
046-524180 b.g.g. 528413. :
Te k. BOUWGROND, open ]
bebouwing, 11 are, te Neer- ■,
obteren. 00-32.89867589. ,
Te k. vrijstaande WONING I
opp. 15a., met veel groen. :Tel. 00-32.12.454527.
Te huur REKEM, België zr. (
mooi app., gelijkvl. woonk. /keuk., hal, berg., badk., 2 gr. vslpkmrs., 1 gr. balk., lift, r
keld., gr. garage. Vrij 1-12- -|
'94. Tel. 00-32.89.714204. ;
APPARTEMENT te koop in
Landgraaf. Telefoon. 04493- -3181.____________________

t
Kamers [

Te h. in HEERLEN Centrum, J
kamer in studentenh. Telnr.

_
Maastricht 043-251634. \
GEMEUB. zit/slaapkamer te \
huur, liefst alleenst. dame/ {
meisje. Tel. 045-223970. £
Centrum-HEERLEN, kamer [
te huur. Telefoon 045- c
729637 na 16.00 uur. \
Kamers te huur in HEER- £
LEN, met gez. gebruik van f
douche en w.c, mcl. kabel-
aansluiting. S 045-216346.

Hartelijk gefeliciteerd
Oop

Lonny, Rieuwert, Timothy,
Lindsay en Aaron.

John
50 op naar 104

1
Lily, Orbin, Angelique, Cindy,

Harold en Basje

Gerard
zuut Abraham

De Viivervrienden.

Speelgoed
BARBIEMEUBELS hout,
nieuw, goedkoop, zoek uit of
bestel. Telef. 043-632608.
BOLDERWAGENS op
luchtbanden, ook uitneem-
baar, in kleur of naturel, 'n
orig. Sinterklaaskado voor
kind ofkleink. g 04950-33740
Te k. MERKPOPPEN, excl.
mooi, gekl. als nw. v.a.
’20,-, ook v. kind. poppen-
bed, box en wieg met inh.
Tel. 045-721552.
Te koop gevraagd LEGO,
Duplo en Playmobiel. Telef.
04492-5563.

Kerstmis
Te k~ BUITENKERSTVER-
LICHTING voor winkel met 2
lichtbakken, ’ 500,-. Tel.
045-460446.
Te k. KERSTDENNEN, zil-
ver of blauwspar, met kluit v.
a. ’2,50. H.Timmermans,
Julianastr. 15, bij de Kerk
Merkelbeek.
Te koop gevraagd: partijen
oude KERSTSPULLEN en
kerststalletjes. Tel.: 04458-
-1930.
Te k. nog enkele partijen
KERSTBOMEN Pisa Amori-
ca's. Na 18 uur 046-338153.
De KERSTMAN komt U
bezoeken als U tijdig wilt
boeken. Tel. 045-414695.

Onroerend Goed
Te k. gevr. ruim pand in
MAASTRICHT, achterstallig
onderhoud geen bezwaar,
mag ook verhuurd zijn. Telef.
046-373422.
HALER (gemeente Hunsel)
Vrijstaande bungalow met c.
v., garage en tuin, perceels-
groote 5.50 are. Mooie wo-
ning voor mensen die van
landelijk en toch niet een-
zaam wonen houden. Koop-
prijs ’215.000,- k.k. Inlich-
tingen Scheers Vastgoed tel.
04756-3031 (9.00 tot 12.30
uur) of Makelaarskantoor
Piet Neefs. 04750-31553.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
Te k. kantel GARAGE-
POORT hxbr. 2.10x2.30
mtr., in uitst. st. ’250,-. Tel.
043-634895/646699.

Geldzaken
Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapoL Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, g 043-219698.
20% RENDEMENT, duur 1jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.
AUTOVERZEKERINGEN
vanaf ’l5,- p.mnd. Assu-
rantiekantoor Van Gessel.
Telefoon: 04459-1576.

Transacties
ÏÖÖ VISITEKAARTEN, 500
brieven, 500 enveloppen,
mcl. zetwerk: ’225,- excl.
BTW, dubbele aantal
’325,- excl. BTW. Bel:
04498-58049.
VERENIGINGSDRUK-
WERK, clubbladen, pro-
grammaboekjes enz. in Off-
set gedrukt voor de laagste
prijs. Voorbeeld: bij oplage ■-
van 300 stuks drukprijs
slechts 5 cent per afdruk.
Bel voor info: de Vereni-
gingsdrukker, 04498-58049
en... tel uit uw winst! (

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18
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Minpunten
ve ?^nPunten noteerde hij de blij-
den ■ °§e werkloosheid en een ten-'
inQ..n sommige landen naar meer
voo rf' et werkloosheidscijfer
Ptr/ *s over z*Jn P*ek van
van°?nt neen en zal volgend jaar
in jq '^ naar 10»4 procent dalen en
Pro verder teruglopen tot 9,8
"Üs v?I*'1*' Vergeleken met de econo-
de2CY,e §roei vond Christophersen
fee faling echter maar marginaal.
beLrieP op tot een flexibeler ar-
Sej] Smarkt en bescheiden loonei-

°Ploper s bij de werkloosheid zijn

Spanje, lerland, Griekenland,
Frankrijk, Italië en Finland, dat op
1 januari volgend jaar tot de EU
toetreedt. Nederland zal zich in
1996 met 9,4 procent net onder het
Europees gemiddelde van 9,8 pro-
cent bevinden.

Inflatiecijfers
De inflatiecijfers in de EU gaan ook
nog steeds naar beneden. Acht lan-
den, waaronder Nederland, zitten
nu al tussen de 2 en 3 procent. Vol-
gens Christophersen moeten de
EU-lidstaten echter „voorzichtig
zijn op dit punt." Hij waarschuwde
voor een herhaling van de herstel-
periode uit de jarentachtig, toen de
werkloosheid onder de 9 procent
zakte, maar de inflatie weer naar
boven schoot.

De Commissaris drukte de lidstaten
op het hart om het huidige herstel
te gebruiken voor een verdere da-
ling van het financieringstekort van
hun begrotingen. „Dit is het juiste
moment," aldus Christophersen.
Over de hele linie daalt het finan-
cieringstekort van 5,5 procent nu,
via 4,75 volgend jaarnaar net onder
de 4 procent in 1996. In dat jaar
zullen naar verwachting vijf landen- Denemarken, Duitsland, lerland,
Luxemburg en Nederland - het te-,
kort onder de 3 procent hebben ge-
drukt, de zogenaamde Maastricht-
norm voor toetreding tot de Euro-
pese Monetaire Unie.

Steeds meer twijfels
bij FNV over kabinet
'*iif ikab,- e over wat net ooit met net
vQor 6t moet worden. Dat zei FNV-
.de Uter stekelenburg gisteren

_"trenf het federatiecongres in
h ' ontbreekt van-

ging , Jongste, door de vakbewe-
-let«. bedreigend ervaren kabi-lSvoorstellen.
Sfes elenburg hekelde op het con-
Hleris

2°Wel het kabinetsvoorstel om
-Ujftl

en voor minder dan het mini-
watin te laten werken> als de
Vej-u,en de algemeen verbindend
De Qarin§ van cao's te beperken.
vati S -nen Van minister Melkert
r _el H° ia*e aken om via beleids-t>_sPif inhoud van cao's te sturen,

hi jals spelbederf.

Algemeen verbindend verklaring
van cao's is naar de mening van
Stekelenburg een hoeksteen in het
stelsel van arbeidsverhoudingen.
Het stellen van beleidsregels doet
dan ook onrecht aan de verant-
woordelijkheid die de vakbondson-
derhandelaars ten aanzien van in-
komen en werkgelegenheid aan de
dag leggen, aldus Stekelenburg. Het
kabinet zou er volgens de FNV-
voorzitter verstandig aan doen de
subtiele evenwichten in het huidige
stelsel van arbeidsverhoudingen te
respecteren.

Weinig enthousiasme toonde Steke-
lenburg ook voor de daden van mi-
nister Wijers van Economische
Zaken.

beurs

Beperkt
hee|TERDAM - De effectenbeurs
dag Q

glstermiddag de eerder op de
Hen ii?i^et^anc avel"ij enigszins kun-
lies _, °Pen. Een aanvankelijk ver-
dan e de AEX-index van meer
tot 4 4PUnten kon worden beperkt
slorjl.' 4 Punt. De beursthermometer

°P precies 402
De p
V°rk v°rme koersdaling in New
had c

3n 91 Punten van dinsdag
de ha, en met de la§ere dollar en

beurzen in Londen en
°Phett ' een funeste uitwerking
aanboH

ersPeil in Amsterdam. Het
staL a nam toe terwijl de kopers-
l^al 7

g aanhield. „Het had alle-
oblig...0 f lOOl kunnen zijn, want de

koersen herstelden einde-re nk' maar het feest kon onder
§aari »on?standigheden niet door-
We^ aldus teleurgestelde hande-
fikse h jrScheidene fondsen liepen

*°' dief n °P'KoPloPer was Ak-
,f x93 5n o „teloor zag gaan op
hgXe '0U- Collega DSM liet f 1,10SftLkt P f 13120- Philips zette de
en donk?161 f I'w1 'w voort tot f 50-60
«Wiit _ Polvgram raakte f 1,90
Océ lijft. f 7l>80- Ook kopieerder
delen « ei leliJk afweten. De aan-- 73 90 ten f I'6o1'60 goedkoper op
etl liet f

6t drankenconcern Heine-
e 1 TT« . I,B° schieten op f 250,90
! fl9?80VeK gaf, f j.2,'70 priJS op
f 2,70 il ui Koninkhjke Olie werd
,vloog 1

er °P f 181.10. Ook KLM
f45 fn vë?* en wel f 1,60 op
n6n 'en °ukker- die verlies van ba-

ldsPlaatsen bij de de-
Ver<ie fn _ neft aangekondigd, le-l MO in op f 14,50.

°,riclerüït kaTl e/Tlarkt Sin§ Begemann
loot r, Lr veelgeplaagde fonds

°p f 2Sir? of f 1,60 lager
'ï0. f 9'k Daarmee staat het fonds
kU Jaar h? het laaëste Punt van
„6reikt 'rT.. op 17 november werd

"e f 1 7nlJetaillist Macintosh lever-!n op f 39,80

Hoofdfondsen v.k. sk
ABNAmroHold. 61,10 60,70
Aegon 109,30 109,80
Ahold 52,70 52,70
Akzo Nobel 197,50 193,50BolsWes.c. 34,50 34,20
CSM eert. 67,50 66,90
Dordtsche Petr. 196,70 194 00
DSM 132,30 131,20
Elsevier 17,30 17,20Fokker eert. 14,90 14,50
Fortis Amev eert. 73,10 72,50
Gist-Broc. eert. 45,40 44,60
Heineken 252,70 250,90
Hoogovens nrc 77,40 76,30
Hunter Douglas 76,50 75 90
INGe. 78,60 78,20
KLM 45,90 44,30
Kon.KNP BT 49,20 48 60
Kon. Olie 187,80 185,10
KPN 54,20 53,40
Nedlloyd 53,20 52,50
Océ-v.d.Gr. 75,50 73,90
Pakhoed eert. 45,10 45,00
Philips 51,70 50,60
Polygram 73,70 71,80
Stork 41,80 41,70
Unilevercert. 194,30 191,80
Van Ommeren nrc 46,00 45.50
Ver.BezitVNU 176^60 176,00
Wolters-Kluwer 122,30 120,00

AvondkoersenAmsterdam
Fokker 14,60(14,50)
KLM 44,10 (44,30)
Nedlloyd52,50 (52,50)
Philips 50,20-50,60 (50,60)
ünilever 191,80-192,00 (191,80).

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 83,20 83,50.
ABN Amropref. 58,90 58,70
ABNAmroHld.prf.c. 6,23 6,23
ACF-Holding 34,70 35,00
Ahrend Groepc. 156,80 155,50 fAlanhen 37,30 37,30
Ant.Verff. 435,00 436,00
ARTUBiologicals 3,70 3,60
Asd OptionsTr. 21,10 21,40
Asd. Rubber 2,55 2,55
Atag Hold. eert. 112,00 111,70
Athlon Groep 69,00 69,00
Athlon Groepnrc 66,40 66,40
Aut.lnd.R'dam 116,00 116,00
Ballast Nedam c. 71,70 71,10
BAM Groep 106,00 106^00Batenburg 146,00 146,00Beers 190,00 189,00
BegemannGroep 31,20 29,60'
Belindo 278,50 e 278,50
BesouwHold. 33,90 33,90Blydenst.-Will. 29,50 29.50BoerDeWinkelb, 70,50 70^60BorsumyWehry 25,90 25'ö0
Boskalis eert. 36,00f 35,50 fBraat Beheer 23,80 23,80
Breevast 8,60 870

Burgman-Hevbroek 1380,00 1380,00
Calvé-Delft eert. 1340,00 1340,00
Calvé-Delftpref 885,00 885,00
CapVolmac 24,00 23,90
CetecoHold. 41,20 41,0Üe
Cindulntern. 100,50 100,50
Claimindo 278,60 279,40Content Beheer 28,50 28,50
Credit LBN 41,20 40,50
Crown v.G. eert. 153,50 151,50
CSM 67,40 66 90
DeDrieElectr. 15.20 153Delft Instrum. 24,50 24,40
DICO Intern. 69,70 69,10
Dorp-Groep 35,80 35,20
Draka Holding 39,50 39.30
Econosto 23,60 23 00
EHCO KLM Kleding 36,60 36^20EMBA 200,50 200,50
Eriks Holding 120,50 120 00
EVC Intern. 77,50 76 80
Flexuvitlnt. 88,90 8850
Frans Maas eert. 52,00 5170
FreeRecord Shop 29,00 29^00Fugrocert. 34,20 34,40
Gamma Holding 92,30 923Gamma pref. 6,00 6 00
Garzarelli $ .10,00
GeldersePap. 84,50 84,50
Getronics 55,30 55,30
Geveke 34,70 34,20
dessen-de N. 64,00 63,30
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 29,50 29,50
Groenendijk ' 29,50 29,30
Grolschcert. 53,90 52,50
Grontmij 63,40 62 80
GTI-Holding 155,00 155,00
Hagemeyer 139,00 136,90
HALTrust B 16,00f 15,80fHAL Trust Unit 16,30 16,10
HBG 273,50 270,00
Heijmans 60,50 60,50
Heineken Hold. A 229,00 228,20
Heivoet Holding 28,00 27,50
HesBeheer c. 18,80 18,80
Hoek'sMach. 77.50 77,50
Holl.Colours 87,80 87,00
Holl.lnd.Mij 64,00 63,80
Holl.SeaS. 0,42 f 0,41
HoopEff.bank 7,50 7,50
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHC Caland 40,50 40,00
ING . 7,11 7,12
Inter/View Eur. 6.80 6,80
Internat.Muell. 95,00 93,50
Kühne+Heitz 35,70 35,20
Kas-Associatie 63.80 63,80
KBB 102,10 102,10
Kempen &Co 14,60 14,70
KleneHolding 130.00 131,00
Kon. Sphinx Gust. 56,40 55,40fKon.KNPßTc.pref. 7,56 7,56
Kondor Wessels 45,40 45,00
Koppelpoort 417,00 417,00
Krasnapolskv 140.00 140,00
Landré&Gl. 46.80 46,00
LClComput.Gr. 4,00 3,95

M.Enim 08-cert. 84,00 84,00
Macintosh 41,50 39,80'
ManagementShare 1,30 e 1,30
Maxwell Petr. 202,00 200,00

! MoearaEnim 1605,00 1595,00
■ Moolen Holding 40,80 40,70

MulderBoskoop 32,00 e 32,20
Multihouse 2,30f 2.20e
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 89,10 89,00eNat. Inv. Bank 132,00 132,00
NBM-Amstelland 18,50 18,30
Ned.Part.Mij 51,00 51,00
Ned.Springst. 6910,00 6900,00
NEDAP' 60,40 60,40
Nedcon Groep 37,70 37,50
Nedschroef Hold. 74,50 74,40
Neways Electr. 11,80 11/70Nijv.-TenCate 81,40 BLOONKF Holding 214,00 213,00
Nont 18,80f 18,90
Nutricia VB eert 88,90 87,60
OPGcert. 44,00 43,50
Orco Banl< eert. 62,30 61,60
OrdinaBeheer 21,20 21,10
OTRA 298,50 296,00
P&C Groep 80,00 80,00
Philips Electr. d'9s 0,10
Pie Medical 7,80 7,60PirelliTyre 11J70 \\fi_ 'Polynorm 173,50 173,50
Porc. Fles 24,00 23,20
Randstad 87,50 87,50
Reesink 119,00 119,00
Rood Testhouse 4,50 4J50
Rothmans Int. o 4,30 4^o
Roto Smeets Boer 39,90 39,30 "Samas Groep 59,00 57,50
Sarakreek $ 5,80 5,80
Schuitema 1889,00 1884,00
Schuttersveld 43,00 42,00e
Simac Techniek 18,80 19,00
SligroBeheer 86,70 86,50
Smit Intern. 41,90 42,00
SmitTrafo c. 46,00 45,70
St.Bankiersc. 17,20 17,20
StadRotterdam c. 37,90 37,50
Telegraaf De 192,50 192,70
Textielgr.Twente 73,00 73,00
Tulip Computers 16,50 16,40
Tw.KabelHolding 218,50 216,50
Übbink 58,50 58,50
Union 27,50 26.80
VereenigdeGlas 556,00 556,00
Vilenzo 43,60 43,20
VolkerStevin 87,30 87,00
Vredestein 13,80 13,50
Wegener 121,00 123,90
Welna 49,00 49.00
Westlnv.F.wb 60,00 a 60,00 a
WestlnvestF. 11,40 11,00
Weweler 35,10 37,50
Wolff.Handelmij 58,90 58,50
WoltersKluwer 485,00 488,00
Wyers 23,00 23,50
Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 444,00 438,00
ABF 112,50 112,50

ABN Amro A.in F 82,90 82,70
ABNAmroAand.F. 95,30 94,10
ABNAmro Amer.F. 69,90 6830
ABN Amro Eur, F, 85,40 8410
ABN AmroFarE.F. 75,10 74^50ABN Amro L.Gr.F. 182,80 18290ABNAmro Neth.F. 116,00 11450ABN Amro Obl.Grf. 200,00 200 60
ABN Amro rent.div 155,60 155,90
Aegon Aandelenf. 46,00 44^00Aegon Spaarplus 5,00 500AldollarßFS 30,60 30^60Alg.Fondsenbez. 246,50 243 00
AllianceFund 7,60 e 7JOaAlrenta 231,10 23160Amvabel 89,20 8850
Asian Cap.F.s 60,70 5950
Asian Select. F. 100,30 97,70
Asian TigersF. 107,00 102^90ASN Aandelenf. 52,50 52,00
Austria Global 1223,00 1223^00Austro Hung. F. 7,70 7,50
AXAAand.lnt. 76,30 76,00
AXAE&LBelegg. 1 94,80 93,70
AXAE&L Belegg.2 93,90 93,60
AXAE&L Belegg.3 117,80 117,80-
AXAE&L Belegg.4 87,60 87,30
AXA E&L Kap.Rente £ 118,70 118,80
AXAObl.Ned. " 76,60"" 76,80
BemcoßentSel. 62,20 62,00.
Bever Holding 4,80 4,80
BiogrondBelegg. 10,60 10,60
CapaCitvßealty 1,40 1,37
CL Aandelenfonds 95,70 94,10
CLLiq.Groeifonds 102,50 102,50
CLObl.Dividendf. 101,30 101,20
CLObl.Waardef. 122,10 122,10
Comm.Argeus F. 87,70 87,90
Comm.BenacusF. 90,30 90,40
Comm.CeaF. 92,60 92,80
CuMPreferent F. 106,80 106,60Delta Ll.Dollarf. 54,20 5410Delta LloydECU 55.10 55,10Delta Lloyd Inv. 38,90 38,20Delta Lloyd Mix "73,00 71,30Delta Lloyd Rent 60,00 60,00
Donau Fonds 27,20 26 20
DP America Gr.F. 35,30 34,50EGFlnvestm. 156,00 15600
EMFRentefonds 83,10 83 20
EMS Grovrth Fund 103,60 103,60
EMS Income Fund 91,80 92,00
EMS Offsh.Fund 101,00 101.20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.GrowthF. 41,50 41,50
Esmeralda part. 38,00 37,40
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
Euro Growth Fund 60,00 59,20
Euro SpainFund 7,80
FarEastSel.F. 78,50 76,20
GAFAm.Liq.Fecu 1,55 1,55
GAFAm.Obl.F.ecu 1,80 1,80
GAFBfr.Liq.F.bfr 1058,40 1058,60
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1.61
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1.58
GAF Eng.Aandf. ecu 2,09 2,05
GAFEng.Liqf.ecu 1,24 1,25

GAFEng.Oblf.ec_ 1,33 1,34
GAFEur.Aandf.ecu 2.24 219
GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Ma_agf.ecu 2,51 2,48
GAFJap.Aandf.ecu 1,12 1,12
GAFJap.Liqf.ecu 1,65 1,65GAFJap.Obtf.ecu 1,77 1,78
GAFN-Am. Aandf.ecu 2,25 2,20
GAF V.Oost.Aandf.ecu 3,17 3,05
German CityEst, 32,30 32,30
GimGlobal 56,00 55,50
Groeigarant 1,37 1,36
Holl. Eur, Fund 60,00 58,50
Holl.Obl.Fonds 131,50 131,50
Holl. Pae. Fund 135,50 134,50
Holl. Sel.Fonds 98,50 98,50
Holland Fund 90,80 89,20
HoogeHuysHvpf. 124,80 124,20
INBBnk Verre Oost.F. 45,40 44.80
INGBnkDutchF. 61,50 60,40
INGBnkGeldm.F. 61,25 61,27
INGBnkGIob.F. 53,10 52,00
INGBnkObkg.F. 33,10 33,20
INGBnkßentegr.F 129,30 129,60
INGBnkSpaard.F. 103.92 103,92
Interbonds 488,00 488,00
Intereffekt 500 27,00 27,00
Intereffekt wt 23,30 22,60
Intereffekt Yen Value 80,70 80,70
Investa part. 80,50 78,50
IS Himal.Fund $ 17,30f 17,10
JadeFonds 211,90 204,10
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,60 18,40
Korea Pae.Tr. $ 14,10
LatinAm.Eq.F. 98,30 96.70
Leveraged Cap 58,70 57,80
Liquirent 54,65 54,65
Mal.Cap.talF.s 16,00 15,60
Mees Obl.Div.F. 115,10 115,60
Mexico IncomeF. 18,00 18,00
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 74,50 73,20
New Asia Fund 10,40 9,70e
Nomura Warr. F. 0,20 a o,lBe
OAMFRentefonds 11,60 11,75
Obam, Belegg. 310,50 305,50
OhraAand.F, ■ 64,40 63,10
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
Ohra Obl.Df. 54,80 54,90
Ohra Obl.Grf 55,20 55,30Ohra Onr.G.F. 58,50 58,10Ohra Totaal F. 58,30 58,00
Orange Fund 27,80 27,40
Pac.Dimensions 31,00 31,00Pac.Prop.Sec.F. 45,40 45^40Pierson Rente 128,80 129,00
Pitcher 45,50 45,00
Postb.Aandelenf. 57,30 57,00
Postb.Beleggf. 57,80 57^50Postb.Obl.f. 48,00 48,00
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60.10
Rentalentßel. 169,20 169,40
Rentotaal NV 38,60 38,70
RG Aand.Mixfund 59,50 59,10
RGAmencaF. 134,60 132,60

RGDivirentF. 51,40 51,40
RGEuropeF. 127,70 125,00
RG Florente F. 129,70 129,60
RG Hollands Bezit 97,40 96,20
RG NettorenteF. 105,60 105,60
RG Obl.Mixfund 61,30f 61,20
RGPacificF. 138,20 136,70
RG Rente Mixfund 63.60 63,60
Robeco 111.60 110,10
Rodamco 50,30 e 50,60
RodamcoRet.Ned. 100,10 100,10 eRodin Prop.s 68,00
Rolmco 114,20 112,30
Rolincocum.p 89,00 89,00
Rorento 82,50 82.50
Schrod.lnt.Pr.F 28,20 28/10Sci/Techs 14,30 13,50
Suez Gr.Fund 50,40 50,40SuezLiq.Grf. 201,10 201,10
Technology Fund 16,30 16,30
Tokyo Pac.Hold. 233,50 232,00
Tolsteeg, Beleggmij 346,00 a 344,00
TransEur.Fund 89,00 87,50
Transpac.F. 348,50 345,00
Uni-Invest 19,20 19,20
Unico Inv.Fund 64,00 64,90
Unifonds DM 33,00 33,00
Vaste Waard.Ned 52,50 e 52,70
VastNed 104,00 104,50VHS Onr. Mij 4,70 e 4,70 e
VIB NV 44,50 44 40
VSB Aand.F. 99,10 98,40
VSB Liq.Groeif. 100,00 100,00
VSB Mix Fund 60,20 60,10
VSB Obl.Groeif. 108,40 108,50
VSB Rente Fonds 100,70 100,80
WBO Intern. 67,90 67,00

Wall Street
alliedsignal 31 30 Vt
amer.brands 34 33
amer.tel.tel ' 50s/b 50amoco corp 60 60'/.
asarcoinc. 26 26
bethl. steel 161/. 16V 4
boeingco 45 44'/i
can.pacific 15'/. 15 '/e.
chevron 43 42 %chiquita 12 V, 12Vi
chrysler 46 !_ 47 Vt
citicorp 41J/8 41 s/,
cons.edison 24'A 25!_
digit.equipm. 34 !4 33 V»
dupont nemours 52 3/S 52 5.
eastmankodak 45 'A 46 Vi
exxoncorp 60!/< 60'/:ford motor 26 '/1 27 V<
gen.electric 46 '/. 46
gen.motors 36 H 37 3/(
goodyear 31"/. 32'/.
hewlett-pack. 96 95Vé
int.bus.mach. 69 lA 69 5/i
int.tel.tel. 82 ï_ 80 '/<
kim airlines 26 25 A
mcdonnell 139 'A 137 %
merckco. 35'/. 35 %
mobiloil 84 '/> 83'/<

omega financ. 25 '/< 25
philips 29!/« 29
royal dutch 106'/. 107
sears roebuck 46!/« 46 3A
sfe-south.pac. 16 16 Vt
texacoinc. 61 3/. 61'/<
travelers 31 31 y,
unitedtechn. 55Va 553/i
westinghouse 12 3A 12'/:
whitmancorp 1614 15 7.
woolworth 14 5/« 14'A
Advieskoersen
amerik.dollar 1,670 1,790
austr.dollar 1,25 1,37
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar V1.200 1,320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,50 113.50
engelsepond 2,59 2,84
finse mark (100) 35,05 37,55
franse frank(100) 31,05 33,80
grieksedr.(lOO) 0,63 0,80
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
iersepond 2,55 2,80
ïtal.hre(10.000) 09,90 11,60
jap.yen(10.000) 173,00 179,00
noorse kroon (100) 24,20 26 70
oost.schill. (100) 15,62 ie!l2
port.escudo(lOO) 0,98 l|l6
Spaanse pes. (100) 1,25 IJ4I
turkse lira (100) 0,0032 0,0059
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 22,00 24,50
zwits.fr. (100) 129,75 134,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,73425-1,73675
antill.gulden 0,9625-0,9925
austr.dollar 1,3110-1,3210belg.frank (100) 5,4465-5,4515
eanad.dollar 1,26075-1,26325
deensekroon (100) 28,565-28 615duitsemark(100) 112,0550-112,1050engelse pond 2,7295-2.7345
franse frank(100) 32,605-32,655
grieksedr.(lOO) 0,6780-0,7780hongk.dollar(100) 22,3050-22,5550
ïersepond 2.6910-2,7010
itaUire(10.000) 10,825-10,875

■jap.yen (10.000) 176,950-177,050
nwzeel.dol)ar 1,0750-1,0850:noorsekroon(100) 25,585-25,635
bostenr.sch. (100) 15,9190-15,9290
iport.escudos(lOO) 1,0780-11180
spaansepes. (100) 1,3390-1,3490
zweedse kr. (100) 23,615-23,665
zwits frank (100) 132,305-132,355ec-u- _ 2,1305-2,1355

Indexen
cbs koersindex 271,70 268,40
EOE-index 406,44 402,00
DowJones 3674,63 -3,36

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.l

KPN c 096 50,00 530 8,00 7,20
KPN p096 50,00 500 2,50 2,60
abnamro c jan 62.50 458 1,40 1,30
abnamro p apr 57,50 526 1,30 1,40ah c jan 52,50 341 1,50 1,40
akzo c jan 200,00 448 6,00 4,50
dsm pjan 130,00 347 3,70 a 4,20
coc c dcc 400,00 1025 11,00 b 7,70
coc c dcc 405,00 820 7,60 5,20
coc c dcc 410,00 1235 5,00 3,10
coc c dcc 415,00 631 3,10 a 1,801
coc cjan 415.00 410 7,50 5,20
coc c jan 425,00 742 3,90 2,501coc c jan 430,00 755 2.70 1,801
coc pdec 385,00 681 0.70 a 1,10.
eoe pdec 390,00 741 0,90 1,80
coc pdec 395,00 1619 1,50 2,90coc pdec 400,00 1196 2,70 4,50
coc pdec 405,00 888 4,20 6,90.
eoe pdec 410,00 553 6,50 9,80
coc pdec 420,00 453 13,50a 17,80coc pjan 360,00 356 0,70 0,60
coc pjan 390,00 426 2,80 4,10acoc pjan 400,00 425 5,30 a 7,20acoc pjan 410,00 389 9,00 12,00ahoog cjan 85,00 403 1,50 1,30
hoog c jan 90,00 526 0,70 0,70
hoog pjan 75,00 938 2,60 3,00
hoog papr 70,00 422 2,80 3,00
hoog papr 75,00 469 4,20 5,00
kpbt pjan 45,00 520 o,Boa 0,50
olie c jan 185.00 348 7,30 5,80
olie cjan 195.00 365 2,50 1,80
olie e jan 220.00 560 0,30 a 0,20
olie pjan 185,00 1115 2,80 4,10
phil cjan 50,00 1843 3,60 2,70
phil c jan 52,50 369 2,20 1,70
phil c jan 55,00 1056 1,20 0,90
phil c jan 60,00 830 0,40 0,30
phil c apr 50,00 1245 5.20 a 4,40
phil c apr 55,00 480 2,70 2,30phil c apr 57,50 513 1,90 a 160aphil e 098 35,00 1200 21,00 20,30
phil c 098 45,00 515 15,50a 14.70
phil c 098 55,00 360 11,80 11,20
phil pjan 50,00 621 1,20 1,60
tops c dcc 740,00 726 10.00 6,00unil c dcc 205,00 500 o,Boa o^3o.unil c jan 200,00 460 3,50 2,90
unil pdec 195,00 524 3,20 b 4^60
Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,200-21,800 vonee21,170-21,770, bewerkt 23,400 laten vo-rige 23,370 laten.
Zilver onbewerkt 250-320 vorige250-320, bewerkt 360 laten, vorige 360laten.

aflaten g=bieden+ex.div.
bobleden h-=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend fcgedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoert gifteren

economie

Rooskleurige prognoses voor komende jaren

Het gaat Europese Unie
economisch voor de wind

Van onze redactie economie

WSSEL - Het economisch herstel in de Europese Unie heeft
evig wortel geschoten. Het herstel vindt nu ook duidelijk zijn

g Afspiegeling in de groeicijfers. Dat was de boodschap van
Uro-commissaris Christophersen voor Economische Zaken

t°en hij gisteren inBrussel de prognoses voor '95 en '96 presen-teerde.

j>> huidige economische groei in de
cent van gemiddeld 2,6 pro-nt kan in 1995 stijgen naar 2,9

en in 1996 naar 3,2 procent.
Cjj,§ens Christophersen kunnen de

1 ers in de praktijk nog wat beter
aan j en- Hij zei bij zijn prognoses
(.J 1 de voorzichtige kant te zijn ge-

st ,§ens Christophersen is het her-
jL goed uitgebalanceerd omdat
e) ëePaard gaat aan een groeiende
la!*' meer investeringen in met
gj-/ie machinerieën en aan een stij-
tie^ Van °-e particuliere consump-
°H_ "^S we er voorzichtig meejjspringen," aldus Christophersen,
ri o

nnen we een tamelijk lange pe-
tj,
,e van aanzienlijke groei mee-

Beurs onderzoekt handel in Weweler
AMSTERDAM - De beurs stelt
een onderzoek in naar de handel
in aandelen Weweler, vooraf-
gaand aan de op dinsdag 22 no-
vember nabeurs bekendgemaak-
te gunstige winstontwikkeling
bij de onderneming. Dat heeft
het beursbestuur gisteren be-
kendgemaakt.
Voorafgaand aan de versprei-
ding van een persbericht vonden
maandag en dinsdag opmerkelij-
ke koersstijgingen plaats met
abnormaal hoge omzetten in
aandelen van de Apeldoomse

autoverenfabrikant. De koers
steeg maandagf 1,70 bij een om-
zet van 14.595 stuks en dinsdag
f 1,10 bij 7.865 stuks omzet. Gis-
teren steeg de koers verder met
f 2,40 tot f 37,50, bij een omzet
van 18.672 stuks. De koers steeg
daarmee in drie dagen met 13,8
procent. Normaal gaan er ge-
middeld niet meer dan enkele
duizenden stukjes per dagom.

In het tv-programma Orde op
Zaken van de Avro vroeg finan-
cieel journalist Eddy Schekman

dinsdagavond aan Weweler-
directeur H. Truijens of deze er-
van op de hoogte was dat de in-
houd van het bericht al een paar
dagen bij de hoekman bekend
was. Truijens zei van niets te we-
ten. Een woordvoerder van het
hoekmansbedrijf Van der Moo-
len, dat in Weweler handelt, ont-
kent eerder dan dinsdag op de
hoogte te zijn geweest van het
gunstige nieuws. Een zegsman
van de beurs zegt dat Schekman
inmiddels zijn uitlatingen over
contacten met de betreffende

hoekman heeft ingetrokken. Wel
houdt hij staande contacten met
andere handelaren te hebben ge-
had over deze zaak. Hij weigert
verdere informatie over zijn
bronnen te geven.

Commissaris voor de notering A.
Vastenhouw heeft eerder deze
week onvoldoende aanleiding
gezien tot onmiddellijke han-
delsmaatregelen tegen Weweler.
Dat er nu wel een onderzoek
wordt uitgevoerd, heeft te ma-
ken met het vermoeden dat bij
de handel in de aandelen mis-
bruik van voorwetenschap kan
zijn gemaakt.

Nog geen afspraken winkeltijden
DEN HAAG - De werkgevers voelen voorlopig niets voor centraleafspraken over arbeidsvoorwaarden rond ruimere openingstijdenvan winkels. MKB Nederland, de overkoepelende organisatie van de
kleine(re) ondernemers, en deRaad voor de Nederlandse Detailhan-del gaven gisteren in een gesprek niet toe aan druk van de Diensten-bonden van FNV en CNV. De bonden zetten in op een „beperkte
verruiming" en willen nu al vastgelegd hebben welke arbeidstijdenals „onaangenaam" beschouwd dienen te worden en waar dus eenextra beloning tegenover moet staan. De werkgevers willen alleen opcentraal niveau afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, als deafzonderlijke cao-partijen daar om vragen. Bovendien vinden ze hetnog te vroeg om over ruimere openingstijden te speculerenzolang het
kabinet er nog geen uitspraak over heeft gedaan. MKB-Nederland isvooralsnog gekant tegen ruimere openingstijden.

muntuit
Vezel

Het chemieconcern Akzo Nobel
wil een samenwerkingsverband
aangaan met de Britse chemie-
producent Courtaulds op het
gebied van nieuwe oplosge-
sponnen cellulosefilament.
Eerst onderzoeken de partners
een jaarlang de mogelijkheden
en nemen dan begin 1996 het
besluit over de omvang van de
joint-venture.

Fokker schrapt
160 banen in
militaire poot

AMSTERDAM - Vliegtuigbouwer
Fokker gaat ruim 160 van de 516
banen schrappen bij zijn militaire
poot Special Products in Hooge-
veen. Aanleiding voor de sane-
ringsoperatie is de fors teruglopen-
de omzet. Voor 120 medewerkers
dreigt gedwongen ontslag. Volgens
Fokker zullen ook leidinggevenden
hun arbeidsplaatsen zien verdwij-
nen.

De omzetdaling is het gevolg van de
aanhoudende recessie in de lucht-
vaart en de hevige concurrentie op
de defensiemarkt. Daarnaast ver-
schuift de vraag van produktie-
naar engineering- en advieswerk.
Fokker verwacht niet dat de omzet
zich op korte termijn zal herstellen.
Een kostenreductie is daarom vol-
gens het concern noodzakelijk,
waarbij niet te ontkomen valt aan
het verminderen van arbeidsplaat-
sen. Bonden en ondernemingsraad
zijn gisteren daarvan op de hoogte
gesteld.

Volgens de Industrie- en Voedings-
bond CNV gaat het in totaal om het
verlies van 176 banen. De vakorga-
nisatie verzet zich tegen de ingreep.
De noodzaak daarvan is volgens de
bond niet voldoende aangetoond.
Een woordvoerder noemt het ba-
nenverlies onaanvaardbaar. De
bond meent verder dat Fokker de
toekomst van Special Products de
afgelopen tijd veel te rooskleurig
heeft voorgesteld.
Volgens een woordvoerder heeft
Fokker de aanvraag voor collectief
ontslag op verzoek van de bonden
voorlopig opgehouden tot 1 decem-
ber. Op die datum voeren Fokker en
de bonden opnieuw overleg over de
sanering. Het concern doet in een
persbericht geen melding van ge-
dwongen ontslagen. Volgens de In-
dustrie- en Voedingsbond CNV zul-
len echter 120 medewerkers ge-
dwongen de laan uitgaan.

Uitlevering
Voor oud-bestuurder van Bos-
kalis Th. Danel dreigt een uit-
levering aan Duitsland wegens
zijn vermeende bijdrage aan
het frauduleuze bankroet van
het Oostduitse baggerbedrijf
888 uit Rostock in 1993. Daar-
van was de Nederlander één
van de twee directeuren. De
rechtbank in Haarlem heeft
„zijn uitlevering toelaatbaar
verklaard." De rechter achtte
Danels onschuld „niet direct
aantoonbaar". Danel (53) kan
in beroep gaan.

Voertuigen
Het Nederlands-Duitse samen-
werkingsverband Daf Special
Products/Wegmann mag het
nieuwe lichte verkenningsvoer-
tuig voor de Nederlandse en
Duitse landmacht bouwen. Met
de totale order is zon 412 mil-
joen gulden gemoeid.

Banen
De werkgelegenheid in de com-
merciële dienstverlening, zoals
winkels, banken en horeca, zal
volgend jaar met 33.000 ar-
beidsjaren toenemen. Dit ver-
wacht het Economisch Insti-
tuut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (EMI) na een stu-
die naar devooruitzichten voor
deze branche.

Effecten
Effectenkantoor Leemhuis &
Van Loon opent maandag een
filiaal aan de Willem II Singel
in Roermond. Het gaat om een
onafhankelijke middelgrote
commissionair, lid van de Am-
sterdamse Effectenbeurs, met
de hoofdvestiging in Amster-
dam.

Koersen
De aandelenkoersen op de Eu-
ropese effectenbeurzen hebben
gisteren een flinke klap gehad
van de koersval die de beurs
van New Vork de dag ervoor
beleefde. Zonder uitzondering
waren de markten lager. In de
loop van de middag trad er een
aarzelend herstel op. Oorzaak
was ook nu weer de Newyorkse
effectenbeurs, die weliswaar
lager, maar niet met dramati-
sche verliezen begon. Wall
Street zakte overigens later
weer verder weg, maar toen
waren de Europese beurzen al
dicht.

# Kaashandel
Westland wil dat Jac.
Hermans alle stukken
Eemlanderkaas uit'
zijn 115
supermarkten
verwijdert. Het moet
de supermarkt
verboden worden
kaas onder de naam
Eemlander op de
markt te brengen,
omdat die te veel lijkt
op de merknamen van
Westland. Dit bleek
tijdens een kort
geding voor de
vice-president van de
Haagse rechtbank.
Westland, dat onder
andere dekaas
Maaslander op de
markt brengt,
verbindt aan zijn eis
een dwangsom van
5.000 gulden per kaas.
Bovendien moet de
rechtbankpresident
een vergoeding
vaststellen voor de
schade die Westland
door de gewraakte
kaasnaam heeft
opgelopen. Doordat
Westland een groot
aantal kaasnamen
heeft gedeponeerd -
Maaslander,
Westlander,
Rijnlander,
Lekkerlander - is er
volgens het concern
sprake van een
seriemerk. Uitspraak
2 december. Foto: ANP
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ll___Z H I ■ hOO — I \WaV-Ya _\ë_\ mLë 3 Mmm

Igg^gg^mAA»»* f^pii¥^ff^---!---__-------Bgl-18l W^^^^A^y PHILIPS K.T.V. 100HZMATCHLINE29PT820.
v NI * 72 cm Blackline-S super flat.

BLAUPUNKT KLEUREN T.V. _>__% PHILIPS VHS HQ VIDEO VR 343 met LCD b_MTf__ ___^
l^«-* * 100 HZ voor het elimineren van beeld

7. ____» __F_.lv AFSTANDSBEDIENING _____ W^TaAI—W flakkeren.
*70 cm flat square. j|||*Vf . . ~ , VUB7r_ r__- OOO * Mozaïekscherm voor het gelijktijdig weer-

:.S?KS. OP "S.'fn^'-r.o.Hve. PHILIPS 4|||||»S. 899," .r «r .ar »„def,
I eieteKSt. ■ . Autostore en programma preset. mm*fmmW\^ . «n „Jh mf^fikw^rm^oon* Perfecte kleurscheiding. * Perfect stilstaand beeld. rff'^ 80 watt muziekvermogen.

PHILIPS K.T.V., 28 PT 530, 70 CM F^Y^^fflP^fl PHILIPS AUDIOSET MET DCC F 370 DCC
normaal: 22Q&-,- - inruil: 300,- NU 1999,- L^^jg^j^^JiJ normaal: 1999,- NU 1 199.- h^A^ppÉÉ*^*^
BLAUPUNKT K.T.V., IS 63-33, 63 CM E_F__t^Q_ffl=__3______ SONY AUD,OSET- HMC 2800 P_F__P^W_lÏPfl_!_!
normaal: !&&,- - inruil: 300,- NU _ 399 r W^È^jg^W***^ normaal:^9o9.- NU 1299,- L^^^jjjj^j^j^
BLAUPUNKT VIDEO, BV 230 ■.^PB^^BBÜEfIB SANSUI AUDIOSET MET BOSE SPEAKERSET
normaal: J799- - inruil: 150,- NU 649,- L^^^jf^j^_mk- normaal :M2s&,- NU 1599,- L^Ajg^j|J||oifttfiP
BLAUPUNKT VIDEO, RTV 665 PHILIPS AUDIOSET, FW 25
normaal: 1*997- - inruil: 200,- NU 999,- n0rmaa1:.14997- NU 799,- |^AJ||||JJJ^|oP

~ " Jïö^l _PTl^_____Pli_^__PVHHl^HHVH ItT^"*' '!i ÏïtsT

€^ »^-^^^^^^y^^^^^^c |^| ~__y«. 1 1 " V«rp
000. «* «*»» "*>' """ ■ 899,-

-__Mm_\____ -L- DE BESTE PRIJS ■ __. llfcÉ|i
m *rWvm*T' Wij zijn aan festoen bij de fmotste inkoop-combinatie. [ | [^ J_Sjr

mdesi. . de beste garantie I |Gn|s
INDESIT WASAUTOMAAT, WE 1200. -wAp- 3-6-8-10faut ÓW/Hltte' IGNIS KOEL/VRIESCOMBINATIE, ARLIIS.

* 5rw 1a252?otg0reamma's. *>*/» arbcids/OOn, geelt VOOnij-kOSten, 9eeH materiaalkOSten. * Koelruimte 155 Uter netto.

* Geëmailleerde kuip. * * ' * Vriesruimte 93 liter netto.
* Halve wastoets. * 3 voorraadmanden.
* Zelfreinigende pomp. _^ J\r D£CT£ SERVICE * lnvriescaPaciteit 6kg/24 uur.

jé_+>^ 220 - Eigen service-dienst, 99% binnen 24 uur. Deskundige monteurs. _^-__^é&

C^L -jjai^ ' l DE BESTE KWALITEIT I *4ÊÊÊÈL
Vml j|gyY^^ Topmerken zoals: Philips - AEG - Bosch - Bauknecht - Mie/e - Sony enzM «EpS* bS^T*
PHILIPS STOFZUIGER, TC 432 SPECIAL. j JfE BESTE BEDIENING
alleen verkrijgbaar bij Tvc. Mj /Wsteren naar uw wensen en geven u eer/ijk enpersoonlijk advies* gourmet set, nr. 78060.
* 1100 watt. * Electronisch oprolsnoer. B ~ ~ \\ ' . ...
* Metalen buizen __T"_PIWI-Plil_W'J_FWflWPP^ Ronde gourmet set, gourmetten, grillen,
Inruil oude stofzuiger Fl. 30,-. £_____!£ l_aÉ_______É__B_______t___^--_fiß--B-E^ racletten of gratineren, 6 ovale pannetjes.

m**\*************************~*******m************—****************t***t——-
_ . m — "" "

BAUKNECHT WASAUTOMAAT, WA ALLURE, rffßcWWfffSH^Tf. MIELE DROGER ' T 430w15 KG ' M, - -- 00 Wffffiffl
normaal: 1799,-Als beste getest NU 1399,- L^A||j||jJ|§g|Ji^ normaal: 1799;- NU 1599,- |||pgilPP^
AEG AFWASAUTOMAAT, FAVORIET, TYPE 575 B_B_Mp|Bpß. AEG KOELKAST, SANTO 1902TK L^ffiffiiffi
normaal 1599,- NU 1299,- ÜJ^U^U normaal: 899,- NU 749,- L^^^j^j^^
ZANUSSI WASAUTOMAAT, FJ 1206, 1200 TOEREN, ffißPllVfffïniVM AEG DROOGAUTOMAAT, LAVATHERM 3200 BB^ffffliS
normaal: 1599,- Als beste getest NU 1399,- normaal: V^T- NU 899,-

IGNIS DROGER, AWF 015 - 3 KG, ffIPWfffEISWH INDES,T KOELKAST' FR 150 COLS"
,o« Bf^^SSïBSS

normaal: 499- NU 399,- L^^^j^j^^^ normaal: J549- NU 399,-
Gratis wereldontvanger bij aankoop van een video of K.T.V. v.a. Fl. 899,-.*+ Gratis radio-recorder, dubbeldeck, bij aankoop van een 100 HRZ K.T.V.*» Gratis 5, 6 en 8 jaar garantie, zie aktie-apparaten.*«

Gratis luxe reisstrijkijzer bij aankoop van een was- of droogautomaat.+Gratis graffiti look radio bij aankoop van een koel- of vrieskast.*» Gratis 6 en 10 jaar garantie, zie aktie-apparaten.*« ,_^_M
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Van onze verslaggever

Wageningse onderzoeker doet aanbevelingen

Leefgebied wilde zwijnen
in Limburg uitbreiden

HEERLEN - „Ik bestrijd dat Maas-
tricht de drugsoverlast effectiever
aanpakt dan wij in Heerlen. Nie-
mand kan beweren dat de totale
drugsproblemen daar verminderd
zijn. De opzet van het noodbevel
was een snelle oplossing van het
probleem junkenpark."

***
____yanonze verslaggever

HERKENBOSCH- Wan-
neer de schrikdraadras-
ters aan de Nederlandse
zijde van het Maas-
Swalm-Nettegebied wor-
den verwijderd kan het
teefgebied voor de wilde
fijnen in deze provincie
fors worden uitgebreid
Achting Zuid-Limburg.
Tot die conclusie komt
onderzoeker G. Groot
Sruinderink van het In-
stituut voor Bos- en Na-
tuuronderzoek uit Wage-
Dingen.
Nu nog is het Nationaal

afgelegen bos- en natuur-
gebiedjes trekken. In het
Nederlands deel wordt
hun leefgebied beperkt
■door schrikdraad rasters.
In Nederland zou het
leefgebied uitgebreid
kunnen worden met bij-
voorbeeld het Annedaels
Bos tê Echt, het Mun-

ten worden afgesproken
en uitgevoerd op basis
van de draagkracht van
de diverse gebieden. Ver-
der zal een afstemming
van de wettelijke voor-
schriften ten aanzien van
de uitoefening van jacht
eveneens noodzakelijk
zijn. Volgens onderzoeker
Groot Buinderink heeft
dit plan alleen maar kans
yan slagen, als ook de af-
handeling van de wild-
schade aan de Neder-
landse kant veel beter
wordt georganiseerd. An-
ders zullen de boeren het
initiatief zeker blokke-
ren.

park i.o. De Meinweg in
Midden-Limburg, naast
de Veluwe, de enige plek
in Nederland waar een
eigen populatie wilde
zwijnen voorkomt. In het
aangrenzende Duitse na-
tuurgebied hebben de
varkens onbeperkte
ruimte en kunnen ze naar

nichsbos in Posterholt en
het Grensmaasgebied in
Zuid-Limburg.
Wanneer de rasters wor-
den opgeheven heeft dat
wel grote consequenties
voor het beheer van de
wilde zwijnen. Dan zal
een gezamenlijk Duits/
Nederlands beleid moe-

Rechtbank in Maastricht overfaillissementen:

Tukker garandeerde opnieuw con-
stant politietoezicht.
Volgens andere burgers zou in
Utrecht (de gedoogzone daar geldt
als voorbeeld voor Heerlen) van een
totaal andere situatie sprake zijn.
Maar Pleumeekers repliceerde: „We
vinden het Utrechtse beleid verre-
weg het beste. En dat willen we toe-
passen op de situatie in Heerlen."
De aanwezige burgers brachten bo-
vendien veel argumenten naar vo-
ren tegen de verschillende beoogde
gedoogzones, maar Pleumeekers
wilde alleen in algemene zin reage-
ren. „Het heeft geen nut om over
afzonderlijke lokaties te praten, we
moeten alle suggesties zorgvuldig
bestuderen. We verwachten dat de
gemeenteraad in januarieen lokatie
kan aanwijzen."

'Aanpak drugsoverlast
Maastricht niet beter'

Heerlense burgemeester verwerpt kritiek

Bijzondere natuurbewoner

Dat zei de Heerlense burgemeester
Jef Pleumeekers gisteravond tijdens
een inspraakavond over de toekom-
stige gedoogzone. Een aantal van de
tweehonderd aanwezigen vond dat
Heerlen maar slap optreedt tegen
de overlast door straatprostituées.
„Maastricht effectiever? Dat kan
niet slaan op straatprostitutie, want
die kent Maastricht niet. Elke stad
heeft zn problemen. Maastricht
heeft 37 koffieshops, wij maar zes
of zeven," gaf Pleumeekers aan.
De tweede inspraakavond verliep
ordelijk, maarkende een zeer venij-
nige ondertoon. Een aantal burgers
betwijfelde de haalbaarheid Van
voldoende politiebewaking rond de
gedoogzone, maar politiechef Hans

'Justitie moet meer met
meldingen fraude doen'

Kerkrade keert
bijdrage ZLSM

spoedig uit
Van onze verslaggever

Rode Kruis wil
Euregionaal

opleidingscentrum
LIMBRICHT - De afdelingen van
het Rode Kruis in de Euregio willen
een Euregionaal opleidingscentrum
in het leven roepen. Hierop moeten
hulpverleningsprocedures en -me-
thodes worden afgestemd. Dat is
een van de voornemens die gisteren
is gepresenteerd tijdens een pers-
conferentie in Limbricht over de
internationale samenwerking van
de afdelingen Belgisch en Neder-
lands Limburg, Aken en Luik. De
afdelingen praten al zes weken over
samenwerking, in de eerste plaats
bij rampen. Ook is het mogelijk dat
helpers uit andere landen bijsprin-
gen bij grote evenementen, zoals
Pinkpop. De samenwerkende afde-
lingen kunnen in het uiterste geval
ongeveer tienduizend helpers op de
been brengen.

KERKRADE - Kerkrade betaalt
volgende week 225.000 gulden aan
de Zuidlimburgse Stoomtreinmaat-
schappij (ZLSM). De gemeente wil
hiermee het goede voorbeeld geven
aan Heerlen, dat tot nog toe weigert
bij te dragen aan het toeristische
treinproject. Ook wordt zo voorko-
men dat de ZLSM dit jaar nog in
financiële problemen geraakt.
Kerkrade had al besloten het ge-
noemde bedrag ter beschikking te
stellen, maar alleen als de andere
gemeenten ook over de brug zouden
komen. Omdat Heerlen niet mee wil
doen, zou het Kerkraadse geld in
gevaar komen. Gisteren heeft de ge-
meenteraad dat besluit opnieuw
genomen, nu zonder de genoemde
ontbindende voorwaarde.
Alle partijen steunden het besluit
en spraken hun teleurstelling uit
over de houding van Heerlen. De
provincie zal binnenkort opnieuw
om de tafel gaan zitten met Heer-
len, opdat de gemeente alsnog het
beoogde bedrag van één ton bij-
draagt. Simpelveld en Valkenburg
zijn over de brug en Gulpen neemt
binnenkort waarschijnlijk een posi-
tief besluit. Wittem draagt slechts
tien mille bij in plaats van de ge-
vraagde 1,1 ton.
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"Rode Kruis gaatEuregionaal

gen. „Vooral drijfmest, een
mengsel van kippe- en koeie-
mest, heeft een negatieve invloed
op de natuur hier. Kijk daar
maar eens, diekapitale eik heeft
ook al het loodje gelegd."

Het Hulsbos is eigenlijk een ver-
zameling van kleine, verkavelde
stukken landbouwgrond rondom
een karakteristieke holle weg.
Het gebied ligt achter de Dr.

LANDGRAAF - Een hagedis
zonder pootjes is een van de bij-
zondere inwoners van het Huls-
bosje in Landgraaf. Kenners
pleiten dan ook voor beheer van
het natuurgebiedje. Niet alleen
dezeldzame hazelworm, want zo
heet het slangachtige dier, komt
er in grote getalle voor. Ook de
schaarse wijngaardslak vertoeft
er graag, weet Paul Arends.

Calsstraat op de 'grens van
Landgraaf en Kerkrade. De brug
van Eygelshoven is in de verte
nog net zichtbaar.
De groenstroken en bospercelen
aan weerszijden van die holle
weg laten een schat aan flora en
fauna zien: roodborstjes, Vlaam-
se gaaien, pimpelmezen, een bui-
zerd. Hazelworm en wijngaard-
slak zijn er ook, maar zij ver-
schuilen zich met dit koude,
vochtige weer diep tussen het
gras, weet natuurvorser Arends.
Op de akkers wordt hoofdzake-
lijk maïs verbouwd. De weten-
schap dat bij de'teelt van maïs
veel gebruik wordt gemaakt van
meststoffen, baart Arends zor-

Hulsbosje in Landgraaf
biotoop voor hazelworm

VoQlneil: »De laatste jaren en
de laatste twee, drie jaar
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cja Aan curatoren wordt
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telüj? 6r zaken ziin die strafrech-
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t>jYnters mr. J. Groen en mr. P.
v nay te horen dat hun werk
Ha

r Justitie veel geld kost, maar
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" De'vrij zeldzame hazelworm komt volop voor in het Hulsbos in Landgraaf.
Foto: DRIESLINSSEN

c
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b SSarissen in Maastricht willen
(je

r geïnformeerd worden over

"v_ rentabiliteit (opbrengst, red.)
"j^ de inspanningen van de cura-

s cri- De rechters-commissaris-
;:^n en curatoren willen beter te-; gkoppeien met justitie over de

zaken."

Kamervragen
> pvdA-fractie in de Tweede
..J^er heeft naar aanleiding van
IV Publicatie in het Limburgs
"dra ad aan minister w- Sorg_
Vr_86r van Justitie schriftelijke

"dat n gesteld over het besluit
!.}- de curatoren hun werk voor
0 °Psporingsdiensten en het
bp^baar Ministerie sterk moeten
perken. De PvdA voelt daar

_n Voor en wilt dat de curato~1 Weer snel onderzoekswerkI verrichten.

Arends vindt dat de gemeente
het Hulsbos moet beschermen.
Hij ziet het gebiedje het liefste
veranderen in een écht bos, een
soort reservaat voor hazelworm
en wijngaardslak. „Met de aan-
plant van verschillende boom-
soorten kun je al veel bereiken.
Als de bemesting dan ook nog
wordt teruggebracht, creeër je
hier in een paar jaar tijd een
prachtig natuurgebied."
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GEILENKIRCHEN - De gemeentebesturen in de regio worden voortaan
onmiddellijk ingelicht over incidentenmet vliegtuigen die opereren vanaf
de Awacs-basis in Geilenkirchen. Die toezegging deed basiscommandant
generaalEhmann gisteren op de basis aan bestuurders uit het Nederland-
se en Duitse grensgebied. Aanvankelijk hield de basisleiding de boot af,
omdat officieel nog altijd geen informatieplicht daarvoor geldt.
De toezegging kwam na een vraag van wethouder Koos Krocké van
Brunssum naar aanleiding van het incident met het lozen van kerosine
boven het DSM-complex in Geleen door een vliegtuig van de National
Guard. Krocké steldevoor een protocol op te stellen dat er in voorziet dat
lokale bestuurders in het vervolg wel tijdig geïnformeerd worden over
dergelijke incidenten.

Awacs-basis licht gemeenten
voortaan over incidenten in

KERKRADE - Van een 32-jarige
Kerkraadse postbode is dinsdag-
middag de fiets met tas en post-
stukken gestolen. De postbesteller
had zijn fiets tegen een verkeers-
bord nabij het kapelletje aan de
Teutelebroekstraat in Kerkrade
geplaatst en was post gaan bezor-
gen. Bij terugkomst was alles ver-
dwenen, olz

Gedoogbeschikking
stort Landgraaf
LANDGRAAF - Op de nieuwe re-
gionale stortplaats aan de Europa-
weg-Noord in Landgraaf wordt op
dit moment 'selectief gestort. Voor
de vrachtwagens met grof huisvuil
terecht kunnen op het complex,
moet de deponie voorzien worden
van een speciale bufferlaag, daar-
om wordt er nu alleen vuil gestort
dat het bodembeschermend mate-
riaal niet kan beschadigen. Gede-
puteerde Staten hebben een
gedoogbeschikkingafgegevenvoor
de Afval Verwerking Inrichting
Landgraaf (Avil). Deze beschikking
ligt tot 11 januari ter inzage in het
Gouvernement in Maastricht en in
het Landgraafse gemeentehuis.

Postbode
bestolen

Vier maanden
voor meineed
MAASTRICHT - De 20-jarige S.
uit Maastricht is gisteren door de
rechtbank in Maastricht tot vier
maanden onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf veroordeeld wegens
meineed. De jongeman had in een
strafzaak zijn eerdere belastende
verklaringen voor een van drugs-
handel verdachte plaatsgenoot tij-
dens een rechtzitting ingetrokken.

Acht jaarvoor
schietpartij café
DEN BOSCH - Het gerechtshof
in Den Bosch heeft gisteren de
42-jarige G. K. uit Maastricht we-
gens een schietpartij in zijn woon-
plaats veroordeeld tot acht jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Dat was overeenkomstig de eis.
Ook de rechtbank veroordeelde
hem eerder al tot dezelfde straf.
K. is schuldig bevonden aan een
poging tot doodslag op een kaste-
lein en een barkeeper bij een
schietpartij in een café in Maas-
tricht. Daarbij vielen vier gewonden
onder wie de Griek zelf. Het
zwaarst getroffen bleek een 35-jari-
ge vrouw die een kogel in de hals
kreeg en daardoor vanaf haar mid-
del verlamd raakte en tenslotte
overleed.

Samenwerking Ou
met hogeschool
HEERLEN - De Open universiteit
(Ou) gaat samenwerken met de
Hogeschool van Utrecht. De beide
instanties hebben daartoe gisteren
een overeenkomst ondertekend.
De instellingen hebben afgespro-
ken dat de faculteit Sociale Weten-
schappenvan de Ou en defaculteit
Educatieve Opleidingen van de
hogeschool kennis zullen uitwisse-
len.

Jongensbekennen
vandalisme kerkhof
HEERLEN - De vernielingen van
zondagavond 6 november op de
begraafplaats aan de Weltertuijn-
straat in de Heerlense wijk Wetten,
zijn door vier Heerlense jongens
in de leeftijd van veertien tot zes-
tien jaar gepleegd. Drie van dé
vier verdachten hebben inmiddels
een bekentenis afgelegd. De aan-
houdingen vonden plaats nadat de
politie dinsdagmorgen op de John
F. Kennedylaan twee jongens van
zestien en vijftien jaar aanhield
omdat zij op een gestolen brom-
fiets reden. Tijdens het onderzoek
bleek dat de zestienjarige knul ook
als verdachte in aanmerking kwam
voor devernielingen op de begraaf-
plaats. De jongens hadden die
zondagavond diverse vazen,
bloemstukken, bloembakken en*
kaarsen van de graven getrapt.

Vrijspraak na
dodelijk ongeval
MAASTRICHT - Heerlenaar J. R.
(36) is volgens de rechtbank in
Maastricht strafrechtelijk niet ver-
antwoordelijk voor de dood van
een 32-jarige fietser. Die fietser
werd in oktober 1993 op de Julia-
na Bernhardlaan in Hoensbroek
geraakt door een bouwkeet die
was losgeslagen van de auto van
R. De rechtbank vond geen bewij-
zen voor de schuld van R. omdat
hij zelf had gecontroleerd of de
bevestiging in orde was toen hij
ging rijden. De 30-jarige S. L. uit
Gulpen werd veroordeeld tot twee
maanden voorwaardelijk en negen
maanden ontzegging van de rijbe-
voegdheid omdat hij wel schuldig
werd geacht aan een ongeval op
14 december 1993 in Simpelveld
waarbij een 75-jarige mevrouw om
het leven kwam.

over Brinkman %I wordt meer gepraat < *
1 dan over ij( hoe heet die %\ fractie-voorzitter 4,> ook al weer II\ -..jL~. punaise \'

GS:forse investeringen dringendnoodzakelijk

Veiligheid scheepvaart
Limburg in het geding

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De veiligheid van
de scheepvaart in Limburg staat
ernstig onder druk door het uitblij-
ven van investeringen in de infra-
structuur en de forse groei van de
recreatie-toervaart in deze provin-
cie. Vooral op de Maas en kanalen
moeten op korte termijn maatrege-
len worden genomen omdat grote
problemen worden verwacht voor
zowel de beroeps- als de recreatie-

vaart. In elk geval moet de vaar- en
aanlegcapaciteit voor beide catego-
rieën zo snel mogelijk worden uit-
gebreid.
Die waarschuwing hebben Gedepu-
teerde Staten van Limburg gisteren
laten horen aan het adres van onder
meer de direct betrokken ministe-
ries. Het dagelijks bestuur van de
provincie wijst er daarbij op dat de
recreatievaart op deMaas en deka-
nalen in Limburg jaarlijks met ze-
ven tot tien procent toeneemt.

„Ondertussen echter blijft het in-
vesteringsniveau in het waterge-
bonden toerisme op vijftig miljoen
gulden per jaar hangen," aldus GS.
Om diereden doen zij met name een
dringend beroep op de landelijke
stuurgroep BRTN, die speciaal be-
last is met het ontwikkelen van een
beleidsvisie op de recreatie-toer-
vaart in Nederland. Hoewel het
BRTN-budget (dat hoofdzakelijk op
tafel wordt gelegd door de ministe-
ries van Economische Zaken en
Natuurbeheer) volgens de geldende
richtlijnen niet voor rijkswateren -
zoals de Maas - bestemd is, wil het
Limburgs provinciebestuur toch
daarvoor in aanmerking komen.
Het provinciebestuur beklemtoont
nog datRijkswaterstaat in Limburg
(de beheerder van de rijkswateren)
de benodigde investeringen onmo-
gelijk alleenkan ophoesten.

(ADVERTENTIE)

Laatste week van inschrijving
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Glaspaleis Bongerd Heerlen

DOOR THEO SNIEKERS
EN MAURICE ÜBAGS

jAASTRICHT - De opspo-
pgsdiensten moeten meer
°en met de signalen van eu-;a 'oren over fraude in faillis-

in Zuid-Lim-
y*E- Dat zegt persrechter
J-- J. Huinen in Maastricht., e situatie behoeft in ieder

|eval verbetering," stelt Hui-
-611 namens de twee verant-
°°rdelijke onderzoeksrech-ers in Maastricht.
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)Wij zijn heel gelukkig en dankbaar met de geboorte \
/ van onze zoon /

l Chris \
( Eric Maria l
( op 23 november 1994 f

f Eric en Marianne Schoutrop-Delbressine I
) Lindenlaan 4, 6463 GJ Kerkrade )
l Tel. 045-462548 (
(Marianne en Chris rusten van 13.00 tot 16.00 uur f
I en na 22.00 uur 1

t ITot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft delen
wij u mede dat heden geheel onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
op de leeftijd van 75 jaar onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Hub Beckers
weduwnaar van

Fieni Faut
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Christel en Déé
Harold-Cindy
Rachel

Hoensbroek: Guus en Brigitte
Debby

Hoenbroek: John en Denise
Tim,Kenneth

Amstenrade: Marlou en Cor
Patricia, Pascal

22 november 1994, Tulpstraat 102 Vaesrade.
Corr.-adres: Dr. A. Schweitzerstraat 11.
6431 VE Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 26 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Servatius te Vaesrade-
Nuth, gevolgd door debegrafenis op der.-k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele Hoofdstraat 100 Hoens-
brbroek. Bezoekgelegenheid dagelijksvan 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
't Verlies was er al voor het einde,
het treuren, voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.
Wij voelden mee haar stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

Na een liefdevolle verzorging in de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade hebben wij afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder en betovergrootmoeder

Helena Janssen
weduwe van

Ede Rzadkiewicz
levensgezellinvan wijlen

Frans Cox
Zij werd 85 jaar.

Brunssum: Men en Mia
Reimersdahl-Reumkens

Hasselt (België): Mia en Giel
Janssens-Reimersdahl

Heerlen: Wiel Reimersdahl f
Heerlen: Carola en Ger

Kruitbosch-Reimersdahl
Landgraaf: Ed en Marita

Rzadkiewicz-van Dcc
en al haarklein-, achter- en
achterachterkleinkinderen
Familie Reimersdahl
FamilieRzadkiewicz
Familie Cox

21 november 1994.
Corr.-adres: Zeverij 3, 6372 NT Landgraaf.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op zaterdag 26 november a.s. om 13.30 uur in
het crematorium te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
aula van het crematorium vanaf 13.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t I
Je hebt gestreden je strijd.
Nu ben jevan alle zorgen bevrijd.
Je bent aangekomen bij de Heer
en ziet wakend op ons neer.

Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen
geven wij u kennis van het overlijden van mijn
lieve dochter, onze dierbare zus, schoonzus,
tante en nicht

Alice Penders
Zij overleed in de leeftijd van 58 jaar voorzien
van de h. sacramenten.

Elsloo: Octavie Penders-Bemong
Elsloo: Mathieu Penders

Hulsberg: Mia Jennekens-Penders
Theo Jennekens
Miriam en Jos
Ivo

Elsloo: Albert Penders
Lea Penders-Ummels
Renate
Wendy
Familie Penders
Familie Bemong

6181 HC Elsloo, -22 november 1994
Jurgensstraat 19
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op zaterdag 26 no-
vember om 11.00 uur in deMariakerk teElsloo.
Er is geen condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in de St.-Augustinuskerk (oude kerk) te
Elsloo.
Alice is opgebaard in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen Heirstraat 41 te Elsloo.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

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

Stef Hovens
echtgenoot van wijlen

Loetsie Hoeppertz
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar, in het St.-
Jozef-ziekenhuis te Kerkrade, voorzien van het
h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Ger en Miem
Erik

Simpelveld: Elly en Funs
Kerkrade: Arno en Carin

Liana, Chrissy, Patty
Kerkrade: Henk en Sabine
Kerkrade: Werner en Miriam

Marco, Dominique, Frances
Familie Hovens
Familie Hoeppertz

Kerkrade, 23 november 1994,
Dir. Cortenstraat 48.
Corr.-adres: Chrysantstraat 27,
6466 TL Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 november a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van de Blijde Boodschap,
gelegen aan de Dir. v.d. Mühlenlaan te Kerk-
rade-Rolduckerveld, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Schifferheide te Kerkrade-West.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De avondwake tot intentie van onze dierbare
overledene is op vrijdag 25 november om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid ne-
men aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Adieë opa Stef
Erik, Liana, Chrissy, Patty
Marco, Dominique, Frances

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 81 jaar mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Zef Lahaij
echtgenoot van

Paula Izydorczyk
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Paula Lahaij-Izydorczyk
Heerlen: Yvonne en Bruno

Majcherek-Lahaij
Ralph

Hoensbroek: Wil en Miriam
Lahaij-Szczachor
Pascal
Armand - Belinda
Björn

23 november 1994.
Horstplein 17, 6431 NS Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zalplaatshebben op
zaterdag 26 november a.s. om 10.30 uur in de
Grote St.-Jan te Hoensbroek gevolgd door de
crematie in crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in deKlei-
ne St.-Jan aan de Markt.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele Hoofdstraat 100 Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Moegestreden maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan hij heeft mogen genieten
is toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Hens Hof
Begiftigd met de eremedaille verbonden aan de

orde van Oranje Nassau in zilver
echtgenoot van

Annie Cox
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Wij zullen je levensvreugde missen.

Heerlen: A. Hof-Cox
Landgraaf: Jan Hof

Wijnie Hof-Stam
Mirjam en Robby
Rob en Yvonne

Brunssum: Lies Dekker-Hof
Herman Dekker
Patty en Math
Elianne
Hester enRob

Landgraaf: JeannetteKlavora-Hof
JoKlavora
Sandor
Judith
Familie Hof
Familie Cox

6417 PA Heerlen, 23 november 1994
Eurenderweg 93
De rouwdienst geleid door ds. J.J. Brinkman zal
worden gehouden op zaterdag 26 november a.s.
om 11.00 uur in de reformatorische kerk te
Heerlen, gelegen aan het Tempsplein, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de begraafplaats aan deKampstraat te Heerier-
heide.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

~~ï IIn allerust is temidden van zijn dierbaren in vrede heengegaan mijn
lieve man, onze "dierbare vader, schoonvader, opa, broer, zwager en
oom

Theo van Wessel
echtgenoot van

Lenie Janssen
Hij overleed in zijn eigen vertrouwde omgeving, voorzien van de h.
sacramenten, in de leeftijd van 67 jaar.

Schinveld: Lenie van Wessel-Janssen
Schinveld: Marleen en Feike Westerhof-van Wessel

Erwin en Marianne
Guido
Joyce

Echt: José en Hub Houppermans-van Wessel
Patrick en Natasja
Björn

Schinveld: Ron van Wessel en Aïcha Gelissen
Familie van Wessel
Familie Janssen

6451 ED Schinveld, 23 november 1994,
Pastoor Brounsstraat 47.
De plechtige eucharistievering zal worden gehouden op zaterdag 26
november 1994 om 11.00 uur in de parochiekerk H. Eligius te Schin-
veld, gevolgd door de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdag om 18.45 uur waarna aansluitend de
avondwake zal plaatsvinden in eerder genoemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaardin het mortuarium te Schinveld.
Gelegenheid tot afscheid nemen heden donderdag en vrijdag van
18.30 tot 19.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden dezean-
nonce als zodanig beschouwen.

Met leedwezen geven wij te kennen dat, na een langdurige ziekte, ons
zeer gewaardeerd lid en oud-bestuurslid en vaste supporter

Theo van Wessel
op 67-jarige leeftijd is overleden.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe in deze droevige tij-
den.

Bestuur en ledenr.-k. Schinveldse
Voetbalvereniging Olympia.

Jaardienst
Mam, oma, ooit komen wij er misschien wel overheen.
Maar nu, nu voelen wij ons eenzaam en alleen.
Wij zullen voor altijd aan jou denken.
Wij hadden jou nog zoveel goeds te schenken.
Voor altijd blijf jij in onze gedachten.
Dat zal ons verdriet een beetje verzachten.
Een jaar geleden ging alles toen zo gauw.
Waarom moest dit gebeuren uitgerekend met jou.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Annie
Curvers-Jurgen

zal plaatsvinden op zaterdag 26 november 1994 om 19.00 uur in de
grote St. Jankerk te Hoensbroek.

Riet, Henk en Mark Otérmans-Curvers

Dankbetuiging I-.

tin plaats van kaarten
Graag zouden wij iedereen persoonlijk willen bedanken; dit
is echter onmogelijk door de enorme belangstelling die wij
ondervonden bij het plotselinge overlijden van mijn man,
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Hub Starmans
Het heeft ons diep ontroerd.
De sfeervolle h. mis en de volle kerk waren een blijk van hoe geliefd
hij was. Ze waren voor ons een grote steun in ons verdriet. Hiervoor
onze hartelijke dank.

Mevrouw A. Starmans-van Mil
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Hoensbroek, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 27 novem-
ber a.s. om 10.00 uur in de Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid-

De grote belangstelling, bloemen en condoleances hebben ons diep
ontroerd. Een mooier afscheid van en voor mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Leo Coenen
hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De vele blijken van uw me-
deleven bij het overlijden, alsmede uw aanwezigheid bij de uitvaart
waren voor ons hartverwarmend. Wij hebben hierin troost gevonden
en willen u allen van harte danken voor dit medeleven.

Familie Coenen
Familie Gronenschild

Heerlen, november 1994
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 27 november om
10.30 uur in de kerk van deH. Gerardus Majella te Heerlen-Heksen-
berg.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Uw aanwezigheid, uw brieven, de bloemen, uw woorden bij het over- ]
lijden van onze moeder, schoonmoeder en oma \

Maria Prevo-Tillmanns ]
waren voor ons een grote troost. Het heeft ons goed gedaan te erva-
ren hoeveel mensen haar hebben gekend en haar de laatste eer heb- ,
ben willen bewijzen. Onze dank hiervoor.

Kinderen Prevo
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 26
november a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Petrus Ca-
nisius te Puth.

Daar het ons onmogelijk is gebleken iedereen per-
soonlijk te benaderen, willen wij u allen langs deze
weg hartelijk bedankenvoor uw medeleven tijdens de
ziekte, alsmede voor de condoleances, bloemen en
aanwezigheid bij de uitvaartvan mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Gérard Wouters
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag
27 november a.s. in de parochiekerk van de H. Callis-
tus te Neerbeek om 11.00 uur.

Eulke Wouters-van Sloun
Kinderen en kleinkinderen |

I ■__$

I t
Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat he-
den onverwacht, gesterkt door de sacramenten
is overleden mijn lieve man, vader, schoonva-
der, onze opa en mijn broer

Hubert Emonts
* 23 oktober 1916 f 23 november 1994

echtgenoot van

Keetje Derrez
Heerlerbaan: K. Emonts-Derrez

H. Emonts
A. Emonts-Mommertz
Britt, Lynn
t L. Meertens-Emonts
Familie Emonts
Familie Derrez

Ridderweg 14, 6418 PJ Heerlen.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 26 november a.s. om 11.00 uur, in
de St.-Josephkerk te Heerlerbaan, waarna aan-
sluitendbegrafenis op de begraafplaats aldaar.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren, achter in de kerk.
Donderdag 24 november om 19.00 uur zal er een
avondmis worden opgedragen te zijner intentie
in voornoemde kerk.
Hubert is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar dagelijks van 16.00
tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Geheel onverwacht moesten wij afscheid nemen
van mijn lieve man, onze broer, schoonbroer,
oom en neef

Wiel Leenders
echtgenoot van

Alie Jager
Hij overleed, gezalfd met de H. Olie, op de leef-
tijd van 51 jaar.

Heerlen: A. Leenders-Jager
Broers, zussen,
neven en nichten
Familie Leenders
Familie Jager

22 november 1994
Hertogstraat 66, 6411 XP Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 26 november a.s. om 13.15
uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kunrade, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk vanaf 12.45 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, vrij-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Een unieke vrouw, een persoonlijkheid is van
ons heengegaan.

Door onze tranen heen zijn wij dankbaar voor
alles wat moeder voor ons gedaan en betekend
heeft. Na een ziekte diezij zo geduldig heeft ge-
dragen, is van ons weggenomen onze zorgzame,
lieve en dappere moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder

Martha
Lenting-Jaborowicz

weduwevan

Herman Lenting
Zij overleed in haar 97e levensjaar.

Great Falls, USA: Leonie McCann-Lenting
Marlou, Andrew

Oirsbeek: Heddy Lenting
Ravenstein: Herman Lenting

Thomas
Nieuwstadt: Selma Colleye-Lenting

Ger Colleye
Armand
Rob en Cecile

18 november 1994
Beukenberg 16, 6438 GC Oirsbeek
Overeenkomstig de wens van moeder hebben
uitvaartdienst en begrafenis in besloten kring
plaatsgevonden.

Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 81-jari-
ge leeftijd van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zuster, schoonzuster, tante en nicht

Brandina van de Kaa
echtgenote van

Gijsbertus Lodewijk
van Herpen

Hoensbroek: G.L. van Herpen
Familie Van Herpen
Familie Van deKaa

23 november 1994
Patersweg 19, 6431 GC Hoensbroek
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a teBrunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de Immanuelkerk aan de Horizonstraat
te Treebeek-Brunssum op zaterdag 26 novem-
ber a.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Randweg te
Hoensbroek.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 14

t
Hierbij geven wij u kennis van het toch nog oïl
verwachte overlijden van mijn lieve man
onze zorgzame vader

Jan Hanssen
echtgenoot van

Maria Meertens
Na een lange en slopende ziekte kwam zIJ
overlijden op 51-jarige leeftijd. jj
In ons hart zal altijd een plaats voor hem vrJ
zijn.

Geleen: Maria Hanssen-Meerte»
Danny
Johnny
Familie Hanssen
Familie Meertens

6163 XD Geleen, 22 november 1994
Zaicsekstraat 31
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wo
den op zaterdag 26 november a.s. om 11.00 u
in de parochiekerk van de H. Engelbewaard
te Geleen-Lindenheuvel, waarna aansluitend
crematie zal plaatsvinden in het crematon11

Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare ovetl
dene, vrijdag 25 november om 19.00 uur
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortu
rivm van het Maaslandziekenhuis te Sitta 1"

dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange 'gelieven deze annonce als zodanig te bescho
wen.

Voor de vele blijken van medeleven door °ondervonden na het zeer plotseling overlip
en bij de crematie van

Jakob Mohren
dankenwij u van harte.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst wordt gehoud
op zaterdag 26 november a.s. om 19.00uur in
parochiekerk van St.-Johannes de Doper
Nieuwstadt.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afsche
moesten nemen van haar die ons zo dierba
was, mijn zorgzame vrouw, moeder, schoo
moeder en oma

Lenie
Nelissen-Doveren

De plechtige eerste jaardienst zal worden Kg
houden op zondag 27 november a.s. om 11■"

uur in deSt. Petrus-Maria ten Hemelopnernn 1»
kerk te Kerkrade-Chèvremont.

M. Nelissen < sMarie-Louise, Lou en Maud Gerar
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Verdachten steekpartij
eerst naar psychiater

Rechtbank schort moordzaak Hofland op PvdA wil geld voor
werk van curatoren

Van Atteveld vindt dat
in het dossier voldoende
materiaal zit om tot een
evenwichtige beoorde-
ling van de moordzaak te
komen ondanks de 'ex-
plosieve' lading van de
affaire.

uitvoerig met officier
van justitieVan Atteveld
in discussie over de
noodzaak van het uitstel.
„Ik heb op dit moment
niet voldoende inzicht in
dekarakterstructuur van
deze vrouw en toch kan
dit allesvan groot belang
zijn voor de uiteindelijke
beoordeling", aldus de
raadsman, die bijval
kreeg van zijn collega-
raadslieden.

baar van een zeer inge-
wikkeld ' machtspel
waarin zowel slachtoffer
en drie verdachten een
rol speelden. Een psy-
chologisch proces met
Everdina L., die met alle
betrokkenen ooit een
seksuele relatie had, als
centrale figuur.
Raadsman Marehal ging

De verdachten werden
kort na de dood van Hof-
land aangehouden in de
nabijheid van de geslo-
ten Theresiaschool nabij
de Tongerstraat in Maas-
tricht. Zij bleken zwaar

mr. J. Marehal, P. Dah-
men en J. L'Ortije eerst
psychiatrisch onder-
zocht.

onder invloed van Ce-
resta-pillen en enorme
hoeveelheden alcohol,
maar bekenden gedeelte-
lijk. Later kwamen met
name de vrouwen weer
terug op die bekentenis.
Tijdens het daaropvol-
gende onderzoek van de
politie werden de onver-
wachte contouren zicht-

De drie Maastrichtse
verdachten Everdina L.'
W6), Lilian S. (41) en Jan
S. (38) worden op ver-
zoek van de raadslieden

MAASTRICHT- De ach-
tergronden van de moord
°P B. Hofland hebben
een 'zo ingewikkelde en
explosieve lading in de.relatiesfeer' dat derecht-
bank gisteren besloot de
behandeling van de zaakvoor onbepaalde tijd aan
te houden. Hofland werd
zondag 28 augustus in
Maastricht door messte-
ken om het leven ge-bracht.

Defensiemedewerkers hebben nauwelijks meer hoop

Gmelich doet weinig
meer voor Kerkrade

schikbaar kan komen uit de op-
brengst van de strafrechtelijke
onderzoeken die met de hulp van de
curatoren zijn uitgevoerd.

De PvdA wil tevens weten of er in-
derdaad weinig wordt gedaan met
de signalen die curatoren over mo-
gelijke fraude in faillissementen
aan justitieafgeven.

Instemming
Curatoren reageren weer met in-
stemming op de brief van de onder^zoeksrechters. „De rechters consta^
teren dat ons werk op onderdelente
weinig rendement oplevert," zeg»
mr. F. Tripels in Maastricht. Het is
volgens deze jurist volstrekt reëel
en in overeenstemming met deFail-
lissementswet om hét onderzoeks-
werk voor justitie te beperken als
dat ten koste van de schuldeisers
gaat. Ook mr. Ch. Lückers in Heer-
len heeft om dezelfde reden begrip
voor het standpunt van de Maas-
trichtse rechters. Hij denkt dat de
beperking tot vier uur opsporings-
werk pas problemen oplevert als
diepgaander in de administratie
van een failliete onderneming moet
worden gedoken.

Indruk
Lückers heeft anders dan Tripels
wel de indruk dat bij de opspo*
ringsdiensten 'verdomd weinig' geT
beurt met signalen van curatoren
over mogelijke fraude. „Als ze zo
vaak seponeren, dan is de vraag te-
recht of curatoren nog wel zoveel
tijd in dit soort werk moeten ste-
ken." Overigens kan de Heerlense
jurist er ook wel begrip voor op-
brengen dat justitieonder bepaalde
omstandigheden dit soort zaken
laat rusten omdat andere kwesties
meerprioriteit hebben.

De rechters-commissarissen zullen
ook toestemming voor verder on-
derzoek geven als de opsporings-

Met zijn fractiegenoot Gert-Jan van
Oven heeft hij over deze kwestie
schriftelijke vragen gesteld aan mi-
nister Sorgdrager van Justitie. Zij
willen dat de minister bewerkstel-
ligt dat de oude situatie snel wordt
hersteld. De PvdA verlangt dat
wordt bekeken of daarvoor geld be-

Als meer dan vier uur werk nodig
is, moeten de rechters-commissaris-
sen in ieder geval hun instemming
verlenen. Die toestemming komt er
als verwacht wordt dat dit onder-
zoekswerk extra inkomsten ople-
vert die ten goede komen aan de
schuldeisers van de failliete onder-
neming. Bijvoorbeeld door proce-
dures tegen oud-bestuurders van de
failliete onderneming.

Rechtsgevoel
De PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer voelt in ieder geval niets voor
het beperken van het onderzoeks-
werk van curatoren naar fraude in
faillissementen. „Het druist in te-
gen mijn rechtsgevoel," zegt het
Limburgse Kamerlid Servaas Huys.

MAASTRICHT - Het werk van de
curatoren voor de opsporingsauto-
riteiten wordt dus sterk beperkt.
Volgens Huinen kunnen de curato-
ren in de praktijk tot vier uur op-
sporingswerk verrichten voor justi-
tie zonder dat daarvoor toestem-
ming van de rechter-commissaris
nodig is. In de brief aan de curato-
ren staat dat die toestemming wel
vereist is.

autoriteiten bereid zijn daarvoor te
betalen. Tot nu toe was dat niet het
geval, maar daar komen gesprekken
over, zegt Huinen. Hij verwacht dat
er binnenkort gestructureerd over-
leg over deze kwestie komt tussen
de faillissementsrechters en het
Openbaar Ministerie. Hoofdofficier
van justitie mr. J. Fransen was gis-
teren niet bereikbaar voor commen-
taar.

Van onze verslaggevers Topprestatie zonder dopingY^N HAAG/KERKRADE - Staatssecretaris Gmelich Meylingyan Defensie heeft zich niet laten beïnvloeden door de acties,an het personeel van Directie Dienstplichtzaken voor het be-
*j?ud van de werkgelegenheid. Gisteren liet hij in de Tweede

*^arner doorschemeren geen extra inspanningen te kunnen en
WUen doen voor het personeel van de Kerkraadse Defensie-
yestiging.
6e staatssecretaris blijft hopen dat
Am eliJke vestiging van de
Posf " aanse logistieke commando-
tosn m Limburg soelaas biedt. Alle
Jongen van het ministerier het personeel van de directie

zijn daar op gericht, aldus Gmelich
Meyling gisteren tijdens het kamer-
debat over de defensiebegroting.
Een meerderheid in de Tweede Ka-
mer heeft deze uitspraak geaccep-
teerd en daarmee de motie Koffe-
man zo goed als losgelaten.

Nestlé nu
tweede partij
op ijsmarkt

Vervolg van pagina 1

Conferentie
over speciaal

onderwijs
Ij^ASTRICHT - Op initiatief van
d seputeerde Staten vindt er op
tri h dag 8 december in het Maas"
Conf Se ProvincieriUis een studie-
-0 , erentie plaats over het speciaal
tic erv-js inLimburg. De conferen-
ce/8 onder meer bedoeld voor di-| «hes en besturen van VSO-scho-
je *** Limburg, instellingen voor de

gdhulpverlening en de onder-
inspectie.

Sr. " ka°ler van de Interimwet
;-P eciaal Onderwijs en Voortgezet
"j-o C*aa^ Onderwijs is de provincie
Vi § even verantwoordelijk voor de
3>enrining van het VSO' Vooruitl°-
"itit "°^ et a^i°Pen van genoemde.st crirnwet dient het provinciebe-
■Jt-^1- zich te beraden over het toe-
■ond beleid voor het speciaal
?aawrW^s in Limburg. Die nood-
'sPe *S temeer aanwezig, omdat het
Tja Claal onderwijs in dezeprovincie
Igen verhouding veel meer leerlin-
;ia telt dan in de rest van Neder-

Eergisteren bleek al dat de PvdA-
fractie niet meer vierkant achter de
Limburgse defensievestiging staat.
Woordvoerder Zijlstra zei dat de
overheveling van werkgelegenheid
vanuit de Randstad naar Kerkrade
niet langer een oplossing is. Door de
jongste bezuinigingen bij Defensie
dreigen nu ook in de Randstad veel
arbeidsplaatsen te verdwijnen.
Gmelich is diezelfde mening toege-
daan.

Volgens de werknemers in Kerkra-
de goochelt Gmelich echter met cij-
fers. Zo neemt bijvoorbeeld Univé
ongeveer dertig werknemers over
van een andere Defensiedienst in
Kerkrade. Voor het personeel van
Directie Dienstplichtzaken blijven
dan nog maar dertig banen over bij
Univé. Ook de circa 25 functies die
aan het gebouw in Kerkrade zijn
verbonden, zou de staatssecretaris
over het hoofd zien.

De bewindsman gaat echter voorbij
aan de mogelijke sluiting van het
materieeldepot in Eygelshoven of
Brunssum. Gmelich meerit overi-
gens dat voor honderd werknemers
al een oplossing is gevonden. Die
zouden via sollicitaties op eigen ini-
tiatief, via scholingsprogramma's
en via de banen van verzekeraar
Univé al vervangend werk gevon-
den hebben.

Van onze medewerker
FONSVANOPHUIZEN

Henk Alarm duivenkampioen
# Henk Alarm met een van zijn winnende duiven. Foto: fransrade

moderne standing. Hij is dag en
nacht met zijn gevleugelde
vrienden bezig. De duiven houdt
hij gezond met een assortiment
groenten uit de tuin en bij hoge
uitzondering raadpleegt hij een
dierenarts. Alarm: „Ik ben kam-
pioen geworden zonder doping
of cortisone, waarmee bewezen
is dat stimulerende middelen in
de duivensport niet nodig zijn
om te winnen. Ik erger me dan
ook vaak aan die dopingverhalen
in de pers."

HEERLEN - De 47-jarige dui-
venmelker Henk Alarm uit Mee-
zenbroek-Heerlen is kampioen
van Nederland geworden in de
categorie eendaagse vluchten.
Hij deed dat met groots machts-
vertoon. Alarm behoorde het he-
le jaar tot de uitblinkers op alle
afstanden.

Jaren geleden was Henk Alarm
een motorfanaat. Hij reed met
een 350 ce-motor over alle be-
kende circuits in Europa, maar
verder dan een vijfde plaats in
het nationaal kampioenschap is
hij nooit gekomen. Hoewel hij in
zijn jeugdjaren al eens tussen de
duiven zat, is hij vanaf 1991 pas
echt met de wedstrijdsport be-
gonnen. Zijn ster rees snel, ge-
tuige het na drie jaar verworven
kampioenschap.
Metselaar Hemk Alarm dankt
zijn successen vooral aan een
uitzonderlijk kweekkoppel, dat

Zondagmorgen houdt postdui-
venvereniging De Zwaluw voor
Henk Alarm een receptie van
10.30 tot 11.15 uur in het 'Scou-
tinggebouw' in Meezenbroek.Henk Alarm is een melker van

Modern

geformeerd werd met duiven van
de bekende Limburgse melkers
Jan Mevissen uit Schinnen en
Martin Janssen uit Schimmert.
Ook de inbreng van enkele dui-
ven van bekende Belgische mel-
kers betekende een gouden
greep. Tópvliegers heeft hij ook
van Harrie Braun uit Schaesberg
en Jan Oostwegel uit Heerlen.
Zijn duiven zijn ondergebracht
in knusse hokjes, omdat hij maar
een klein tuintje heeft.

„Dat ik de nationale titel zou
winnen, had ik nooit gedacht,"
zegt een gelukkige Henk Alarm.

verd. In eerste instantie blijkt dat
de provincie als initiatiefnemer het
beeld oproept van een overheid die
niet objectief kan zijn of tenminste
bevooroordeeld is. Dat heeft bij de
burgers geleid tot gevoelens van
grote onvrede en machteloosheid.

verzet tegen afvaloven
Provincie onderschatte

GS laten voorlichting nu over aan AZN

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provinciebe-
stuur heeft de weerstand tegen de
bouw van een afvalverbrander in
Limburg duidelijk onderschat. De
emoties en weerstanden waren veel
sterker dan verwacht. Gedeputeer-
de Staten hebben hun lesje geleerd.
Dit blijkt uit de evaluatienota over
het communicatieplan van Gedepu-
teerde Staten. De nota is gemaakt
naar aanleiding van welhaast Sta-
tenbrede kritiek eerder dit jaar op
de informatievoorziening over deze
kwestie door Gedeputeerde Staten
naar deburgers toe.

Gedeputeerde Staten constateren
dat - hoewel de keuze voor afval-
verbranding al veel eerder was ge-
nomen - pas naderhand gebleken is
welk massief verzet werd geboden.

Als dat verzet eerder geventileerd
zou zijn hadden we ons communi-
catieplan daar ook op af kunnen
stemmen, zo laten GS nu weten aan
Provinciale Staten.

In dat geval zou meer de nadruk
zijn gelegd op verbranding als een
van de ketens in de afvalverbran-
ding. Nu is de aandacht teveel ge-
concentreerd geweest op verbran-
ding en is derest van de keten in de

discussie naar de achtergrond ver-
drongen.
GS verwijzen in dit kader ook naar
de enquête van het Limburgs Dag-
blad in februari van dit jaar waar-
uit blijkt dat een minieme meerder-
heid van de Limburgse bevolking
vóór afvalverbranding is als het
maar niet in de directe omgeving
plaatsvindt. Hiermee is volgens GS
duidelijk aangetoond dat projecten
als een afvalverbrander door hun
impact en omvang nou eenmaal
maatschappelijke weerstanden op-
roept.

Terugkijkend heeft het volgens GS
de volgende 'leerpunten' opgele-

Ten tweede moet de informatie niet
te eenzijdig meer van de provincie
zelf worden gegeven, zo menen GS.
Andere betrokkenen, zoals onder-
zoekinstellingen, organisaties en
bedrijven zouden daarbij betrokken
moeten worden.

Weerstanden
Daarnaast moeten tegenstanders
sneller worden voorzien van infor-
matie. Tenslotte concluderen GS
dat weerstanden in de maatschappij
niet altijd vermeden kunnen wor-
den door een bepaalde communica-
tiestrategie.
In het vervolgtraject zal de provin-
cie de informatie-voorziening gro-
tendeels overlaten aan Afvalver-
werking Zuid-Nederland (AZN),
die behalve de toekomstige afvalo-
ven in Moerdijk ook die in Limburg
voorbereidt.
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Massieve armband met bijpassend collier (42 cm lang).
Samen voor de ongelooflijke prijs van 79,-. En met een

kwaliteit waar wij als vakman juwelier achterstaan.
GOUDKOOP JEBIJ JE JUWELIER
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PREDIKAAT 'KRING ZUID-LIMBURG JUWELIERS'
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HEERLEN: Chez Pierre Willy Vossen
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/\^§' Meertens .Vroemen-Thissen

ROERMOND - Nestlé-directeur
R. de Man bevestigt desgevraagd
dat de fabriek op korte termijn
niet wordt gereorganiseerd.
Campina heeft de afgelopen ja-
ren flink in modernisering en
uitbreiding van de fabriek geïn-
vesteerd.

Nestlé koopt de ijsactiviteiten
van Campina ongezien. Het is
voor het Zwitserse concern de
kans in één klap na Unilever de
tweede partij op de Nederlandse
'ijsmarkt te worden. Nestlé-
directeur De Man: „We zijn nog
niet eens in de fabriek geweest.
De marketingplannen voor 1995
zullen we gewoon overnemen.
Maar het is wel mogelijk dat we
volgend jaar onze eigen naam op
de ijsjes zetten."

Nestlé vult met de overname een
witte plek op de kaart van Euro-
pa in. 's Werelds grootste voe-
dingsmiddelenconcern is met
zijn ijsproduktie en -distributie
al actief in Frankrijk, Spanje,
Italië, Groot-Brittannië en
Duitsland. Campina richt zich
met zijn distributievooral op de
Nederlandse en Belgische markt.

Enkele jaren terug bracht het
bedrijf de ijsjes Yogho Yogho en
Jive op de markt. De Man van
Nestlé: „Met name Jive willen
we enorm uitbouwen."

Zuivel
Campina zet jaarlijks zon 50
miljoen gulden om in ijs, op een
totale omzet van circa 7 miljard
gulden. De ijsdivisie is winstge-
vend, maar om te overleven tus-
sen de toenemende internationa-
le concurrentie, zijn grote inves-
teringen in produktontwikkeling
en marketing nodig. Die gaan de
financiële spankracht van Cam-
pina te boven, met name nu het
concern er voor heeft gekozen in
Europa vooral zijn zuivelactivi-
teiten te versterken.

In Duitsland kocht Campina
Melkunie eind vorig jaar de in
betalingsmoeilijkheden verke-
rende Duitse toetjesfabriek Süd-
milch. Twee jaar daarvóór ver-
gaarde de coöperatie in België de
grootste zuivelproducent Comel-
co (te Aalst).

(ADVERTENTIE)

Roermond, Managardestraat 88.te1.04750-32176

Vervolg van pagina 9

*)**mÊmmmÊÊaÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—m—mm—MÊÊÊÊÈÊ—*—m—mIÊÊ—mÊÊÊÊÊÊÊ—*

limburg



Driedimensionale kijkoperaties

Bij kijkoperaties wordt een ca-
mera in het lichaam ingebracht.
Via een monitor kan de chirug
zien waar hij mee bezig is. De
uitwendige 'aandenkens' van een
kijkoperatie, zoals littekens, zijn
veel kleiner dan bij een gewone
operatie. De camera's die bij een
kijkoperatie worden gebruikt,
zijn tot nu toe twee-dimensio-
naal.

„Je kunt dit systeem vergelijken
met normaal zien. Dek je één oog
af, dan krijg je een tweedimen-
sionaal effect. Dankzij dit sys-
teem heb je de beschikking over
twee ogen en zie je diepte."

„Het voordeel van driedimensio-
nale camera's is dat je diepte
ziet. Je herkent makkelijker
waar je zit," aldus chirurg Peter
Go, die de operatie uitvoerde.

Het systeem kost nu nog onge-
Ideaal

Per kerende post dient de Mil-
ieufederatie van repliek. „Per
brief van 5 september werden al-
le fractievoorzitters van de par-
tijen in Provinciale Staten uitge-
nodigd," schrijft Hub Bemel-
mans van de Milieufederatie
droogjes. „Helaas mochten wij

„De fractie heeft waardering
voor uw werk, maar het mag
toch niet zo zijn dat een zeer be-
langrijke politieke stroming in
Limburg wordt gemeden," aldus
Zinken in een venijnig briefje
aan de Milieufederatie.

Het blad gaf politieke partijen,
vakbonden, werkgeversorgani-
saties en deskundigen de gele-
genheid hun opvattingen uiteen
te zetten over de rol die het mil-
ieu speelt in de politieke besluit-
vorming. De meeste Statenfrac-
ties maakten daarvan gebruik,
maar een bijdrage van PNL ont-
brak. Tot verontwaardiging van
PNL-Statenlid Fons Zinken.

SITTARD - De Statenfractie van
Partij Nieuw Limburg (PNL) is
boos op de Milieufederatie Lim-
burg. Volgens PNL heeft de Mi-
lieufederatie haar overgeslagen
bij een themanummer van het
orgaan Limburgs Milieu over de
rol van het milieu in de politieke
besluitvorming. De Milieufede-
ratie wijst de aantijgingen van
de hand.

niet van alle partijen een reactie
ontvangen."
„Ook PNL is uitgenodigd een
bijdrage te schrijven, net als alle
andere fracties in Provinciale
Staten," licht Hub Bemelmans
van de Milieufederatie toe. „Er
zijn wel meer partijen en instan-
ties die daarvan geen gebruik
hebben gemaakt, bijvoorbeeld
de CDA-Statenfractie."
„Hoe kan dat nou," reageert
Zinken verbaasd. „PNL is niet
benaderd. Onze fractievoorzitter
heeft tegen mij uitdrukkelijk
verklaard dat zij geen uitnodi-
ging van de Milieufederatie heeft
gekregen. Zoals de Milieufedera-
tie trouwens wel vaker de nei-
ging heeft PNL te negeren."
„Nee hoor," bevestigt PNL-frac-
tievoorzitter Kitty Meulenberg,
„ik heb die brief van de Milieu-
federatie nooit gezien." Ze ver-
zekert dat PNL anders zeker een
bijdrage voor het themanummer
van Limburgs Milieu zou hebben
geschreven. „PNL heeft heel
duidelijke standpunten op het
terrein van milieu. Ik snap niet
waarom de Milieufederatie ons
niet even heeft gebeld, toen er
geen reactie op de uitnodiging
kwam."
Maar dat vindt de Milieufedera-
tie spijkers op laag water zoe-
ken. „Aan ons heeft het niet ge-
legen," zegt Bemelmans. „Wij
kunnen niet iedereen achter de
broek gaan zitten."

RL neemt belang
in adviesbureau

noviteit in de medische wereld.
„Normaliter komt één collega uit
Amerika over en met hem be-
spreken we dan een aantal on-
derwerpen. Door telefonisch te
vergaderen kun jevoor hetzelfde
bedrag (ongeveer 6000 gulden)
de meningen van veel meer art-
sen horen.

zien, maar van grijze glazenmatigd enthousiast over het
nieuwe systeem. „Het is absoluut
een verbetering," aldus een arts
uit Utrecht. Tegenvallend vond
hij het '3D-effect', maar dat
kwam vooral door de kwaliteit
van de bril van de cursisten, die
overigens niet van de traditione-
le groenrode glazen was voor-

veer 100.000 gulden. „Die prijs
zal wellicht een drempel zijn,
waardoor 3D-kijkoperaties niet
op korte termijn gemeengoed
worden. Maar zeker voor begin-
nende chirurgen is deze manier
van opereren ideaal," meent Go.

De operatie werd in een aparte
ruimte gadegeslagen door dertig
collega's, die allen een speciaal
brilletje droegen, waardoor ook
zij het driedimensionaal effect
konden waarnemen. Go zelf
maakte gebruik van een geavan-
ceerde 3D-bril.

" Chirurg Peter Go (rechts) opereert, terwijl zijn collega G. Beets de niet zichtbare drie-dimensionale camera
bedient. Beide kunnen, dankzij de speciale bril, de diepte in de buik van depatiënt zien. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Gistermiddag bespraken de
deelnemers aan de cursus met
collega's in Chicago, Bosten
(USA) en Toronto (Canada) een
aantal stellingen over liesbreuk-
operaties. Dat gebeurde middels
telefonisch vergaderen, ook eenOok een aantal cursisten was ge-

Van onze verslaggever

Van onzeredactie economie

Gelijke behandeling
bij schoolkeuze werkt

ongelijkheid in de hand

kwalificeerd minderheidsbelang
in Business-Compass, 'genoeg
om de RL invloed te geven op het
beleid. Het bedrijf heeft inmid-
dels zes vestigingen in heel Ne-
derland. Er werken ruim twintig
bedrijfseconomen, juristen en in-
formatiespecialisten.

MAASTRICHT - De Rijksuni-
versiteit Limburg (RL) neemt
een belang in het commerciële
adviesbureau Business-Com-
pass. Met de samenwerking
denkt de RL de informatiedien-
sten van de universiteitsbiblio-
theek beter te kunnen verkopen.
Business-Compass is een soort
informatiemakelaar tussen mid-
den- en kleinbedrijf en de uni-
versiteit.

De groeten van Muva
Jubilerend wenskaartenbedrijf verandert van naam teren. Daar zitten volgens Ton

Smeets hele leuke dingen bij.

„Via Business-Compass bereiken
we het midden- en kleinbedrijf
en de kleinere accountants- en
administratiekantoren," zegt
Aardening, verantwoordelijk
voor de RL-dienst InfoMaat-
„We onderzoeken nu de moge'
lijkheid om op dezelfde manier
een informatiedienst op te zetten
voor de gezondheidszorg."

Aanleiding voor de oprichting
van Business-Compass was vier
jaar geleden een marktonder-
zoek, waaruit bleek dat het in'
formatie-aanbod van de RL
slecht aansloot op de vraag van-
uit het bedrijfsleven. Naast het
commerciële Business-Compass
resulteerde dat ook in de op'
rchting van InfoMaat. Deze uni-
versitaire dienstricht zich voor-
al informatiediensten op juri-
disch, fiscaal, economisch en
medisch gebied.

Volgens Ron Aardening van de
RL krijgt de universiteit een 'ge-

Business-Compass werd vier
jaar geleden als een vennoot-
schap onder firma (VOF) vanuit
de RL opgericht en kreeg toen
een lening van 15.000 gulden
mee. RL en Business-Compass
spraken toen af dat het bedrijf
na de opstartfase de lening of
zou terugbetalen, of aandelen
zou geven in een op te richten
bv. Het college van bestuur van
de RL heeft nu tot het laatste be-
sloten, nu Business-Compass
binnenkort inderdaadwordt om-
gezet in een bv.

Hallmark heeft bewust gekozen
voor vooral de luxere en dus
duurdere kaarten en Muva volgt
die strategie. En dat legt geen
windeieren. Met een oplage van
45 miljoen kaarten heeft Muva
zon tien procent van de Neder-
landse markt in handen. De om-
zet groeide in 1993 met 23 pro-
cent en stijgt dit jaar met 28
procent naar 33 miljoen gulden.
Verbazingwekkende cijfers in
een tijd van recessie en in een
markt die nauwelijks groei meer
vertoont. Muva groeit dus ten
koste van de concurrentie, geeft
Smeets toe. Van de gratis kaar-
ten die tegenwoordig in sommige
cafés worden aangeboden, heeft
Muva geen last. 'Die dingen
worden thuis meestal wegge-
gooid."

De handel in wenskaarten bete-
kent vooruitzien. Deze week legt
Muva de laatste hand aan de
kerstcollectie voor 1995. Het be-
drijf houdt met 125 mensen het
hele produktieproces van een
kaart zelf in de hand. Van het
eerste idee tot het bezorgen van
de kaarten bij de winkels. Muva
heeft zelfs timmerlui die paskla-
re vitrines in de winkels maken.
In Nederland worden jaarlijks
450 miljoen kaarten op de post
gedaan, 50 miljoen overlijdens-
of geboortekaartjes en liefst 250
miljoen als kerstkaart.

Van onze verslaggever

Uit een onderzoek naar emanci-
patie en roldoorbreking op 15
Limburgse basisscholen blijkt
dat leerkrachten bij schoolkeu-
zebegeleiding te sterk de nadruk
leggen op anders kiezen door
meisjes. Aan anders kiezen door

Scholen met allochtone kinderen
hebben door het cultuurverschil
communicatieproblemen met d
ouders. Ouders van allochtonen
kiezen in veel gevallen een hoge'
re vervolgopleiding dan door de
school wordt geadviseerd. Ee"
meerderheid van de ondervraag-
de allochtone moeders is act*f
betrokken bij de school en de
schoolkeuze. Bij Nederlandse
scholen bestaat die indruk niet-

ROERMOND - Door bij school-
keuzebegeleiding uit te gaan van
gelijke behandeling wordt onge-
lijkheid in de hand gewerkt. Bo-
vendien hebben Nederlandse
scholen en hun leerkrachten
vaak een verkeerd beeld van
keuzen die allochtone meisjes en
hun moeders maken. Dat conclu-
deert Vurore, het instituut voor
emancipatie-onwikkeling Lim-
burg. Vurore heeft twee onder-
zoeken gedaan op het gebied van
onderwijs en emancipatie.

jongens wordt vrijwel geen aan-
dacht besteed. Daardoor is er
voor jongens en verzorgende be-
roepen geen aandacht.
Bovendien zijn leerkrachten te
weinig emancipatiedeskundig'
waardoor op scholen geen strUjY
tureel emancipatiebeleid wordt
gevoerd. Ook in gebruikte les-
materialen komen rolbevestigen-
de elementen voor.

HEERLEN - De handel in wens-
kaarten is een gouden business.
De aardigheid is namelijk, dat
als je iemand een kaartje stuurt,
je er meestal een terugkrijgt.
Dubbele omzet dus, voor bedrij-
ven als Muva Greetings in Heer-
len. Deze wenskaartenmaker
krijgt binnenkort heel wat koek-
jesvan eigen deeg in de bus. Het
bedrijf op De Beitel bestaat na-
melijk precies vijftig jaar en dat
is best wel een felicitatiekaartje
waard, vindt commercieel ma-
nager Ton Smeets.

is besloten dat het Heerlense be-
drijf vanaf 1 januari als Hall-
mark Cards Nederland door het
leven gaat.

Muva is een oorlogskindje. Op-
gericht in 1944 door Hubert
Muurmans uit Valkenburg, die
door het oprukkende geallieerde
front was afgesneden van zijn
werk bij een drukkerij in Haar-
lem. Om toch maar de kost te
verdienen begon hij een papier-
groothandel. Later ging het be-
drijf zich specialiseren in an-
sichtkaarten en wenskaarten,
werd overgenomen door VNU en
kwam vier jaar geleden in han-
den van het Amerikaanse Hall-
mark, de grootste uitgever van
wenskaarten ter wereld, met
23.000 mensen in dienst. Het be-
drijf heeft in de VS een markt-
aandeel van 45 procent.

Begrip
Hallmark is met eigen winkelke-
tens een begrip in de States.
Wereldwijd produceren de Hall-
mark-bedrijven niet minder dan
11 miljoen wenskaarten per dag.
Het concern begint nu ook in
Europa bekendheid te winnen.
En omdat Muva steeds meer
kaarten van het moederbedrijf in
het eigen assortiment opneemt,

vut hebben ze aan de overkant
van de Atlantische Oceaan nog
nooit gehoord. Daarom hand-
haaft het Heerlense bedrijf een
eigen ontwerp-afdeling.

Het Amerikaanse concern heeft
ook andere Nederlandse wens-
kaartenmakers in handen en
heeft daardoor hier een markt-
aandeel van maar liefst 70 pro-

Bij Muva gaat vooral de uit de
VS overgewaaide 'shoe-box-col-
lectie' fantastisch. Het zijn mo-
dern vormgegeven, een tikkeltje
brutale kaarten, die speciaal
voor jongeren zijn bedoeld, maar
de ouderen kopen die kaarten
net zo graag. De goede gang van
zaken verklaart Smeets met de
komst van steeds meer gespecia-
liseerde kaartenwinkels. Boven-
dien heeft de recessie, waardoor
debehoefte toeneemt om te com-
municeren, ook geholpen. Een
belangrijke succesfactor is de
veranderende maatschappij:
„Vroeger hadden mensen meer
persoonlijk contact. Tegenwoor-
dig leeft men meer op zichzelf.
Dat wordt op zn tijd gecompen-
seerd met een kaartje."

cent. Hallmark heeft liefst 300
ontwerpers in dienst, maar Muva
als dochterbedrijf kan daar lang
niet altijd gebruik van maken.
Vaak zijn Amerikaanse teksten,
of gebruiken niet goed te verta-
len. Thanksgiving kennen we
hier niet, en de Amerikanen zul-
len nooit een kaartje naar Abra-
ham of Sarah sturen. Ook van de

Bovendien belt er op De Beitel
minstens een keer per week wel
iemand aan om eigen ideeën
voor een serie kaarten te presen-
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MAASBRACHT - Woelratten
blijven Limburgse fruitplanta-
ges in toenemende mate belagen.
De knaagdieren hebben het
vooral op de wortels van zwak-
groeiende onderstammen ge-
munt. Aangevreten bomen ster-
ven af of waaien om.

Enquête onder Limburgsefruittelers
Woelratten blijven

boomgaarden belagen
Installatie Euregio-raad

MAASTRICHT - De installatie van deRaad voor de Euregio Maas-
Rijn is woensdag 25 januari in Maastricht. De raad bestaat uit °£èe'

veer 120 afgevaardigden uit Zuid-Limburg (tot Roermond), de Kre
Aachen e.0., de provincie Belgisch Limburg en de provincie LUl£Wie namens het zuidelijk deel van onze provincie in deraad gaat zi

ten is nog niet bekend. Zestig procent van de afgevaardigden kom
uit kringen van provincie en gemeenten en de overigeveertig proce
uit maatschappelijke stromingen. DeHet idee van een Euregio-raad is zon twee jaar geleden ontstaan,
raad adviseert de Stichting Euregio Maas-Rijn over uiteenlopen^
zaken. Het is voorlopig de bedoeling één keer per jaar bij elkaar
komen. Gouverneur Van Voorst tot Voorst wordt voorlopig voorzru
van de Euregio-raad, omdat hij ook voorzitter is van de Stichti &

Euregio Maas-Rijn. Maar volgens een woordvoerder van de provin
zal de raad na verloop van tijd zelf bepalen wie de Euregio-raad
voorzitten, evenals de frequentie van vergaderen.

moment te kunnen aanwenden is
het van belang dat neerslag,
luchtvochtigheid, temperatuur
en windsnelheid zo nauwkeurig
mogelijk worden geregistreerd.
Tot nu toe was het aflezen en
doorgeven van die gegevens
mensenwerk. Automatisering
verhoogt de nauwkeurigheid van
de gegevens en het daarop geba-
seerde advies. Het effect van een
op het juiste moment uitgevoer-
de bespuiting kan daarom maxi-
maal zijn. Daarna kan de belas-
ting van het milieu tot een
minimum worden beperkt.

In totaal komen er 16 meetsta-
tions. Kosten van het nieuwe
meetnet bedragen 131.000 gul-
den, waarvan de helft door de
provincie zal worden gesubsi-
dieerd.

Om een duidelijk beeld van de'
plaag te krijgen houdt de kring
Limburg van de Nederlandse
Fruittelers Organisatie (NFO)
een enquête onder zijn leden.
Deze zal ook een inzicht in be-
strijdingsmethodieken- en mid-
delen moeten verschaffen.

middelen of vergiftigd lokaas
bestreden. Resultaten laten te
wensen over. Vraag is daarom of
er geen nieuwe bestrijdingsmid-
delen zullen moeten worden ont-
wikkeld.

in feite de longen, van een truit-
boom aan en vervolgens de
vruchten. Het manifesteert zich
door zwarte plekken op bladeren
en vruchten.

Infectiegevaar is er vooral in
natte jaargetijden. Ten einde ge-
bruikelijke en toegestane bestrij-
dingsmiddelen op het juiste

mene vergadering in Maasbracht
zijn fiat gegeven aan de invoe-
ring van een nieuw geautomati-
seerd schurftwaarschuwingssys-
teem. „Schurft is momenteel een
van de grootste belagers in de
Limburgse fruitteelt," aldus
kring-voorzitter Jo Vrancken uit
Schimmert. De schimmelziekte
tast in eerste aanleg de bladeren,

Daarnaast heeft de kring Lim-
burg van de NFO dinsdagavond
tijdens een buitengewone alge-

Woelratten worden momenteel
met klemmen gevangen danwei
met fosforwaterstofvormende
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" De ontwerpafelingvan Muva. Foto: FRANS RADE

PNL ruziet met
Milieufederatie
over uitnodiging

Van onze verslaggever
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Zon der-
tig artsen uit Nederland,
België en Duitsland hebben
gisteren tijdens een twee-
daags congres over lies-
breukoperaties in het Aca-
demisch Ziekenhuis Maas-
tricht kennis gemaakt met
drie-dimensionale kijk-
operaties.

Tweedaags congres over liesbreuken in Academisch Ziekenhuis

limburgs dagblad
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Straks mogelijk Duitse en Belgische helpers bij Pinkpop

Rode Kruis gaat Euregionaal
in de theatersEen Euregionale hulporganisatie die in het

uiterste geval rond de tienduizend mensen
op debeen kan brengen. Het idee is geboren

tijdens de watersnoodramp in de beide *

Limburgen. Toen sprong het Duitse Rode
Kruis bij met boten. 'Zouden we niet meer

verschillende kringen van het Rode Kruis
dat er een Euregionaal opleidingsinstituut

komt. De plannen zijn echter nog niet
concreet uitgewerkt.

moeten samenwerken?' vroegen de vier
regio's van de hulporganisatieszich daarna
af. Gisterenkwam het antwoord: het Rode
Kruis gaat Euregionaal, en dat is helemaal
in de geest van oprichter Henri Dunant. In

de eerste plaats om bij rampen en
crisis-situaties in de buurlanden bij te
springen. Maar het is ook mogelijk dat

helpers uit andere landen straks bijspringen
bij grote evenementen, zoals het

Pinkpopfestival. Verder willen de

HEERLEN
do. 24/11: musical: Nederlands volks-
theater met Hello Dolly.
di. 29/11: cabaret:Seth Gaaikema met
De wereld is stapelgekn ou wij nog.
wo. 30/11: musical: Musical company
New Vork met Hair.

KERKRADE
do. 24/11: muziek: Maastrichts Salon
Orkest met Speculaasconcert.

SITTARD
vr. 25/11: theater: Tineke Schouten met
All you need is lach.
za. 26/11: show: Het groot niet te ver-
mijden dans/show orkest met Glorious
surrender.
di. 29/11: theater: Trestle Theater Com-
pany met window Dresser.

MAASTRICHT
vr. 25/11: toneel: Blauwe Maandag
Company met O'Neill.
za. 26/11: toneel: Blauwe Maandag
Company met O'Neill.
zo. 27/11: muziek: Symfonie Orkest.
di. 29/11: muziek: Maastrichts Salon
Orkest met Speculaasconcert.
wo. 30/11: muziek: Five Blind Boy's
of Alabama.

ROERMOND
do. 24/11: muziek: Cicle Percussion.
za. 26/11: cabaret: Erik van Muiswin-
kel en Margot Ros met De heledenlul.
ma. 28/11: operette: Muziektheater
Praag met Die Czardasfurstin.
di. 29/11: operette: Muziektheater
Praag met Die Czardasfurstin.
wo. 30/11: theater: De Crecheband met
Anders is niet gek (14.30 uur).

WEERT
vr. 25/11: muziek: Maastricht Salon
Orkest met Speculaasconcert.

VENLO
do. 24/11: muziek: Stef Bos met Vuur.
vr. 25/11: muziek: Jan Akkerman Band
met Songs my fathet taught me.
zo. 27/11: muziek: Maastrichts Salon
Orkest met Speculaasconcert (ook om
19 uur).
ma. 28/11: cabaret: Andre Manuel met
Alles moet weg
di. 29/11: opera: Kameropera Warschau
met Die Zauberflóte.

DOOR GEERTJAN CLAESSENS Limbricht kwamen enkele
voorbeelden naar voren: onge-
vallen in de risico-industrie
(zoals DSM), bosbranden,
vliegtuigongelukken (bijvoor-
beeld op vliegveld Beek), over-
stromingen (de Maas), aardbe-
vingen en grote evenementen,
manifestaties en ongevallen.

LIMBRICHT - Duitse red-dingsboten trokken de Eure-
ponale samenwerking vlottussen het Rode Kruis kringLimburg, het Croix-Rouge de
°elgique in de provincie Luik,
net Belgische Rode Kruis pro-
vincie Limburg, en het Deut-
sches Rotes Kreuz in de KreisAachen. De regio's kunnen sa-

bogen op rond de tiendui-
zend leden.

VALKENBURG
Streekmuseum, Grote Straat c3l. Schil-
derijen van Minke Lipsch en Harry
Timmerman. T/m 27/11, open di t/m zo
10-17 uur.

streekkort

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31.
Werk van Sonar en Vicky Mantz. T/m
27/11, open do t/m zo 14-17.30 uur. De
Zwarte Ruiter, Markt 4. Expositie Pas-
_alle Kusters. Dagelijks geopend. T/m
8/12.

Keramiekgalerie Groot Weisden, Groot
Weisden 48. Lustrumtentoonstelling '5
keramisten, 5 kontrasten. Van 26/11
t/m 8/1, open di t/m zo 13-17 uur.

MARGRATENtot 19 uur een vogeltentoonstel-
ling in zaal Dackus, Irmstraat
23.

VLODROP
Kasteel Vlodrop. Expositie Ineke
Smeets. Alle weekends in december (be-
halve Eerste Kerstdag) van 11-16 uur.

" Vrijwilligers van het Rode Kruis assisteren bij het evacueren per Hovercraft van bewoners langs de Maas bij de
overstroming vorig jaar. . Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Alle voorstellingen beginnen om 21
uur, tenzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

exposities

SUSTEREN
Galerie Artanne, Pissummerweg 1:
Kunst voor Kerst. Werk van negen Lim-
burgse kunstenaars. T/m 23/12.

j->evooral materiële samenwer-king bij de ramp bracht de re-
Sto's op het idee vaker samen
°P te trekken. Vanuit Limburg
gezien is dat niet zo vreemd.
■>Als zich hier een ramp vol-
rekt, krijgen of de Belgen, ofac Duitsers er hun portie van

dat hangt ervan af hoe de
jvmd staat," stelde de (Neder-

kringcom-
B. Hosselet.

materiaal zitten, maar gebrek
hebben aan mensen. De Neder-
landers en Belgen hebben ge-
noeg vrijwilligers, maar onvol-
doende materiaal. En allemaal
kampen ze met geldgebrek. MEERSSEN

Kasteel Vliek. Werk van dertien kunste-
naars uit Meerssen. T/m 27/11, open do
t/m zo 14-18 uur.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10.Ruud Krijnen, schilderijen, en Hella
de Jonge, beelden. T/m 27/11, open do
t/m zo 13-17.30 uur.

De communicatie zal een van
de problemen zijn. In de Eure-
gio worden immers drie talen
gesproken. Hosselet sprak de
hoop uit dat van de internatio-
nale samenwerking een zekere
aantrekkingskracht zal uit-
gaan. „Er zijn misschien men-
sen die denken: dat is leuk.
Daar meld ik me voor aan."
Daar staat tegenover dat van
een deel van de vrijwilligers
straks geëist kan worden dat ze
drie talen machtig zijn.

Het vinden van vrijwilligers is
een van de problemen die alle
regio's kennen. Overal dreigt
de hulporganisatie te vergrij-
zen. „Dat komt omdat veel
mensen niet weten wat de or-
ganisatie naast de deur doet,"
denkt Hosselet. „Ze weten wel
dat we geld ophalen en lakens
uitdelen aan vluchtelingen,
maar het werk in de buurt is te
onbekend." Ook daarin moet
de samenwerking verandering
brengen.

nig concreet. Een negental
werkgroepen is daarvoor nog
plannen aan het uitwerken.
Werkgroepen op het gebied
van public relations, interna-
tionale acties, preventieve
hulpposten, verbindingen-
dienst en communicatie, ram-
penbestrijding, opvang en ver-
zorging, sociale dienst, oplei-
dingen en Jeugd Rode Kruis
moeten met voorstellen komen
om de samenwerking in te vul-
len.

Daarom willen ze samen ook
gaan lobbyen om de politiek
duidelijk te maken dat de sa-
menwerking ook met geld on-
dersteund moet worden.

j-ioe de regio's gaan samenwer-ken is nog niet duidelijk. Wel
staat vast dat rampenbestrij-
?lng de eerste prioriteit zal
bebben. Bij een gisteren ge-houden persconferentie in het
provinciale hoofdkwartier in

Het overleg werd meestal ge-
houden in Limbricht. Daar is
afgesproken dat iedere regio in
kaart brengt hoeveel mensen
en materieel ze kan inzetten.
Bij de watersnoodramp bleek
al dat de Duitsers beter in het

De gesprekken kwamen pas
zes weken geleden op gang, op
initiatief van Aken. Er beston-
den al contacten tussen de af-
delingen Kerkrade en Herzo-
genrath, tussen Sittard en
zusterstad Hasselt en tussen
het Rode Kruis in de beide
Limburgen. Al snel bleek dat
de aanpak en opleiding in de
diverse regio's niet veel ver-
schilden. De eerste gesprekken
leverden al praktische voorde-
len op. „We weten nu welk
nummer we moeten bellen als
er echt iets aan de hand is," gaf
Hosselet als voorbeeld.

Geld

De samenwerking is nog wei-

Toneelvereniging
MenS weer actief

- De Heerlense to-
neelvereniging MenS (Mise en

cene) brengt deze maand en in
ecember weer een avondvullen-

de produktie op de planken;
yier kamers met tuin. Het ver-

baal vertelt over alledaagse,
aar ook weer heel bijzondere,
°mische en ontroerende situa-

.\es. Deze spelen zich af rondomeen appartement.

# Het gouden paar Fran-
ken-Hartmans.

VAALS
Museum De Kopermolen, Von Cler-
montplein 11. Expositie schildersgroep
Vaals. T/m 27/11, open di t/m zo 14-17
uur.

ROERMOND
Stedelijk Museum Roermond, Ander-
sonweg 4. Cuypers' kunstwerkplaatsen.
T/m 20/11. Open di t/m vr 11 tot 17 uur.
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Wer-
ken op papier van Klaas Gubbels. T/m
24/12, open di t/m za 11-17 uur.

# Frans Frohn

STEVENSWEERT
Galerie Stevensweert, Jan van Steffes-
wertplein 8. Werk van Berdt Mullen-
ders en Hanneke Paumen. T/m 18/12.
Open do t/m zo 14-17 uur.

gouden huwelijksfeest. Om 15
uur wordt de dankmis opgedra-
gen in de parochiekerk van Bo-
choltz. De receptie is van 19 tot
20 uur in café Oud Bocholtz,
Pastoor Neujeanstraat 11.

KLIMMEN
# Mannenkoor St.-Remigius
houdt zaterdag om 20 uur in zaal
't Köppelke het 3e kwajongkam-
pioenschap van Klimmen. In-
schrijven kan vanaf 19 uur.

"PDV De Toekomst houdt zon-
dag van 10 tot 19" uur.de Hokten-
toonstelling in café De Molen.

" De collecte voor Jantje Beton
bracht in Bocholtz ’1224,60 op
en die voor de Brandwonden-
stichting’2061,45.

BOCHOLTZ
# Sinterklaas arriveert zondag
om 14 uur aan de Molenweg. In
de Auw Leemkoel aan de Dr.
Nolenstraat houdt hij van 14.30
tot 17.30 uur zitting.

" St.-Nicolaas maakt zaterdag-
middag zijn intocht in Simpel-
veld.

" In café Coriovallum, Venlo-
straat 2-6, is zaterdag van 14 tot
22 uur en zondag van 10 tot 17
uur een tentoonstelling van Ka-
narievereining De Eendracht
Heerlen 11.

HEERLEN

" In het Open Huis, Putgraaf 3,
wordt zondageen fancyfair met
rommelmarkt gehouden. Tussen
15 en 18 uur treedt volksmuziek-
groep Malle Moer uit Geysteren
op. De thema-avond op maandag
28 november heeft als onder-
werp 'bondgenoten of rivalen.
Het gaat over minderheidsgroe-
pen en de vooroordelen waarmee
zij in de samenleving geconfron-
teerd worden.

" Tot en met 13 januari 1995
exposeert Alexander Vogels zijn
schilderijen in de centrale hal
van de GGD aan Het Overloon 2.

" In Huize De Berg, Gasthuis-
straat 45, wordt vrijdag om
19.30 uur een oecumenisch
avondgebed gehouden met als
thema 'Bij elkaar horen.

ik nieuw seizoen wordt het ap-
partement gekocht of verkochtaoor verschillende mensen, elk
«iet een eigen verhaal. De ac-eurs van MenS spelen over en
°or mensen als u, in vier verha-n met verrassende wendingen,
fliusante verwikkelingen en

gerkenbarekarakters.e Produktie is deze keer volle-|g in eigen hand gehouden. Re-se. licht en geluid, decor en
natuurlijk het spel zelf wordt

door de leden van
e spelers zijn: Hilde Gielen,

Govers, José Greten, Mi-
Kramer, Mayke Marell,

e^ne Steijns, John Verdonschotn Dini Wachman; regie: Moni-que Selij.
" Kindercentrum Bleijerheide
houdt zondag van 13 tot 17 uur
kerstmarkt in peuterspeelzaal
Nijntje, Veldkuilstraat 51 in
Nulland.

KERKRADE WEERT
Galerie SVU/SKW, Muntpassage 7a.
Andere landschappen van Fred Gub-
bels. T/m 7/12, open ma t/m vr 9-17 uur,
zo 14-17 uur." Fanfare St.-Cecilia viert za-

terdag het patroonsfeest. Om 19
uur luistert het korps de mis op
in de Bernarduskerk. Om 20 uur
begint de feestavond in de Auw
Sjoeël.

UBACHSBERG

De Kerkradenaar Frans Frohn
heeft de pauselijke onderschei-
ding pro ecclesia gekregen. De
58-jarige Frohn is vijftig jaarlid
van het kerkelijk zangkoor St.-
Caecilia uit Kerkrade-centrum.
Frohn werd op zijn achtste lid'
van het knapenkoor. Hij heeft
eerder al de zilveren en gouden
Gregoriusspeld gekregen. De
uitreiking vond plaats in de
Lambertuskerk in Kerkrade.

perpersoon

Pro ecclesia

VENLO
Museum Van Bommel-Van Dam, Deken
van Oppensingel 6. Overzichtstentoon-
stelling van Rik Wouters. T/m 4/12.
Open di t/m vr 10tot 16.30 uur, za en zo
van 12 tot 17 uur. Limburgs Museum,
Goltziusstraat 21. Zoeker op Limburg.
Van 26/11 t/m 26/3, open di-vr 10-16.30
uur, za en zo 14-17 uur.

" Harmonie St.-Gregorius
Haanrade en het Chevremonts
Mannenkoor 1912 verzorgen
zondag om 15.30 uur een Ad-
ventsconcert in deH.Hartkerk te
Haanrade. Entree vrije gave.
Aansluitend houdt het Damesco-
mité van de harmonie een kerst-
markt in buurthuis Hagenrode,
naast de kerk.

" Harpiste Harmke Brouwer en
pianist Bart van de Roer geven
zondag om 15 uur een concert in
de groene kamer van Kasteel
Hoensbroek. Entree ’12,50. Voor
reservering: 5227272. -t

HOENSBROEK

jj>e voorstellingen vinden plaats
De Caumerbron, Corisberg-

"eg 197 in Heerlen op 26 (pre-miere) en 27 november, aanvang
f," uur; op 10 en 11 december in
*neater Landgraaf, aanvang 20uur en op 18 december in de
in u

e zaal van de schouwburgni Heerlen, aanvang 20.30 uur. Afdeling Kerkrade-West van de
Jubilarissen

Maurice Custers uit Hoensbroek
is aan deKatholieke Universiteit
Nijmegen geslaagd voor het doc-
toraal examen Duitse taal- en
letterkunde.

Beschermheer
Hans Jongen is de nieuwe be-
schermheer van de fanfare St-
Cecilia in Bocholtz.

Geslaagd
Frans Smeets uit Heerlen heeft
gisteren een koninklijke onder-
scheiding gekregen. De 58-jarige
Smeets dankt de zilveren onder-
scheiding aan zijn veertigjarige
dienstverband bij het GAK en
daarvoor de stichting AZL. Mo-
menteel is hij senior behande-
lend beambte werkloosheidswet
op het GAK-kantoor in Heerlen.
De medaille werd uitgereikt
door loco-burgemeester Savels-
bergh.

Koninklijk zilver

Industriebond FNV huldigt mor-
genom 19.30 uur 36 jubilarissen
in gemeenschapshuis Heilust,
Ons-Limburgstraat. Het gaat om
hoofdzakelijk om mensen die
Veertig of vijftig jaar lid zijn.
Een FNV'er is echter zeventig
jaar lid.

Het echtpaar Hubert en Keetje
Franken-Hartmans Uit Bocholtjz
viert zaterdag 26 november het

Gouden paar

Catharinafestival
Kerkrade begint

zakelijk

Wierts BV uit Landgraafneeft een Intron-certificaatgekregen voor het verwijde-ren van asbest en asbesthou-dende materialen. Het rijkgeeft bepaald dat alle as-oestsaneringsbedrijven vooremd 1995 een dergelijk certi-Ilcaat moeten hebben.

Wierts BV is de-eerste firmaJn Llmburg die een dergelij-
ke onderscheiding heeft ge-kregen. s

" In Ons Huis, St.-Josefstraat
21, wordt maandag van 14 tot 16
uur spreekuur voor ex-mijnwer-
kers gehouden.

MERKELBEEK

" St.JSTicolaas is zondag weer te
gast in Merkelbeek. Om 14.30
uur vertrekt de optocht vanaf de
Haagstraat naar de Henkhof,
waar de festiviteiten plaatsvin-
den.

" De collecte voor de Brand-
wondenstichting bracht in
Hoensbroek’5648,10 op.

SIMPELVELD

" Zang en Kleur houdt vrijdag
van 20 tot 22 uur, zaterdag van
13 tot 22 uur en zondag van 10

# Sint Nicolaas brengt zondag
een bezoek aan Voerendaal. Om
14 uur arriveert hij aan het sta-
tion, waarna hij onder muzikale
begeleiding naar het Kunder-
hoes gaat. Van 14.45 tot 16.30
uur houdt de goedheiligman zit-
ting.

VOERENDAAL9 Harmonie St.-Caecila viert
zondag het patroonsfeest. Om
9.30 uur wordt de mis opgeluis-
terd in de dekenale St.-Janskerk.

KERKRADE - De Catharina-
kerk in Kerkrade is komend
jaar het onderwerp van een
speciaal festival. Morgen
wordt het Catharinafestival
geopend met een mis om
19.30 uur in de kerk aan de
Abtenlaan. Het feest wordt
afgesloten op Catharinadag

Het komende jaar staan nog
vele andere activiteiten op
het programma. Ook kan
iedereen voor 25 gulden een
vierkante meter kerkmuur
kopen. De Catharinakerk aan
de Abtenlaan zit momenteel
zonder pastoor en werd vori-
ge week opgeschrikt door een
granaatexplosie even naast de
deur.

St.-Pancratius en Fluit- en
Tamboerkorps Wilhelmina
Holz mee. Zaterdag is er een
feest in het gemeenschapshuis
aan deLamertistraat met mu-
ziek van The Old Timers.

volgend jaar, 25 november
Het festival is bedoeld om
geld voor het herstel van dc
kerk bijeen te krijgen. Het ge-
bouw is gescheurd door dc
aardbeving van april 1992 en
moet tevens worden geschil-
derd. Aan dc mis doen het
kerkelijk zangkoor, harmonie

(ADVERTENTIE)

Alle winterjassen
NU 30% KORTING

a: Lapagayo
Vb Top Five

W Pampolina - Exit

.§« TÜLIK
kinder-en jeugdmode
Kouvenderstraat 68\ Hoensbroek, tel. 045-213938

GEOPEND: ma. van 13.00-18.00 uur; di. t/m
vr. van 10.00-18.00 uur; za. van 10.00-17.00
uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

" Frans Smeets
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t I
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede dat voorzien van de
h. sacramenten, na een zorgzaam leven, in Gods
vrede van ons is heengegaan, onze tante en
nicht

Mina Muijlkens
weduwevan

Willem Evertz
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Uit aller naam:
Nichten en neven
Familie Muijlkens
Familie Evertz

Kerkrade, 22 november 1994, Vroenstraat 97
Corr.adres: Slakstraat 17, 6462 CT Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 26 november a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Kerkrade-Bleijerheide, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare
overledene is heden, donderdag 24 november
om 19.00 uur in de kapel van het verzorgingste-
huis Vroenhof te Kerkrade-Bleijerheide.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheidnemen
aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor uw vele blijken van medeleven en de war-
me belangstelling bij het overlijden en de be-
grafenis van onze moeder, schoonmoeder en
oma

Annie Sparla-Moonen
willen wij u allen hartelijk danken.

Familie L. Hundscheid-Sparla
Sylvia en Jacques

Terwinselen, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 26 november a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de H. Jozef te Heerler-
baan.

t
'k Heb gestreden, >veel gebeden,
vreemde ogen zagen 't niet.
Toch heb 'k immer
U beleden,
U, die meer dan het
hart aanziet.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin-
gen die zij ons achterlaat, geven wij u kennis
van het heengaan van onze lieve dochter, ons
zusje, schoonzusje, tante en nicht

Shirley Schellings
* Heerlen, 2 november 1970
t Heerlen, 18 november 1994

Heerlen: mam en John
Heerlen: pap en Bianca

Brunssum: Kenia en Dolf
Kelsey

Oirsbeek: Jenniferen Léon
Heerlen: Claudia en Bart
Heerlen: oom Bram

Familie Schellings
Familie Von Ende

Heerlen, 18 november 1994
Corr.adres: Tollisstraat 11, 6443 EG Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden heden, donderdag 24 november, om
14.00 uur in de parochiekerk H. Cornelius te
Heerlen-Heerlerheide gevolgd door de begrafe-
nis op de algemene begraafplaats Heerlerheide
aan deKampstraat.
Bijeenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk cqndoleren.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en de begrafenis van mijn onvergetelijke
man, onze goede vader, schoonvader en opa

Hein Ritzen
zeggen wij u hartelijk dank.
Uw aanwezigheid was voor ons een grote steun
en troost en heeft laten blijken dat hij door ve-
len buiten ons geliefd en gerespecteerd werd.

A.M. Ritzen-Geelen
kinderen en kleinkind

Hoensbroek, november 1994.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
27 november a.s. om 10.00 uur in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid.

t
Het kaarsje was op, de vlam is gedoofd.
Lieve Mam, Oma en Grootje.
U bent nu al weer zes weken heen.
Liet ons achter .... alleen.
Maar ondanks ons groot verdriet,
Vergeten wij U niet.

Hartelijk dank voor het medeleven en de be-
langstelling, bij het toch nog plotseling heen-
gaan van onze goede Mam, Oma en Grootje
mevrouw

Lies
Chamboné-Cornelissen

Haarkinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Sittard, november 1994.
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 26 november a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk Sint Joseph te Stadbroek-Sittard.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen na het
overlijden en bij de crematie van mijn lieve
man, onze pap en opa

Chef Boosten
willen wij u langs deze weg hartelijk danken. U
was voor ons een grote steun en gaf ons het ge-
voel dat hij door velen geliefd en gerespecteerd
werd.

Mia Boosten-Ritzen
kinderen en kleinkinderen

Klimmen, november 1994.
De zeswekendienst zal worden gehouden op ■zondag 27 november a.s. om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Remigius te Klimmen.

Jaardienst
Het is een jaar geleden datwij afscheid moesten
nemen van mijn man, onze vader, schoonvader
en opa

Sjeng Sieler
De jaardienstzal worden gehouden op zaterdag
26 november a.s. om 19.00 uur in de St. Joseph-
kerk aan de St. Gregoriuslaan te Brunssum.

Mevrouw E.H. Sieler-Raes
Kinderen en kleinkinderen

Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
Maar de liefde die jij ons bood,
werd niet beëindigd met je dood.
Niets is meer hetzelfde in ons leven,
alleen het houden van jou is gebleven.

Zondag is het een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Wies
Huynen-Coumans

De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zondag 27 november om 9.30 uur in
de St.-Remigiuskerk te Schimmert.

Sjeng Huynen
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Graag zou ik iedereen persoonlijk willen be-
danken voor uw medeleven, hartverwarmende
woorden, brieven, kaarten en bloemen bij het
onverwacht overlijden van mijn dierbare le-
venspartner

Heinz Peusens
Dit is echter onmogelijk door de enorme be-
langstelling.
De mooie h. mis, mede verzorgd door fanfare St.
Elisabeth uit de Groenstraat, en de volle kerk
waren een blijk daarvan hoe geliefd hij was.
Hiervoor mijn oprechte dank.

Betty
Kinderen en familie

De zeswekendienst zal worden gehoudenop za-
terdag 26 november a.s. om 19.00 uur in de
Drievuldigheidskerk te Schaesbergerveld.

ZZ________________________lZ ZZZÏZZ^^
Hoe vlug gaat toch een jaar.
Het lijkt nog helemaal niet waar.
Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
De herinneringen zijn gebleven,
maar het valt niet altijd mee
om zonder jou te leven.

Op 26 november is het een jaar geleden dat wij
afscheid moesten nemen van mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Hub L'Ortije
De eerste jaardienst zal gehouden worden op
zondag 27 november a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg.

Lies L'Ortije-Ritzen
Kinderen en kleinkinderen

I

Dankbetuiging
Giel, je bent er niet meer.
Pap, we missen je steeds weer.
En dat doet heel veel pijn.
Maar in gedachten zul jealtijd bij ons zijn-

Wij betuigen u bij deze onze hartelijke dan
voor de vele persoonlijkeen schriftelijke blijk*
van medeleven, de mooie bloemstukken, .1
aanwezigheid tijdens de eucharistieviering, g|!
ten voor de heilige missen en de grote steun t>)

dens de ziekte van mijn lieve man en vader

Guillaume Theelen i
Mevrouw Theelen-Castermans
Marése en Frans Dubois-TheeW
Björn en Marinka

Op zondag 27 november om 10.00 uur zal <>
zeswekendienst gehouden worden in de ker
van Sint Gerlachus teBanholt.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en H>f.
deleven ondervonden bij het overlijden en ,
uitvaartplechtigheid van

Maria Catharina
Jennen-Gemeni

danken wij u allen van harte.
Familie Jennen-Gemeni

De plechtige zeswekendienst wordt gehoudy
op zaterdag 26 november om 19.00 uur in "I
kerk van de H. Jacobus de Meerdere te Roost I
ren. .
tPiet Croonenberg, 62 jaar, Grootestraat * j6063 AK Vlodrop. De plechtige eucharistiev>n
ring zal worden gehouden op zaterdag 26 noveijjl
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de 'i
Martinus te Vlodrop.

tMartinus Matheus Hoomans, echtgenoot vj|y
Mathilda Claessens, 72 jaar, De Raak 18, 6nül

PD Weert. De plechtige uitvaartdienst zal pl?a ?/
hebben op vrijdag 25 november om 11.00 uur in*]
parochiekerk van de H.H. Hieronymus en Anf]
nius te Laar-Weert.

tMaria Hermans, weduwe van Sjeng DerifcJ
85 jaar, Dries 22, 6086 AW Neer. De plecht*

eucharistievieringzal worden gehouden vrijdag'
november om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk
Neer.

m swissËOJisr
SWlSSFLEX-

beddenweken.
van 24/11 V- 23/12

lEen verkwikkend
comfort voor uw

rug.
De beste oplossing voor een
verkwikkende nachtrust is een
harmonieus bedsysteem. SWISSFLEX
is een zelfregulerend bedsysteem,
dat de optimale voorwaarden biedt
voor gezond en comfortabel slopen.
Ontdek dit gevoel van welbehagen
dank zij het SWISSFLEX-bedsysteem
dat bestaat uit een lottenbodem, een
matras en een neksteunkussen.
Bij uw bezoek aan de SWlSSFLEX-
beddenweken zal u de nauwe band
tussen een behaaglijke nachtrust en
een correcte houding van de rug
ontdekken. Meer, u krijgt ook nog
een info-brochure die u uitlegt hoe
makkelijk u - uit liefde voor uw rug -
gezond en comfortabel kunt slopen.
U bent van harte welkom om te
komen proefliggen.

De Zwitserseslaapgorf.

SWISSFUBST
Boven zacht en onder gezond.

__i________lT__L I
_____B^^^

VERANTWOORD
SLAAPCOMFORT

HEERLEN BONGFRD29. 045 7173i4
GELEEN RAADHUISSIRAAT 8. 046743030 \^^r

BELANGRIJKE VEILING
Op zaterdag 26 november 1994 te 11.00 uur

vindt t.o.v. gerechtsdeurwaarder J.L.G. Jeukens te
Heerlen, op verzoek van meerdere beslagleggers een

OPENBARE VERKOOP
plaats van in beslag genomen roerende zaken.

De verkoop komt voor rekening van: H. Slomp te
Hoensbroek, R. Vogel te Heerlen, J.H.E.W. Quad-
vlieg te Heerlen en A. Pastoor te Hoensbroek.

Te koop worden aangeboden 0.a.: diverse kleurén-
tv's, videorecorders, audio-apparatuur, (brom)fietsen,
huishoudelijke apparaten, ±100 poppen en knuffel-
beesten, ±500 boeken en videobanden.

Kijkuur : 26-11-1994 te 10.00 uur.
Veiling : 26-11-1994 te 11.00 uur.
Plaats : loods Vlotstraat 15 te Heerlen.

De deurwaarder belast met de veiling,
gerechtsdeurwaarder J.L.G. Jeukens,
Vlotstraat 15,
Heerlen,
tel. 045-713443.

F*.
ffiLM Provincie Bureau Bibliotheekw_s Limbura postbuss7oo
U_J_* ■ ■**%■■ *j 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg geven
m 357/47-94 kennis dat op 17 november 1994 een melding

d.d. 14november 1994 als bedoeld in artikel
8.19 van de Wet milieubeheervan de Naamloze
Vennootschap DSM is ingekomen voor haar
Chemische Bedrijven te Geleen. Gemeld wordt
het vervangen van bestaande ammoniakkoelers
door nieuwe ammoniakkoelers in de Capro-
lactam fabriek. De melding ligt ter inzage van 25
november 1994 tot 23 december 1994 en wel:
- in het Gouvernement te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het
gemeentehuis te Geleen tijdens de werkuren.
Voor inzage buiten de werkuren kan contact
worden opgenomen met de afdeling milieu van
de genoemde gemeente.

—————— ■J—-^——1^———

_________________-______"l
/ 0 Specialist in geborstelde eiken planken vloeren
I # Onderhoud en schuren van bestaand parket NU 20% KORTING
I " Eiken lamelparket van 129,- VOOR 99,- _UI 9Nu bestellen. Prijs vast tot 1-6-'95

RIJKSWEG ZUID 233 - GFI FFN ËjLUJ

ALNO. Wereldklasse in klassiek en modem.

g£&__ j~i _^__^L__^_^^^^^f_/Êl^_u

Klassiek, in witte hoogglanslaken stijlvol ge-
profileerdekassettedeuren. Keukens voor
mensen die hoge eisen stellen aangebruiks- PI I PI
gemak en materiaal. Maar ook in moderne mM
keukens geeft ALNO de toon aan. Nieuwe ■■■■ ■ "■
vormen, nieuwe materialen, nieuwe kleuren. Wereldklasse die u toekomt

Kellerhuis Keukens
HEERLEN, Woonboulevard 1, In de Cramer 156, 6412 PM Heerlen,

telefoon 045-754172
GELEEN, Ringovenstraat 1, 6163 HJ Geleen, telefoon 046-747905

______^«^?^_S_____ n»^^^^_^_^^_S _B_Hfe_^_fa!__*«\^ S:_x^^_È_§^ -§§_S_.^___J_Ê____Ë_-__^l >-■-r..:■:::;^j^^^WH^^^^^^:-Y;^a^^^^i^^WjHHHWi»S^g^y^^__-« '■ ''"'"'v«^K_J_OK'*' W_

_____R^v:'^y J_\

:'t-$' \\_W ■■■ ■ :^ mm '1
■.

■

____f^ill_.-
_^_É «*s§« /-____!

Ijfllfffp^ WÊSÊ 3^^^^»^ l? sWÊ£i____J^B

■

De krant meldt 't al niet meer, maar 20 jaaroorlog heeft diepe wonden
geslagenin Cambodja. Meer dan 1 miljoendoden en tallozeweduwenen
wezen. Nu VN-troepen de broze vrede bewaken kan er voorzichtig

begonnenworden met dewederopbouw. Met uw hulpkunnen we scho-
len bouwen diekinderen de kans geven later een eigen toekomst op te

bouwen. Bel voor inlichtingen 070-3637940 of stort uw bijdrage op giro

252525 ten name van Terre des Hommes te Den Haag.

TERRE DES HOMMES HELPT KINDEREN VERDER

terre des hommes fy giro 252525

= DagbJad" ■ Als U ons voor 12 uur P**l#|f^| |^ I j% 's ochtends belt, staat uw D©l
piccolo de volgende dag al g\jgr__ f*ë _\__£_£_
in het Limburgs Dagblad. UlO f 1 9900*

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINUEFHEBBERS BEDOELD IS, /:~
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON UNKS UGGEN... fcgt

Bel Spiral ais 't gesegmenteerd verspreid moet worden!
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. S!I^ll_ l\ 1

Limburgs Dagblad



'Mijn dochtertjes
zien straks hoeren'

Donderdag 23 november 1994 ♦ 15

Sterrenhotel
inUbachsberg

Inwoner Van Enkhuizen van
Benzenrade wees erop dat zijn
dochtertjes straks vanuit hun
slaapkamer de hoertjes op de
Kloosterkensweg kunnen zien en
directeur Weerts van basisschool
Sint Martinus Weiten vreesde
dat de kinderen in contact ko-
men met die gedoogzone.Directeur Lautenslager van het

gelijknamige autobedrijf aan de
Beersdalweg ziet in zijn directe
omgeving nu al veel overlast.

HEERLEN - De gemeente Heer-ten betrekt zijn burgers vroegtij-ö _ bij de aanwijzing van een
gedoogzone. Maar toch verliet
j*eii aantal inwoners van het ge-
Jjucht Benzenrade gisteravond
a«nonstratief de schouwburg.
jjV neemt ons niet serieus, we
Sr .gen geen antwoorden."

VOERENDAAL - Op de hoek
Kerkstraat-Hunsstraat in Übachs-
berg komt een drie-sterrenhotel.
Het hotel krijgt circa twintig ka-
mers, met de mogelijkheid om een
deel hiervan geschikt te maken voor
maximaal tien (twee of drie-kamer)
appartementen. Daarnaast komt er
nog een restaurant.

parkeren van circa veertig auto's.
De karakteristieke binnenplaats
blijft autovrij en wordt gebruikt als
terras.

Na veel pittige woorden kwam
een einde aan de tweede bijeen-
komst. „Deze avonden waren
extra, we wilden vroegtijdig
naar uw argumenten luisteren,"
benadrukte Pleumeekers. „De
officiële inspraak start na de
aanwijzing van een concrete lo-
katie in januari."

Pikant was de suggestie van
Benzenradenaar Vaessen dat de
gemeente De Beitel buiten schot
laat, omdat dit industriegebied
onder de politie van Kerkrade
valt.

schoven. :
„Mijn zaak is geopend van vijf
uur 's ochtends tot midder-
nacht," voerde eigenaar Busker
van een groot wasstation alvast
aan: „Mijn personeel heeft abso-
luut geen zin om in een gedoog-
zone te werken. Ik zou u een
voorstel willen doen: hou toch
eens op met die onzin."

*wee ondernemers van de Han-
aelsstraat zaten ermee dat hun
traat (bij deKoumen en gelegen
Ussen de autoweg en de spoor-
.&) door de politieke partij Hart
oor Heerlen naar voren is ge-

Voetbal en tv-kijken zijnfavoriete bezigheden
Het pand was in eerste instantie be-
doeld om verbouwd te worden tot
twaalf zogeheten HAT-woningen.
Aannemer Leerssen, de vorige eige-
naar van het gebouw, heeft het plan
nooit uitgevoerd. De huidige eige-
naar is A. Christiaanse van Doenra-
de bv.

KERKRADE - De Stichting Kin-
deropvang Kerkrade heeft tweedui-
zend guldengekregen van de lande-
lijke Jan Joosenstichting. Het
bedrag is de tweede prijs in een
soort wedstrijd tussen tientallen
peuterspeelzalen in Nederland.

Kinderopvang
Kerkrade wint

twee mille

Jongeren Kerkrade
kennen Kiosk niet

HrV?meente Kerkrade heeft bijna
jo< ttlonderd jongeren van twaalf
L 3etl met zeventien jaar gevraagd
L 0 hun mening over school,
tju norrigeving en naar hun vrije-
t.teSgedra§- Tv-kijken, muziek luis-
fa n> uitgaan en sporten zijn de

°riete bezigheden van de tieners
telt Vri-'e d: ruim tachtig pro-
(Ji van de ondervraagden vult op
Uq aruer de tijd. Zeventig procent
fea u Zich bezig met het belangrijk». «chte lezen.

>EHKRADE - Bijna alle
j*rkraadse tieners doen aan'
rrt en vervelen zich nooit.
etbal is de meest beoefende

P°rt en tv-kijken hun favo-etc vorm van vrijetijdsbeste-
p^S- Zij doen echter zelden■n beroep op welzijnsstich-’_ Kiosk. Driekwart van hen
kpt niet eens dat Kiosk acti-eiten voor hen organiseert.

Van onze verslaggever

Het restaurant wordt aan de ach-
terzijde gebouwd en bestaat uit
twee verdiepingen met vide, waar-
bij het gedeelte op de begane grond
bedoeld is voor passanten. De bo-
venverdieping is voor hotelgasten
en groepen. Het hotel-restaurant is
het hele jaar open.

Op het terrein links van het gebouw
wordt ruimte vrij gemaakt voor het

De stichting dankt de prijs aan de
volledigeprofessionalisering van de
kinderopvang in de gemeente. Bin-
nen enkele jaren is de organisatie
van een vrijwilligersgroep gewij-
zigd in een professionele stichting
die geheel volgens cao's en landelij-
ke richtlijnen werkt. „Daarin zijn
we vrij uniek in Nederland," aldus
directeur Rini Meijers. Ze zegt dat
het geldbedrag wordt besteed aan
speelgoed en spelmaterialen.

De stichting Jan Joosen verleent
bijdragenaan instellingenvoor kin-
deropvang en stelt prijzen beschik-
baar voor diegenen die een positie-
ve bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van peuterspeelzalen. De
eerste prijs, vijfduizend gulden,
ging naar de Stichting Peuterspeel-
zalen Arnhem.

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade heeft een twintigjarige man uit
Sittard aangehouden. De man had
dinsdagavond de caféhouder en en-
kele gasten van een café aan de
Akerstraat in Kerkrade-West mis-
handeld. Bovendien had hij bij het
verlaten van het café een ruit van
de toegangsdeur vernield. Voor na-
der onderzoek is de Sittardenaar
ingesloten.

Caféhouder
mishandeld

In haar verkiezingsprogramma
heeft het CDA zich nergens als zo-
danig tegen een gedoogzone uitge-
sproken. Het programma verwoordt
het beleid van het CDA dat erop ge-
richt is dat 'zowelvoor de bewoners
en de woongemeenschappen, als
voor de prostituees er alles aan ge-
daan wordt om te zorgen dat er
aanvaardbare maatschappelijke
oplossingen komen.
Het instellen van een gedoogzone -
bij gebrek aan reële alternatieven -
tot zon oplossing bijdragen. Van
een gewijzigde koers is derhalve
geen sprake, wel van een politieke
wil bij het CDA, om de overlast
voor de Heerlense burgers terzake
heroïne-prostitutie te beteugelen.
Het tegen een gedoogzone zijn -
waar dan ook - zonder aan te geven
hoe het probleem dan wél moet
worden opgelost, is al te gemakke-
lijk en doet geen recht aan een feno-
meen waar zeer veel Heerlenaren
bij betrokken blijken te zijn.
HEERLEN
E. Prickartz, fractievoorzitter CDA

Gedoogzone
Het Limburgs Dagblad is in zijn
uitgave van woensdag kennelijk,
met een enkeling, van mening dat
het CDA Heerlen inzake de gedoog-
zone na de verkiezingen van stand-
punt is veranderd.

ingesprek

" Vijftien winden laten per
dag is gezond, moet de gemeen-
te Kerkrade hebben gedacht
bij het opstellen van de volgen-
de passage uit een raadsbesluit:
'een herzieningvan het bestem-
mingsplan wordt voorbereid
zoals op de ter inzage liggende
scheten is aangegeven.' Wat
zou er toch met die schetsen
zijn gebeurd?

Vijftien

# De nieuwe sjlajerschetst het
verhaal van een moeder die
haar dochter in de armen van
haar minnaar aantreft, in het
licht van de lantaarnpaal voor
het ouderlijk huis. Ze belt de
brandweer en... Wilt u weten
hoe het afloopt? Luister dan
naar de cd met liederen van de
vierde LCMK of kom naar een
optreden van de sjpassgroep,
voor niet-carnavalisten 'Voice
of Youth'. Alaaf!

Ta tu ta ta 2

" Ta tv ta ta. Dat zijn geluid-
jes die kleine kinderen produ-
ceren als zij de loeiende sirene
horen van een politie- of brand-
weerwagen. Voor de sjpass-
groep 'Veul Onnuezele Yoeks'
in Landgraaf voldoende stof
om er een carnavalslied van
te maken. En niet zonder suc-
ces. Met het lied 'Ta tv ta ta
kunt de brandweer aa won
de groep het vierde Landgraafs
Carnavals Moeziek Konkoer.

Ta tu ta ta

" Leuk dat wij gisteren voor
de tweede keer meldden dat
er een fancy fair is in Bejaar-
dencentrum Bocholtz. Vorige
week was dat zeer terecht.
Maar om het hele zaakje nu
opnieuw aan te kondigen, dat
gaat toch te ver. De fancy fair
is afgelopen zondag al ge-
weest. Wel kunt u zich nog
verheugen op de scheeps- en
treinmodellen-expositie. Die is
komende woensdag. Tot zo ver
onze gemengde berichten.

# Goed nieuws voor Xavier,
Quirinus en Zacharias. Einde-
lijk is er voor hen ook een
chocoladeletter op de markt.
Goed nieuws? De werkelijk-
heid is toch even anders. Voor
Zacharias was het nooit zon
groot probleem. Die kreeg de
letter van Nico (of Nacharias)
en zette die op zijn kant. Maar
Xavier en Quirinus gaan er nu
zelfs op achteruit. Want bij
gebrek aan een X en Q kregen
zij van de Sint het enig juiste
alternatief: twee letters. Die
van KSavier en KWuirinus.
De jongens hebben het al zo
moeilijk met scrabblen en nu
worden ze opnieuw gepakt. Je
kunt natuurlijk hun ouders de
schuld geven, maar zeg nou
zelf: Xavier, Xantippe, Kandra,
Quirinus, Quillem en Quendy
zijn toch beeldschone namen.

Plat

Xavier

Bejaarden

" Uwer Plat Jekald, het jaar-
boek van de stichting Kirch-
róadsjer Dieksiejoneer, is deze
week verschenen. Het is de
zevende uitgave van deze
Kerkraadse dialectvereniging
over de 'moddersjproach'. Het
is voor een tientje te koop in
de Kerkraadse boekhandels.
Het is eerste exemplaar is deze
week uitgereikt aan burge-
meester Thijs Wóltgens.
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Wat een teleurstelling voor u dat er
uit onze modeshow geen sensatie te
halen was! U sprak in uw artikel
van vorige week vrijdag van een
amateuristisch opgezette voorstel-
ling. Inderdaad moet de stichting
Algemeen Welzijn Gehandicapten
gezien haar budget, een beroep
doen op amateurs (vrijwilligers) en
met groot plezier en menslievend-
heid doen wij dit voor hen die het
bepaald niet makkelijk hebben in
onze samenleving. Natuurlijk be-
richt u liever dat een wereldbe-
roemd topmodel ons enige echte
onverbeterlijke, geliefde (etc. etc.)
Limburg aandoet. Uw verder overi-
gens buitengewoon fantastische
verslaggeefster kon zich blijkbaar
niet meer helemaal herinneren hoe
men Bottercuyl dient te spellen.
Slechs zelden trof men eerder een K
aan in een middeleeuws woord,
maar goed. Uw verslaggeefster ge-
droeg zich ook niet buitengewoon
professioneel. De opzet van desbe-
treffende avond was immers een
van puur amusementsgehalte. De
arme bejaarde dametjes behoefden
alleszins dus niet diep in de buidel
te tasten. Wij hebben slechts ge-
tracht hen uit hun isolement te ha-
len.
HEERLEN

De vrijwilligers van AWG
(Ingekort door redactie, discussie
gesloten).

Modeshow 2

Het CDA heeft tweehonderd esdoorns gekocht, die samen tienduizend
gulden kosten. Vanaf vandaag staan die langs de Imstenraderweg, John
F. Kennedylaan, Beersdalweg, Passartweg en Kasteellaan.

„Dat zou negenhonderd bomen betekenen," zegt Souren. „Maar die kun je
alleen in een bos kwijt. De gemeente Heerlen breidt zijn bossen voorlopig
niet uit, en daarom hebben we in overleg met de gemeente gekozen voor
de invalswegen. Zo spreiden we de bomen ook over de wijken."

HEERLEN - De Heerlense CDA-raadsleden en fractie-assistenten plan-
ten vandaag tweehonderd bomen langs invalswegen. „Daarmee lossen we
een verkiezingsbelofte in," zegt campagneleidster Trudy Souren.
Het Heerlense CDA beloofde dit voorjaar een boom te zullen planten per
tien behaalde stemmen. De christendemocraten verloren weliswaar flink,
maar waren toch nog goed voor negenduizend stemmen.

CDA in Heerlen plant 200 bomen

CDBrunssum wil
journlistweren

uit raadszaal
SSUM - Waarnemend burge-

_lle s"..Jan van 't Hooft neemt op
_ek Wl3ze stelling tegen een ver-

leen .Va£ de Centrumdemocraten
teg e

n Brunssum om een persver-ar|J0ordiger te weren uit de
het wili 'De burgemeester noemt
"".Oeral- Weren van de pers 'onde-
fa ad«dviSCh-' Het Brunssums CD-
*an d John Zillen uit in een brief
gen e gemeenteraad zijn ongenoe-
»iet "k61" een kranteartikel dat hij

Jectlef vindt HiJ eist dat de
Pubjj ei?nde verslaggever naar de
&Urn- tribune wordt verwezen.
h.e£tmee!ter Van 't Hooft: „Dat
Peins Zlch Centrumdemocraten. Ik
tisch ]

Gr ?iet over in een democra-
te Werg" de Pers uit de raadszaal

De containers die worden aangeschaft, moeten op termijn een vorm van
tariefsdifferentiatie mogelijk maken. Verder wordt bij de aanschaf van
een compostvat een subsidie gegeven van vijftig gulden.
In Voerendaal wordt momenteel het huisvuil in plastic zakken gedaan.De
gemeente is ook van plan een centrale lokatie in te richten voor het ver-
snipperen van tuinafval in het voor- en najaar. Verder mogen bedrijven
niet langer hun bedrijfsafval via de reguliere huisvuilinzameling laten af-
voeren. De huidige methode van inzamelen van oud papier, chemisch af-
val en koel- en vriesapparatuur wordt gehandhaafd. Omtrent de aanleg
van milieuparken worden eerst de regionale ontwikkelingen afgewacht.

Voerendaal: huisafval scheiden
VOERENDAAL - De gemeente Voerendaal start in juli volgend jaar met
het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Elke woning krijgt
twee 140-liter containers ter beschikking.

" Deze spelers van SVBleijerheide schreven in 1928 historie. Foto: dries linssen

Van onze verslaggever

KERKRADE - Dertig oudge-
dienden uit de Kerkraadse wijk
Bleijerheide beleefden gister-
middag een staaltje voetbalme-
lancholie. De gemeente vertoon-
de-in het Wijngrachttheater een
35-mm film over devoetbalwed-
strijd SV Bleijerheide tegen Wil-
helmina Den Bosch uit 1928.

Die werd aan de Jonkerberg-
straat gespeeld voor maar liefst
zesduizend toeschouwers, die
acht rijen dik om het veld ston-
den. Dat was wel te begrijpen,

Kerkrade kende al
in 1928 topvoetbal

want promotie naar de eerste
klasse stond op het spel. En dat
was toen de hoogste landelijke
afdeling. De toeschouwers na-
men zelfs pannen uit daken van
omringende huizen om een glimp
van de spelers te kunnen opvan-
gen. En ze konden juichen, want
Bleijerheide won met 1-0.

De tien minuten durende film
gingtoentertijd in première in de
Tonhaile aan de Einderstraat in
Kerkrade. „Van de toenmalige
spelers leeft inmiddels niemand
meer, ook niet de befaamde spits
Kousen," vertelt Cor Grouls. Hij
was destijds als jongeknaap ge-
tuige van de wedstrijd en kan

nog steeds de complete opstel-
ling van SV Bleijerheide opsom-
men. „Volgens mij was die wed-
strijd trouwens ergens begin
jaren dertig."

Volgens Harry Handels van de
gemeente Kerkrade had de ver-
toning van deze film behalve de
melancholie nog een andere
functie:
„Kerkrade heeft al een heel lan-
ge traditie op het hoogste voet-
balniveau, dat mag bij die ver-
halen over een mogelijke verhui-
zing van Roda JC naar Heerlen
ook wel eens worden opge-
merkt. "

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Oostelijk
Zuid-Limburg kent met
ingang van 1 julivolgend
jaar nog maar één orga-
nisatie voor de thuiszorg.
De stichtingen Het Groe-
ne Kruis en Thuiszorg
gaan fuseren. De nieuwe
stichting Thuiszorg OZL
krijgt dan één bestuur en
één directie.

„De eerste opzet is een
juridische fusie," zegt
Jaap Bos, algemeen di-
recteur van de huidige
stichting Thuiszorg OZL.
„De nieuwe organisatie
krijgt een budget van 65
miljoen gulden. Verder
moeten duizend forma-

Centraal telefoonnummer voor alle cliënten

Eén baas voor 1900
werknemers thuiszorg

tieplaatsen worden inge-
vuld door 1900 werkne-
mers. Bij de fusie is geen
sprake van gedwongen
ontslagen."

De eerste belangrijke
stap van de nieuwe stich-
ting wordt het realiseren
van één telefoonnummer
voor alle hulpvragers.
„De mensen hoeven in de

toekomst niet meer te
zoeken naar allerlei tele-
foonummers. Een vast
nummer is voldoende om
de hulpverlening in gang
te zetten," aldus Bos.
„Ook is het de bedoeling
dat wij 24 uur bereikbaar,
zijn."

Bos: „Nu is het nog altijd
zo dat de mensen bij alle

instanties telkens hun
gegevens moeten invul-
len. Vooral ouderen erva-
ren dit als zeer lastig. Na
de fusie hoeft de hulp-
vrager nog maar één keer
zijn verhaal te doen. De
gegevens worden vervol-
gens centraal opgesla-
gen."
De werknemers merken
de komende twee jaar

weinig van de fusie. Wel
wordt een personeelsstop
ingevoerd. Bos: „Zowel
de Gezinszorg als het
Kruiswerk is twee jaar
geleden gefuseerd. We
gunnen de werknemers
een stukje rust na deze
fusie. Het zou niet ver-
standig zijn nu alles wéér
te veranderen."

Welke gebouwen van de
Thuiszorg in de toekomst
verdwijnen, is niet be-
kend. Het streven is om
te komen tot één hoofd-
gebouw voor Oostelijk
Zuid-Limburg. Of dat
nieuwbouw wordt of het
verbouwen en uitbreiden
van een bestaand ge-
bouw, moet nog worden
onderzocht.

Vervolg van pagina 9

Uit de oude doos

Seld geen vier procent maakt gere-
gel .gebruik van activiteiten die
fo '^sstichting Kiosk organiseert
LI JOn§eren. Dat zijn slechts 120
*cc !"en in heel Kerkrade. De ge-
&osite denkt dat het aanbod van

m°gehjk niet aansluit op de
Ja-., § van jongeren. Maar een oor-

Q
, Z&1 ook de onbekendheid van

ti^u..ziJn: ruim 73 procent kent de°htlng niet.

toort is de meest beoefende
i*tell oPvaHenci is de grote belang-
li lnBvoor vechtsporten enruiter-
'^h. k' °°^ zwemmen en turnen val-
led nen de top viJf' 0p het ge~
\fa , van hockey, tennis, volleybal
Hen a^ scoren de Kerkraadse|^,ers onder het landelijk gemid-

öet
heeft zich verder op

luidgebruik gericht. Ongeveer de
_\Va drinkt wel eens alcohol, een
«et.rt Van de scholieren rookt wel.etl ' 2even procent gebruikt wel
cetlt f°ftdrugs en ongeveer één pro-

heeft harddrugs gebruikt.

Zakgeld
ftietm de helft van de twaalf- tot en
ftia ,Zeventienjarigen krijgt mini-
6r je, een tientje zakgeld per week.
gra. wart van de jongeren zegt
j>6r ? naar school te gaan, hoe ho-
lier e °Pleiding hoe meer de scho-
Scho 1 tevreden zijn over hun
Hooi? ; Tachtig procent geeft aan
*uifti SP .helen. De meeste ver-
helprs zijn te vinden in het lager
datl ?Ps°nderwijs. Spijbelt iemand
g_WrYrengt hij of zij de tijd meestalw°on thuis door.
t)ei
°Ver Peren ziJn het meest tevreden
Haa de buurten Waubacherveld,
trUt r̂ade, Holz, Hopel en het cen-
-5cor ' en Erenstein
tyat u et laagst qua tevredenheid.
4isCo> . meest wordt gemist, zijn
toji , s> Jongerencentra en honden-
bij in De St--Pieterstraat valt
straat

nSeren op in negatieve zin. De
**^^is druk en onveilig.

limburgsdagblad
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Wohin ... Wohin ... j

zu sinn
Hochwertige Einzelteile stark reduziert

Es lohnt sich
z.8.:

Herren City-Hemden
in einer Vielzahl Unis und Streifen 1 O ■Arpino New Classic by Seidensticker

Herren-Hosen
reine Baumwolle, modische Bundfaltenform 05_ ■in vielen verschiederïèn Farbtönen |^v *^f
pierre laffittë
Herren-Sakkos
Schurwollmischung in Tweed und
Fischgratmusterung, Farben moos, 1 QQ ■braun/beige, helïgrau _\\9%r I 'V/
DANIEL HECHTER

Herren-Jacken *
aufwendige Ausstattung OOft _J
DesignerModelle z.B. A^fr A/O^

BDurchgehend freie Fahrt \
zu ca. 1000 Parkplatzen
rund urn SINN

Donnerstags bis ___r>^^
20.30 geöffnet P^k _V*SSfl

J in plaats van |H nu
Villeroy& Boch "Phönixblau"
Koffieservies voor 6 pers. JDM—_SÏV DM 345»"
Tafelservies voor 6 pers. DM—72B^ DM 548,-
Rosenthal "Asimmetria-Goldblume"
Koffieservies voor 6 pers. .DM—-889r DM 698,-
Tafelservies voor 6 pers. J_LM-I_>7127: DM 898,-
Hutschenreuther "Brocade"
Koffieservies voor 6 pers. X_M—9_Br DM 698,-
Tafelservies voor 6 pers. ÜM-tt-S^" DM 848,-
Robbe & Berking
"Alt Chippendale" 150 gr. verzilverd
Bestekgarnituur voor 6 pers. XX_44^__v DM 1178,-
WILKENS "Paledio" 90 gr. verzilverd
Bestekgarnituur voor 12 pers.
met voorsnijbestek _Ql-~èè2r?r DM 2658,-
WMF "Onda" Edelstahl 18/10
Bestekgarnituur voor 12 pers.

1 met voorsnijbestek DM__4Ös=- DM 1198,- _J

en uitgang naar de parkeergarage Blondelstrasse + 5 andere parkeergarages op nog geen 150 m afstandl^W

_—

E~^^ I /cff/jr/ff/jt
'reitag, den25.11/94: 1 Jetzt Obstbaumpflanzzeit: joasbesondere Geschenk: //tnóe^&^e\

yuiomx;/ immergrüni v ✓ yTS^ /T?^ - IV*« „ ~ I RintowPiß smS5 lAf m Iz. B. Lilienbrunnen __»# *\Wm > m W-ff!I Puppen gießen / *'«* #^fs #_r jr
( fja ,- „ \ jof^j

/ ObStbaiime: Adventskalender _Wif% I|en ir JRII / é_\_f%QC ausStoff . AO mw I J^-é-mBIS-mhr U* 1/«_*_.- Vv^s ZVW mitApplikationen aO -T%Jm / WÊ_T__\m___h.
# ' ■ # *--. __d_i __________RP9_'t7___ ___P/ O/195 W?*nt?9T-^ /^unÓët^A /"■ fffflflj

É / ■ff^--"---y^"^"^" ny* / ■LkJAjjjA BH lp

'fureine ’ tui ÜÉ. ...-_BF _■ W ■HHBP___F^__.^HPr ■ nH Qn_,mn„H_„ <_~_«_. _sif_V/ ______P^_______-_______________P^______________________a^____-_^______P____________Pf _Jr RoermonderSlrafie Om

V dm2o.-1Jicr?iTf?!iai_?Jiu!H laim?___^Ki73BL_^ Tel (02407)9553°Ü5L

Wohin ... Wohin ...
" _

Hochwertige Wösche „Seide-Wolle" von
/Nina

" vfc I-
Damen-Achselhemd *>*z mmit aufwendiqem elastischem Spitzeneinsatz W *uw i

1* -Passender Taillenslip I «_f/

Damen-Spenzer 0080ohne Armel mit Spitzenverarbeitung AmW f

1080Passender Schlüpfer I f /

Damen-Spenzer *g 301 /2 Armel mit großzügigem Spitzeneinsatz W^/ j

BDurchgehend freie Fahrt _^^k V
zu ca. 1000 Parkplatzen
rund urn SINN _^^\i

Donnerstags bis _*m^m\^m^r^. m*w&
20.30 geöffnet K^% VfüES

Bezoek degrote J&*^'
kerstmarkt inAken
van 21-11 tot 22-12-1994 L 7

as/i

Dé speciaalzaak voor:

porselein, glas
en geschenkartikelen

HUTSCHENREUTHER - ROSENTHAL - HEREND - ROYAL COPPENHAGEN
en nog talrijke andere Europese topmerken

Grote keuze in kerstcadeaus
Kramerstratëe 25/27, Aken, tel. 00-49241-35482

ïaachen
sprudelnde vielfalt

O *dti firöhliche...
\^^—^^ r̂\^ lA^"4fl4____. * * |

Ér -tfir ul*selfe \ Kommen Sic und lassen Sic sich von den vielen

Ü et^eitert: ________________________ V- Geschenkideen anregen. ★ T\_f'"YDl7,T)/^
m mWO!A ____ Aufüber 2000 m 2Ausstellungsflache finden Sic JLIV^DiLJXVJr

\ SÜ__^r___! 9__Ü___ 3 bestimmt ein passendes Geschenk! *
___________________________________________

H IWS9 B pSiÜ^ ★ - 52134 HERZOGENRATH INDUSTRIESTR.2-16 {0 24 07) 530
1 |^^p|#»^ _---—-""' TelefonischerAuftragsdienstundkostenloseAus- RSEbuhr Ij Sft& Laire^sbe^/SienrothI| ....._- --— *, P **w' Ueferung für die Porzellanabteilung: (0 24 07) 5 3118 So. 9-14Uhr vor unserem Hous 1. Ampel links

Die feine Art zu wohnen.

Weststrafie 126/
j Ecke Roermonder Str<^j 52134 Herzogenratn

mU^ Tel. 00.492407-2017/201
Parkplatze am Haus

Jeden 1. Sonntag im Monalvon 14.00'bis 17.00Uhr geöffnel-
(kein Verkauf, keine Beratung) .

Hinfahrtsweg: BAB.Aachen, Richtung Antwerpen/Heerlen,^
Ausfahrt Aachen-Laurensberg, Richfung HerzogenrahS-Kohlscheid, __~.

Donderdag 24 november 1994 " 16Limburgs Dagblad
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DAS KOHZEPT

|| PLANUNG WOHNEINRICHTUNGEN BÜROEINRICHTUNGEN

I I I I—- : 1 ■

LEUCHTEN OBJEKTEINRICHTUNGEN ri||l|||||lt|]|fL)EKORATIONEN

' ■n-iflr—m t*sa**\\m\mm\*\\m*m ______

I intermöbel
£rw exelusiv

7? |\ THEATERSTRASSE4O, 52062 AACHEN1 POSTFACH 743, 52008 AACHEN J[ ..„«-

TEL. 0 241/2 61 65, FAX 0 241- 40 37 15 // JMHHt
LJ^JÈW 1 WÊkWmWÊÊÊÊÊmImWÈiÈÊM

American Steek I
J.ea "s ■ jachthemden v.a 19,90
,ev''s jeans v.a 79,90 _^Ê \\^_ jachtbroeken v.a 59,90 |

i "fatshirts v.a 79,90 ■ ____r__. leren laarzen gevoerd.... v.a... 329,00J
Tac« v.a... 169,00 __V________ ■ '00% waterdichte
'shirts v.a 22,90 overall 109,90_ /^W__T__V_B regenlaarzen v.a 19,90
"regier jeans v.a 99,90 / T_SBSJB handwarmers 9,90. 'ü

shlr's ....: 29,90 J-J, _\_l ffW edelstalen thermosfles .. v.a 39,90 |-
I iweatshirts 46,90 / I *l^_____ slaapzak voor hoogzit... v.a 49,90
f uK ) ' diW_mBÈoak thermo onderbroek 24,90■ l"? Jeans v.a 89,90 ’ _B-B^-_P-__ schietverst of

L"eatshirts v.a 59,90 -^sj itf_s_W_mf^^m bodywarmers v.a 49,90
I ne"iden v.a 49,90 #_

Ifc "X >fl___sS&Ji or9- Harley Davidson I. s!:A//-NHL NFL v.a... 169,90 i pmtL_VjT portemonnaie 39,90
t Tweatshirts v.a 69,90 Xj.. originele Alpha
f Y"?hl«s v.a 29,90 TV f bomberjas 169,90
.' h_nferrnutsen v.a 29,90 Kv»^ diverse winterjacks v.a... 139,90I °asketbal v.a 27,90 \ camouflagebroeken 59,90
I j*Ps NBA, NFL, NHL v.a 19,90 C~\. originele MagliteI '°kl^en v.a 19,90 ____. _.. jui■ zaklamp v.a 24,90_ Wlntersjaals 39,90 /""*»!__■-"__ Para-laarzen 99,90
» Jac
, / *~?S~ ■ Zippo's div. motieven v.a 29,90

' ?<vwür waxias v.a... 329,90 '~— "
|| uu* wollen trui v.a 99,90 Alle prijzen in DMpassage Stiftstr. Adalbertstr. Aken, tel. 0049 241 20295

Modehaus

■__■

_____f^____i _____■■

IH___B<M__'

__i_HP__r %'-

Moments
by INA-LIMA

bis Gr. 52
MODEHAUS

5100 Aachen - Harlmannsl'aGe 30
T_lon 0.41/32-91

HNSmFÜRALLE GROSSEN

aachen
sprudelnde vielfalt

KERSTSURPRISE: UW WENS GAAT IN VERVULLING.

|||l f_\_\ m ÊF%M3 II %M Jr VM-I« «m^rl

(4517), 08/87, 69.799 km, "Hartge- velgen. (4527), 03/87, 73.613 km, metallic, alu (4733), 05/88, radiovoorb., alu velgen,
radiovoorb., getint glas, bredebanden, 5 velgen, radiovoorb., schuifdak, verlaagde crusecontr., verw. stoeien, centr. ver-
versn., hoofdsteunen, el. achteruitkijksp. carr., hoofdst., etc. grendeling, el. ramen, zitverwar-
Audi 100 2.3E. (4261), 08/89, 84.667 km, BMW316i, (3936), 11/87, metallic, alu ming.mistlampen, sportstoelen, M-
metallic, radiovoorb., schuifdak, getint glas, velgen, radiovoorb., el. achteruitkijksp., technik stuur,
stuurbekr., centrale vergrendeling, toerenteller, schuifdak, 5versn. BMW 318 i, (4486). 03/88, metallic,
sversn. Prijs DM 9.400,- radiovoorb., schuifdak, mistlampen,
Prijs DM 12.900,- toerenteller. 5 versn.. el. achteruitkijksp.

Prijs DM 10.900,-

HM ■HJHI ■_■■■_■

(4566), 04/87, melallic. BMW-velgen, (4715), 07/88, 65.872 km, metallic, (4855), 05/88, spaakvelgen, "AC-
radiovoorb., el. schuifdak, ABS, getint glas, radiovoorb., MSI-startbeveiliging, sport- Schnitzer" carr.. "AC-Schnitzer"
toerenteller.el. ramen,s versn. centr. vergr., stuur, schuifdak, stuurbekr., centr. vergr., voorspoiler, metallic, radiovoorb.,
stuurbekr etc ' mistlampen, getint glas. schuifdak, mistlampen, stuurbekr., ABS,
BMW 525i, (4870). 11/88 spaakvelgen, BMW530i(3852). 03/88, metallic, alu centr. vergr., etc.
metallic, el. schuifdak,radiovoorb., el. velgen, radiovoorb., ABS. getint glas, BMW 324d, (4866), 05/87, "Hartge"
ramen, armleuningen, zonw., centr. vergr., toerenteller, mistlampen, stuurbekr., centr. velgen f 6". metallic, radiovoorb.. schuif-
ABS, stuurbekr., mistlampen skibox vergr., el. verst, achteruitkijksp. dak, houten stuur, sportcarr.
Prijs DM 1&900,- Prijs DM ia9oo,- Prijs DM 9.900,-

Bm^^^^BHM|
lijzen Wij zijn bereid _-^2ü-_-__^_.u Je r«Hpen _. üe berekenng -/^__i^^___van de eventueel bijkomende /

Laan Voor eventuele vragen
vooraf kunt U ook met hem
bellen: 0049-241/56 88-106.I ■ J i I __"" _TT< I ' Bezoek onsop het tndustrie-

Eilendorl. Het de
moeite waardt.

(4740), 06/86, 84.327 km. alu velgen, (4143), 09/88, 83.272 km, spec. " " »,___nhiieleder bekleding, el. schuifdak, alarm, velgen, radiovoorb., glazen dak, voor- e_ - . ■. imetallic, radiovoorb., ABS, centr. vergr., en achterspoiler, verlaagde carr.. stuur- ■ ■ I h.'u-h _auJotT!Obii6el. ramen, getint glas stuurbekr. bekr., centr. vergr., el. ramen, etc. ■ .«. j „ÏJKtf-o

Citroen BK 19TRD, (3449), J2/86, Peugeot 205 XRD, (4844), 07/88, ■87.206 km. metallic, radiovoorb., getint metallic, radiovoorb., achterruitwisser, 3".glas, toerenteller, el. ramen, centr. vergr., klapdak, klapraam, 5 versn.,
achterruitwisser, achterspoiler Prijs DM 6.900,- *"=! '*"".'.Prijs DM 5.900,-
-|
:

Kohl aulomobiie is van maandag 10l en mei vrijdag geopend van8 00 - 20.00 uur. In het weekend tot 18 00 uur (zondags vanaf 10.00uur).Tijdens dezeuren HËi^kunt U vrijblijvend rondkijken. Buiten de wettelijke sluitingstijden geen inlichtingen en verkoop. H|

II Eigen servicedienst in
Nederland

Wim Heinrichs
NAAIMACHINES Büchel 46

met onder- en boven- Aken
transport (bij Horten t.o. park.gar. Büchel)

met 21 programma's Tei. 09-4924134433

N.a.v. de heropening gereduceerde prijzen!

_____-_7 ' '^fc/s.'^G_»V ______

■1;: , ' ■*-, ltf__ fm____________!

IKiW. 1"'"' *L '_M_B&K_o%__\

_____! _l__^__________________lfl

__f_555 _#?

______ |^2B_______9____-_1

ItmTM:M-J Nicht zu fassen

___i____-X_i-i^ff-iri___É_l Koers:
_____K£fl_i!J__!___________l /100,-=90,50 DM

____PV9 vi_L__l

L EIN STARKES StÜCK

«Mode ...

... und andere
tolle Geschenkideen—**********—***m**m******m*******mt*WÊ**mt***mm

PELLE / IN Lachen
NAJÊ-fk IR 52062 Aach^■ ■ °'*--'*/*l-L: KOCKERELLSTRASSE 21
2 Min. vom Markt TELEFON 0049.241/35030

52072 AACHEN-LAURENSBERG
\^^-* HORST ROERMONDER SïRASSE 321

fvueuui*. Telefoon 0049.24!/12988

*" "^~^ VERKAUF 2, EINGANG
AUF DEM FIRMENHOF

Haus der Geschenke
Aken t.o. Elisenbrunnen

Dé speciaalzaak voor:
porselein, kristal, bestek

Grote sortering van topmerken:
Arzberg / Hutschenreuther /
Rosenthal / Thomas / WMF /
Wilkens / Robbe u. Berking

Tevens:
Hummel-beeldjes en prachtige bijoux

| GOEDE SERVICE ★ VOORDELIGE KOERS .
I in Aken t.o. de „Elisenbrunnen"
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Zaus Wellpappkarton
225 x 139x 32mm 1,28^8 ____J
346 x 233 x 112mm 2,39

Nachfüllflaschen

mfürOHP-Stifte Staedtler
versch. Farben, auch für alte Stifte
geeignet, wasserfest oder
wasserlöslich 3,40

Ml Studien-Aquarellkasten 1■■■■ I Schmincke 1
Studien-Farben I

Z^k 25,85 mit 12 Farben 1
Bk 48,00 mit 24Farben I

____^_^_ %#^% in Aachen ■PB^^%Y%s. Zentrale / Verkauf / I
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_

i^J direkt am Haus I_
' Stadtgeschaft 1

Papier-Schere Templergraben 48 I

■■■_■■ verschiedene Größen wüilnerstraße 6 1



Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelenvan
zeer hogekwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, whipe-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER!!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD!!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Kantoorstoelen

vb. Rock II Za’165,-
Armleggers ’ 50,-

Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.
Te koop uit faillisement gebr.
KOPIEERMACHINES, in
goede staat. Info 9.00-17.00
uur. Tel. 043-646056.
Te koop nieuwe stalen of
houten magazijn- of AR-
CHIEFSTELLING in alle af-
metingen verkrijgbaar. Di-
rekt uit voorraad leverbaar,
zeer lage prijs bv. 200x-
100x30 5-legborden ’ 125,-
-p.mtr. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.

Hobby/D.h.z.
METAALDETEKTORS voor
hobby en beroep. Jac Köh-
len, Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514096.
HENGELSPORT Theu
Janssen: alle hengels en
molens nu halve prijs. Mau-
ritslaan 22, Urmond, B 046-
-337233.
Te k. HANDBOOG Samick-
SMT 30 pond, 68"-28", met
toebeh., pr. ’600,-. _ 046-
-745585 na 18.00uur.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Te koop PAARDE- en vee-
trailers (merk Weyer).
Herfstaanbieding I. 285 x br. ■133 x h. 220 tot. gew. 1600
kg ’7.200,- mcl. BTW.
Open en gesloten aanhang-
wagens. Wienen aanhang-, wagens en wagenbouw,

i Dorpstraat 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.

|Te k. weg. beïnd. sport 5-. jarige zwart/bruine KWPN-
MERRIE van Schalkhaar,
stokmt. 1.68, licht aangere-
den. 04499-2135 na 13uur.

■ Te k. of te h. gevr. WEI, liefst■ omgeving Sittard of straal, van 10 km. voor 1 a 2 pony's.
Telef. 046-510186.

Auto's

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Mercedes 350SL cabrio '72; VW Passat 2.0 div. extr. '91

’ 23.750,-; Volvo 460 '91 ’ 19.750,-;Alfa 75 Imola '91

’ 17.750,-; Lancia Dedra 1.8 '92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo
1.6 CLX 8-93’ 32.750,-; Ford Orion 1.6 CLX '93

’ 24.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno 70 '90

’ 9.500,-; Peugeot 605 SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 205
1.1.GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Kadett 1.3 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92 ’ 23.750,-; Ford
Siërra 1.6 Sedan '92 ’ 17.750,-; Ford Escort 1.6 '93

’23.750,-; Ford Fiësta 1.1 '93 ’ 17.750,-; Fiësta I.T '88’9.500,-; FordScorpio2.oiCLaut. '88 ’ 16.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-;
Ford Escort 1.4 '87’ 8.750,-; Audi 80 '86’ 6.250,-; Fiat

Regata 85S '86 ’ 4.500,-; Volvo 340 '86 ’ 3.750,-; Renault
25 GTS '86 ’ 6.750,-; VW Jetta '86 ’ 4.750,-; Opel Kadett

'86’ 6.750,-.
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn.,
Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.

Company Cars met
duizenden guldens voordeel

Renault Twingo blauw 08-1994
Renault ClioRL 12 3-drs. wit 03-1994
Renault 19 Driver 1.45-drs. rood 03-1994
Renault 19 Driver 1.4 5-drs. grijs 03-1994
Renault 19Driver 1.4 5-drs. blauw 03-1994
Renault 19 Beverly 1.45-drs. zwart 10-1994
Renault 19 S 1.7 3-drs. wit 10-1994
Renault Nevada RN 17Europa rood 04-1994
Renault Laguna RN 1.8 wit 04-1994
Renault LagunaßT 1.8 grijs 08-1994

" Garantie t/m auto 36 mnd is.
*Radio-cassette recorder

* Inruil en financiering mogelijk
AutobedrijfKerres Heerlen,

Breukerweg 196 A, Heerlen. 045-230999.
Te koop MINI 1000 E, bouw-
jaar '83, zeer mooi, APK 9-
95, 88.000 km., vraagpr.

’ 3.950,-. ~ 04454-66262.
Te koop BMW 323, bwj. '78,
Last., APK 10-95. S 045-
-232220.
Te koop BMW 316 bwj. '81,
APK 8-95, ’2.000,-. Tel.
046-749558.

CITROEN AX 1.1 Bijou, '89,
70.000 km. Tel. 043-652152,
na 18.00 uur.
CITROEN 2CV6 bwj '86,
APK 12 mnd., ’2.250,-. Tel.
04492-3489.
Te k. CITROEN CX break,
prima i.0., bwj. '83, APK 1-
95, st.bekr., airco, trekh., vr.
pr. ’ 2.750,-, ~ 046-520760.

" Met'Batman returns'spelcassette. li 11 *U _\ 7 Êa^—w) _fwJ ____v*T- naf^lsÊfn^BÏ*W

' «__

BMW dealerKeram biedt aan:
325 E groenmet. automaat sportwielen 1988
318iwit sportw. alarm mistlampen 98.000 km 1989

3 serienieuw model
316igravit grijsmet.radiovoorb. 48.000 km 1991
318ibrokat roodmet. radiovoorb. 85.000 km 1991
320igrijsmet. alarm airco mistlamp 80.000 km 1991
316id.blauwABS alarm tempomaat 80.000km 1992
316izwart ABS schuifdak 29.000 km 1992
316iroodmet. ABS stuurbekrachtiging 1993
318igroenmet. ABS 36.000km 1993
316id.groen ABS stuurbekr. 37.000km 1994

5 serie
520izwartmet. ABS schuifdak 65.000 km 1988
525ibruinmet. automaat sportwielen 1988
520ibeigemet. schuifdak sportw. 87.000 km 1989
520igrijsmet. schuifdak el. ramen 1990
520izwartmet. alarm radiovoorb 1990
525igrijsmet. ABS alarm radiovoorb 1991
525ibrokat roodmet. schuifdakABS alarm 1991

7 serie
735izilvermet. airco automaat alle opties 1990

8 serie
850izwartmet. alle opties 55.000km 1991

Taxfree levering mogelijk
Diverse

Peugeot 205 GTi 1.9 rood schuifdak 70.000 km 1989

Keram Maastricht
Molensingel 17 (Autoparc), 043-618555.

Nissan SUNNY 2.0 Van
DIESEL zwart, perfect,
nu ’ 14.950,- 1992.

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
PEUGEOT 405 GXi antrac.

met 1991.
Göttgens Sittard

_" 046-516565
Al meer dan 60 jaar.

VOLVO 440 GLE met stuur-
bekr., in perfecte staat,

nu ’16.450,-.
Göttgens Sittard_ 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Te koop AUDI 100 2.2 Avant,
bwj. '84. APK 11-95, pr.

’ 5.750,-.Tel. 04499-4261.

' AUDI 100 2.3i, '88, div. ex-
tra's, i.z.g.st., ’9.250,-. Tel.

■ 046-511446.
! Te k. BMW 628 CSi, in goe-

de staat, te.a.b. Telef. 046-
-■ 755546.

" BMW 323i, bwj. 10-'B5, zil-
vermet., 70.000 km., APK,

’ 8.950,-. _ 045-322463.

Te koop CITROEN BK 19
Sport bwj. '86, nw. APK,
ace..getint glas, stuurbekr.,
cv., el. ramen, kl. zilvermet.,
alu velgen + nw. banden, 5
gang.pr. ’5.500,-. Tel. 046-
-526801.
CITROEN AX First '92, 3-
drs., zijschade rechts,
’6.000,-. 045-312044.
Citroen KM 2.0 Comfort, bwj.
'91, zwartmetallic, alarm,
schuifdak, trekhaak. Offici-
eel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef 045-428840.
Citroen BK 1.9 GTi-16, bwj.
'88, rood, electr. ramen,
central lock, stuurbekr., ABS.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.
Te k. Daihatsu CUORE 850,
rood, bwj. '90, 35.000 km.,
APK 9-95, ’9.000,-. Telef.
04492-5853.
Te koop DAIHATSU Chara-
de diesel bwj. '83, zeer zui-
nig, ’1.250,-. Tel. 045-
-274561.
CHARADE 1.3 TXi, '89,
3-drs., snel, zuinig, i.z.g.st.,
div. ac. Inf. 045-311436.
Te koop DODGE Pick-up,
LPG, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Vele extra's, zien
is kopen. Tel. 04498-55327.

Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. '89, rood,
52.000 km., 1.m.-velgen,
spoilerset, sportief! Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Telef.
045-428840.
OPEL Veetra 1.6 i '90
’12.750,-; Opel Senator
2.5 i aut. '88 ’11.750,-; Opel
Kadett 13 HB '86 ’4.950,-;
Ford Escort 1.6 '87

’ 5.950,-; Toyota Corolla
1.6 HB 16-V '88 ’8.500,-;
Toyota Corolla 1.8 D '85
’2.950,-; Nissan Sunny 2.0
D '91 ’13.750,-; Nissan
Sunny 1.7 D '85 ’2.750,-;
Nissan Sunny 1.5 '84
’2.250,-; Nissan Micra 1.2
'91 ’10.750,-; VW Jetta GTi
'85 ’4.950,-; BMW 318 Se-
dan '84 ’4.500,-. Over-
broekerstraat 54. Hoens-
broek. 045-211071.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
Ford Escort 1.6iCL '87; Ford
Siërra 2.0 Laser '86; Opel
Kadett 1.3 LS '85; Alfa 33
1.3 S '89; Daihatsu Charade
'84; Fiat Ritmo '84; Nissan
Sunny '83 en '84; Ford Capri
'79/81; VW Golf 1.6 benzine
'84; Lada Niva 4 WD benzi-
ne '79; BMW 315 '81; Opel
Kadett diesel '84. Inr. en fin.
mog. Zonder mr. hoge kor-
ting. Schuttersstr. 14, Elsloo.
046-377545.
Te k. 3-deurs SUZUKI Jeep
SJ 410, geel kent., nov. '84, i.
z.g.st., ’5.750,-. Dorpsstr.
19, Bingelrade.
Te koop BMW 315, bwj. '83,
’950,-; BMW 3.05, bwj. '73,
i.z.g.st.; BMW 3.0 LA, bwj.
'75, 48.000 km, geh. gerest.
Tel. 04498-57242/51618.
BMW 520i bwj. '84, i.z.g.st.,
vr.pr. ’2.250,-. Tel. 043-
-258715.
Te koop BMW 318i, bwj. '85,
APK 4-95, vr.pr. ’5.500,-.
Telefoon: 04406-15390.
Te koop PEUGEOT 106 KR,
bwj. 9-92, 3-drs., grijsmet.,
5-versn., km.st. 29.000, vr.
pr. ’16.000,-; Opel Kadett
1.3 Limited, 3-drs., 3-'B7,
metal.blauw, trekh., vr.pr.

’ 7.000,-.lnruil mog., met
garantie. S 043-672215 /
04408-1754.
Te k. weg. sterfgeval: Fiat
REGATTA, kleur wit, bwj.
'88, km.stand 57.000, pr.n.o.
t.k.a 045-456019.

Fiat PANDA 750 L, 10-'B7, '1e eig. 87.000 km, ’3.950,-, i
als nieuw. 043-639127. <
Te k. Fiat UNO 45, bwj. '84, !
in goede staat, APK '95, vr.
pr. ’ 1.250,-. S 045-254236.
Te k. Fiat PANDA, 1 jaar
APK, bwj. 10-'B3, ’650,-.
Telef. 043-630504.
Fiat UNO 45 S, bwj. '87,
APK '95, 5-bak, wit, i.z.g.st.,
div. extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
046-754667.
Te koop Fiat PANDA 34, bwj.
'86, nieuwe APK, deze auto
is in. st.v.nw., geen roest,

’ 2.750,-. Tel. 045- 223090.
Ford FIËSTA, bwj. '84, nw.
model, 100.000 km„ vr.pr.
’3.900,-, af te geven eind
november. S 04406-15938.
Te k. FORD Fiësta 1.1 L bwj.
'84, in st. v. nw., blauw, vr.pr.
’3.500,-. 046-335715 na
18.00 uur.
Ford FIËSTA 1100 L Bravo,
bouwjr. '82, APK 7-95,

’ 1.550,- Tel. 045-723232.
Te k. Ford FIËSTA 1100 bwj.
'82, APK 8-95, i.z.g.st.,
trekh., zeer mooi. Tel. 043-
-253886,.
Ford FIËSTA 1.1 2x kl. wit,
met.blauw, bwj '86, '88, s-
bak. 04954-2153/1685.
Te k. FIËSTA 1.1 S, bwj. '88,
rood, z. mooi, 69.000 km,

’ 6.750,-. 046-337438.
Weg. omst. te koop Ford
ESCORT 1400 CL, bwj. '89,
87.000 km, blauwmet., spoi-
ler en bumpers alles in kleur,
APK 6-95, mooie auto, vr.pr.

’ 9.250,-. Tel. 045-229538,
KOOPJE Ford Granada 2.3
Riche, bouwjaar '84, APK,
diverse opties, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 045-728919.
Te koop FORD Escort '86,
1300 Laser, pr. ’4.500,-. Inr.
mog. Tel. 045-427289.
Te koop Ford SIËRRA 1.6 L,
bwj. '83, APK gekeurd, pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-724729.
Ford TAUNUS Ghia V-6 aut.,
i.z.g.st. bwj. '83, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 043-258715.
Lancia Thema 2.OiE, bwj.
'90, bordeauxrood, 69.000
km., 1.m.-velgen, alarm etc.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.

—\ei

Te koop FORD Scorpio 2.0
CL, div. extra's, type '86, i.z.
g.st., vr.pr. ’6.900,-. Tel.
045-216113.
Te koop Fiat PANDA 45, bwj.
'83, APK 11-95, pr.
’1.250,-. Tel. 045-724729.
SUPERCARS Akerstr. N.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Passat Turbo Diesel bwj.
'90; Escort XR3i zeer mooi
bwj. '87; BMW 316 bwj. '85;
Ford Siërra 2.0 bwj. '84
Ghia; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett 1300
GT '86; Kadett station '87;
Ford Orion 1.6 L autom. '86;
Golf GTi '85; Escort 1400 CL
'86 en '87; Golf 1600 '86;
Escort '84; Alfa t. 33 '86; Mit-
subishi Tredia bwj.'B3;
Toyota Celica bwj. '82;
Porsche 924 bwj. '81. Nog
diverse goedkope inruilers.
Tel. 045-222455/231448.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Siërra 20 CL
Sedan '88; Ford Escort 14
Bravo 5-drs. '88; VW Passat
CL Variant 18i autom. '86;
Ford Escort XR3i cabrio '84;
VW Golf 1.6 GTS 1e eig. '85;
BMW 320 i '84;Opel Kadett
12S '86; Fiat Uno 60 S, s-
drs. '87; Volvo 340 diesel, s-
drs. '87; Renault 11 GTD
'86; Volvo 360 GLS '83; Ci-
troen BK 14 RE 5-bak '84;
Renault 25 GTX 2.2 i '85;
Ford Siërra 16L '84; Fiat 127
1050 CL '85; Opel Ascona
16S autom. '82; Citroen BK
16 RS '84; Subaru Mini
Jumbo '83; Citroen Visa 17
RD 11-'B6; Opel Kadett 16S
'82; Peugeot 305 GL '84;
Toyota Cörolla LB 1.3 DX
'80; Opel Ascona 1.9 autom.
'80 ’1.000,-. Inkoop, ver-
koop, financ. Div. inruilers.
Akerstr.Nrd. 52C, Hoens-
broek. S 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Te koop FORD Escort XR3,
bwj. '82, div. extra's, verl., sp.
velgen, mooie auto, vr.pr.

’ 1.950,-. S 04499-5423.
Lancia Delta 1.3 SE, bwj. '89,
wit lm-velgen., getint glas.
Officieel SAAB Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Telef. 045-428840.
Te k. zeer mooie MAZDA
929, bwj. '87, alles elektrisch,
i.z.g.st. vr.pr. ’6.250,-. Tel.
045-324553 na 16.00 uur.

nsnel^—- —-

25 auto's met APK tot
’3.750,-. Ford Siërra 1.6
’2.900,-; Ford Fiësta 1.1
’1.750,-; Ford Escort 1.3
’2.250,-; Opel Corsa 1.2
’3.750,-; VW Golf 1.3
’1.750,-; VW Golf D '82
’2.250,-; Opel Kadett 13SR
'82 ’2.250,-; Opel Manta
1.6 ’ 1.500,-; Opel Ascona
1.6 S '83 ’2.750,-; Mazda
323 ’1.250,-; Honda Civic
'84 ’2.250,-; Volvo 244 DL
'82 ’1.750,-; Volvo 323 '82
’1.750,-; Mitsubishi Tredia
'84 ’1.750,-; BMW 318 i '83

’ 2.250,-; Kadett Coupé

’ 2.250,-; Kadett Coupé
’1.500,-; Ford Escort 1.6
zwart '84 ’3.500,-. Autobe-
drijf LUIJTEN, In de Cramer
50, Heerlen. 045-719335.
O.K. CARS Oirsbeek: VW
Scirocco 1.8, 16V '86; VW
Golf GTi '85; VW Golf '84;
BMW 630 coupé '79; Opel
Monza 3.0 E bwj. '83; Opel
Corsa '83; Ford Escort '83;
Mercedes 300 diesel '83;
Siërra '85 2.0 LPG; Golf 1.6
'84; Toyota Celica '85; Peu-
geot 205 1.6 16-V bwj. '87;
Mercedes Benz Camper
508 D; Nissan Patrol bwj.
'85.Inruil, financ, garantie,
bij aankoop 1x APK gratis.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
OPEL Kadett 1.6 D Combi
'87; BMW 316 '85; Opel
Manta '80; Toyota Corolla
1.3 DX '87; Opel Kadett
Combi '83; VW Passat
Combi '81; Kadett automaat
'84 ’2.950,-. Hoofdstr. 200,
Hoensbroek. Tel. 045-
-227395.
Te k. Ford ESCORT diesel,
bwj. '86, geh. uitgebouwd,

’ 3.950,-. ST 043-630504.
SIËRRA 1.6 CL '87, 5-drs.,
met deurschade, ’4.250,-.
045-312044.
Te koop Ford SIËRRA Se-
dan bwj. '87, met LPG vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 046-580118.
Te koop FORD Escort 13 L
met APK, auto verkeert in
nw.st., bwj. '83, vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 046-580118.
Te koop ESCORT 1.6D, bwj.
'84, vr.pr. ’2.850,-. Telef.
045-259850.
MAZDA 323 1.3 HB, 3-
deurs, '85, APK 5-95,

’ 3.750,-. Tel. 045-255784.

Te k. Ford SIËRRA Ghia uitv.
2.0, 5-deurs, bwj. '84, met
veel extra's, o.a. schuif-/
kanteldak, magn.velgen,
electr. spiegels, verlaagd,
boordcomp., dubbele heek-
spoiler, auto is in nw.st., pr.

’ 5.500,-. _ 045-353446.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'84, APK, vr.pr. ’3.250,-. _
van 14-18 uur 04451-1594,
na 18 uur 045-722120.
Ford SIËRRA 1.6 Laser, bwj.
'86, wit, 3-drs, central lock.
Officieel Saab Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
GOLF 1.6 Avance, centr.
vergr., d. glas, nw. band.,
antr., bwj. '87, ’8.500,-.
Telef.o46-511293.
Te k. Honda CIVIC 1.5 DXi
16V Miami, 3-deurs, nw.
mod. '93, kl. Ferrarirood,
met sportv., spoiler, zeld-
zaam mooi, ’21.750,-.
Telefoon 043-254462.
Te koop HONDA Accord EX,
bwj. '87, met opties, 190.000
km., weg. vertrek buitenland,
i.z.g.st., ’8.200,-. Telef.:
04454-64742.
AUTOMAAT Honda Civic,
1e eigenaar, bwj. '86, in nw.
st., ’ 6.750,-. _ 045-729036.
Te k. Honda PRELUDE EX
bwj. 12-'B5, m. o.h.boekje,

’ 7.500,-. Tel. 046-373195.
Te koop HONDA CRX, '86,
APK, wegens omstandigh.
Pr.n.o.t.k. Bouwbergst. 13,
Brunssum
Te k. Jeep RENEGADE,
1981, veel extra's, i.z.g.st.,
mr. mog. a 04492-1108
KADETT 1.6i '90, rood, ex-
tra's, onderhoudsboekje,

’ 10.750,-. Tel. 046-524864.
Te k. gevr. LADA'S + Sko-
da's enz. bwj. '85 t/m '90. Dir.
contant geld. " Auto Roberts",
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
Te k. Mitsubishi COLT, bwj.
'85, APK 5-95, i.g.st., pr.n.o.
t.k. S 046-749074 of 334068.
Te koop Mitsubishi COLT
1.5 GLX model '85, APK 8-
95, nieuwe banden, vr.pr.

’ 3.200,-. Tel. 046-743475.

■ Mitsubishi LANCER 1.5 GLi,
■ roodmetal., bwj. '90, trek-

haak, 1e eig., ’14.500,-, i.z.
g.st. Telef. 045-259714.

Te koop MAZDA 323 G'
5-gang, 1.m.-velgen, bWLhj
APK 11-95, prijs ’W ty
Tel. 045-216900. ___^\
Mazda 626 1.8 GLX, b*j- ei
wit, stuurbekr., elec^»,
ramen, 5-deurs, LPG- , &
cieel SAAB Dealer W\\
Heerlerbaan 66, H*8 *Telef. 045-428840. v,)
Te koop MERCEDES lB\,
bwj. '84, kl. I.groenrneki
eig., met onderh.b°*
met extra's o.a. c.v. {L
trekhaak, st.bekr.,
radio/cass., hout int. + s' 'lm 15" velgen. Auto 15.l
nieuw, vr.pr. ’13.500,-- I
046-753968. _^l
Automaat MERCEDES l
E alle extra's, in nieu

’ 12.750,-. Tel. 046-3373^Te koop MERCEDES ,
APK 10-95, bouwjaar.
vele extra's. Tel.
614550 of 634897. _A
Te koop MERCEDES 1
CE coupé, zeer ff&H
nieuwstaat, RDW 9el"ï
vr.pr. ’ 7.500,-, evt. "]
mogelijk. Tel. 045-420572^1
MB 280 SE, bwj. 11-' B*!
versn., ABS, in nw. sta»'
Ie opties, el. schuifda^Jramen, airbag, Pr'sqt]
event. mr. mog. 046-742j>|
MERCEDES 200 diesel, j
pc 124, bwj. '89, kl. z«|
pr. ’16.950,- mcl. '"045-223722. __^j
Te k. MINI 1000, bwj. '8^g.st., sportuitlaat, "
banden. _ 045-451573^
MITSUBISHI Lancer l-2^bwj. '82, vr.pr. f'?
Telefoon 045-217290.^
GALANT turbo diesel
nw. mod., voorst
’4.750,-. 045-312044^^
Te koop NEKAF M&■4x4, mil. jeep, bwj- .
100%in0rde.04454-65jg,
Te koop Nissan PB'
2.0 SLX Sedan, '91, in
staat. S 046-334411.__^-
Nissan PRIMERA 2-0 i
'91, Sedan, centrale
grendeling, electr. ram^1antraciet. 04954-2153/16°^
Te koop Opel KADëTT-
-1.4i bwj. '90, i.z.g-s''
04498-59595. M

Voor Piccolo's
zie verder paginajU-

# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966ji
: : . —— ■ ■ - ■ ■ vl

Pers.Kont./Klubs
—_—^——f^———————————————————

EEN PRACHTBAAN VOOR LEUKE MEIDEN

40^ _m <***R
REGALS
mi:nps ci-JJB

Rijksweg 2.
r.ariipr enKeer

BIJONS ALS HOSTESS, EEN UITSTEKEND BETAALDE JOB OP NIVEAU
WÏiRKTUDIN VAN 16.§P_3.00 UUR OF VAN 20.00-3.00 UUR
ENTHOUSIAST? BEL VRIJBLIJVEND 04407-3114 v.a. 20.00 UUR |Ald. PZ)

Dames opgelet!!
06-thuiswerk (live gesprek-
ken). Hoge verdienste mo-
gelijk. Meer weten? Bel 010--Dringend DAMES gevraagd

voor privéhuis. S 045-233096.

Porky's Pretpark zoekt 2
leuke MEISJES. Zeer goede
verdienste. Tel. 045-228481.

’ 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES,

j Vanaf 20 uur 045-416143.

06 .ijnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land

06-96.88-100 cpm. 24 u.p.d.

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)

Extreem? 9821!
beestachtig live

1 g.p.m. 06-9821.

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.20
RUIGE GRIEKSE SEX

HeteLisa van achter 1 gpm.

06-320.325.55
1 gpm. "Mag m'n vriendin-

netje ook meedoen? vroeg
ze aan haar vriendje. "Ze

weet nog nietwat een
nummertje is

06-340.340.21

Postcodedatingü
Sex en serieuze relaties ook

in jouw buurt! Luister of
plaats zelf een oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
1 gpm.

Pornofoon
06-320.320.54 -1 gpm.
Maak jeriem los, sneL.

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713

Super sex 06-9716
Sex direct 06-9718
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

Sex"o"foon kies 1: Hete sto-
ries 2: Sexafspr. 3: Striptea-
se 4: Hoogtepunten 1 gpm

06-350.299.64.
1 gpm Stoute Evelientje

moest bij de man komen.
"Je broekje uit en bukken, je

krijgt straf met de liniaal".
06-340.340.30.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken

anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)
Vrouwen van 35 jaar en

" ouder willen
direkt sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm)

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)
SM Kontakt

voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Sexen via
De P'Code?

Toets je postcode in en
hoor of er in jouwbuurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Sex voor twee
sexgesprekmet 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm)

* SM voor 2 *
snelleSM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Homokontakten
Zoek je'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Anonieme
sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)
Dames geven adres/tel.nr.

06-96.85
24u.p.d. 100 cpm.

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
Sex

doorschakelen
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt doornaar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gespr'ek met

hetevrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Hete vrouwen uit deregio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes inLimburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!. 06-320.322.11 (75 cpm)

Waarwacht jeop?
gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:. 06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je 'n lekkere hete

jongen? Gaydating:

' 06-95.18 (75 cpm).

BlindDate
via de telefoon, afspraakjes

met leuke meiden, bel:
06-95.95 (75 cpm).

Volrijpe vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./p.d. 100 cpm.

100% WildeLive Sex
06-9891

Geen wachttijd. 1 gpm.
100% Wild Live Sex

06-9715
Geen wachttijd! 1 gpm.

1 g.p.m. Wil je mijn slipjeen
bh aantrekken knul? Mag

wel hoor. Zo ben jenet een
meisje!

06-340.350.75
Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje,75cpm
06-9760 Aktieü

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).
06-9890.

Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer-

cieel). Bel: (1 gpm)
06-350.266.53

Waar wacht je op?
gewillige meid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
bel de gewillige

dames direkt
06-98.77 (75 cpm).

Koptakten/Klubs

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, ofbezoek CLUB EDEN

Holzstr. 103,Kerkrade.

Sex-o-Theek Liberta Susteren
Ons tropisch sexparadijs biedt veel jonge stoeipoesjes
Aanw. blonde Lizette en Maaike, volborstige sexslavin Tri
cia en tropische Lolita's Julie en Eberliza, parttimers Ria
Trees en Yvonne. Zin in een heerlijk warm bubblebad, cci
koel drankje, onbeperkt genieten met heerlijke meisje:
zonder aan de tijd te hoeven denken, kom dan gerust lang:
en ervaar het zelf. Open sex of privé, 3x relaxen 1 all-h
prijs. Ma., di. en do. van 12.00-02.00 uur. Woe. en vrijdai
12.00-18.00 uur. Maaseikerweg 24, 300 m va. A 2richtini
Susteren. Afslag 46. _ 04499-4346. Privé parking. Leul
meisje altijd welkom.

Porky's Pretpark I _? 045-228481.
Zaterdag 1 uur voor ’ 125,-. Met nieuwe meisjes.

Porky's Pretpark II S 04499-5500
Diverse nieuwe meisjes.

S^tSlnSU4o-__OoUyb
Deze week trio
aanbiedingen!!!^

Sandra
is er weer sinds heden,
tevens de prijzen naar

beneden. S 045-270358.

Privé Yvonne
Wij houden iets SPECIAALS: 2 halen, 1 betalen, ’ 125,-.
Met ECHTE lesb. erbij. Keuze uit 9 MOOIE, GEWILLIGE

en SEXY meisjes. Ook nu Frans + int. voor’ 80,-. Met kus-
sen en knuffelen. Body tot Body-massage ’ 75,-. 2-nwe

Exot. schoonh. aanw. 7 dgn. geop. Bel v. info 045-425100.
Escort all in- g 045-326191

Bij Angelique
wordt u heerlijk verwent door
een massage en privé. 045-

-" 311135. Nog meisje gevr.

Aladdin
Woensdag trio-dag van

maandag t/m zaterdag van
13.00-23.00 uur. Tevens

ass. gevr. _ 045-227692.

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

| Profiteer ervan 045-423608

’ 50,-all-in
Privé llona

Bij ons is bijna alles mog.
- 045-708903. Meisje gevr., Peggy Privé
j. Escort v.a. ’ 125,-., Ma-vrij 11.00-22.30 uur.
e Wo. tot 19uur. 046-374393.
,c Nieuw meisje gevr.

r Privé Candy
c Goed en discreet. Meisjes
c gevraagd. 045-212616.
ik —LadyS

Duitse meesteres in discrete
SM studio.Tel. 043-620015.

" Privé en escort
Tel. 045-427631.

Desi's Escort
g 045-727054
Nieuw Escort

Van 20-3 uur. 045-320132. _

Manuela
Grieks en SM mogelijk.

Tel. 045-352476.

! Julia!
Privé , SM en adressen.
Meisje gevr. 045-225333.

Diana Escort
045-320323.
Nieuw escort

Midnight
Tel. 045-429291.

Manuela Escort
©045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Maastricht
Privé .

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag andere keuze.

Relaxen v.a. ’ 100,-.
Kennismaken zonder ver-

plichtingen. Jodenstr. 2:
Telefoon: 043-254183.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
■S 046-75.23.33.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

g 046-75.23.33.

Nieuw nieuw
Privé bij Marian en Carry,

zeerdiscr. Ma. t/m vr. 19.00-
-24.00 uur. 045-708470.

Club Olifant ci
Nieuwe meisjes: Jacq"el' Je

Steffanie, Suzy, Sirïjoffi y,
Cynthia, Sandra. Ook 5 V,

Rijksweg Zuid 105, Gf g<
Telef. 046-756335^

Si

Aladdin g
privé. Tel. 045-2270^ v

Nieuw jong meisje, t°ta „
Ontsp.Massa^ I045-353489_^

Hrl. privé darn^
Ontv. 9-16 uur 045^714^ .

1

Lady Escort ]
Charmanten discreet. ,

Nieuw. Telef. 045f_gg> ,
Twilight Escort

Ook boys 045jj75618^

Romantica
privé en escort

©045-41974*
Altijd 4 jonge meisjesjgl!^

Hallo, wij zijn 4 alleen^
nymf. vriendinnenvan/ u u.
30 en zijn het alleen zijn o

Op sexgebied komen w
veel tekort en hebben o

sloten maar op deze ma'
de ware te vinden. Wij w'

veel met ons doen. Hei
kunt u ons helpen, kom o

bij ons aan.
Oude Kerkstr-

-31 Heerlen
van 11.00 tot 24.00 uur-

Achter het station^^

Club Yum Yurj1

ma.-zat. 045-232806 Je "escort en meisjesgezin
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Met wervelend spel naar kwartfinale tegen Hajduk Split

Ajax verovert Europa
DOOR EDWIN STRUIS

PIEST - De twijfels zijn weg. Ajax behoort tot de Europese
iP. De manier waarop gisteravond werd afgerekend met AC

PUan (2-0), de ploeg die de afgelopen jaren bijna ongenaak-
Caar Was op de Europese velden, dwongbij iedereen respect af.
|, la prachtig combinatie-voetbal werd de zwalkende brigade, an trainer Fabio Capello te kijk gezet. Milan heeft een troon-
üPvoiger. A jax

Vandaag, derde ronde:
Eintracht Frankfurt-AS Napoli
Admira Wacker-Juventus
Nantes-FC Sion

Groep A
Göteborg-Manchester United 3-1
Galatasaray-Barcelona 2-1
Göteborg 5 4 0 18 9-6
Barcelona 5 2 1 2 5 10- 7
Manchester 5 12 2 4 7-11
Galatasaray 5 113 3 3-5
Göteborg naar kwarfinales.
Woensdag 7 december:
Barcelona-Göteborg
Manchester United-Galatasaray

Groep B
Spartak Moskou-Dinamo Kiev 1-0
BayernMünchen-Paris SG 0-1
Paris SG 5 5 0 0 10 8-2
SpartakMoskou 5 12 2 4 7-8
Bayern München 5 12 2 4 4-6
Dinamo Kiev 5 10 4 2 4-7
Paris SG naarkwartfinales.

Woensdag 7 december:
Dinamo Kiev-Bayern München
Paris SG-Spartak Moskou

Split

Bayern München-Paris SG 0-1 (0-0) -81. Weah 0-1. Scheidsrechter: Diaz Ve-
ga. Toeschouwers: 46.000. Gele kaart:
Schupp (Bayern), Sechet (Paris SG).

Steaua Bukarest-Anderlecht 1-1 (0-1)- 42. Bosman 0-1, 52. Dobos 1-1.
Scheidsrechter: Koho. Toeschouwers:
12.000. Rode kaart: 36. Babayaro (An-
derlecht, 2x geel).
Benfica-Hajduk Split 2-1 (1-0) - 33
Soares 1-0, 72. Andrijasevic 1-1, 76.
Pinto 2-1. Scheidsrechter: Blanken-
stein. Toeschouwers: 45.000.
AEK Athene-Austria Salzburg 1-3 (1-2)- 6. Pfeifenberger 0-1, 8. Pfeifenberger
0-2, 29. Vlaehos 1-2,76. Hasenhüttl 1-3.
Scheidsrechter: Craciunescu. Toeschou-
wers: 20.000.

IFK Göteborg-Manchester United 3-1
(1-0) - 10. Blomqvist 1-0, 64. Hughes
1-1, 65. Erlingmark 2-1, 71. Kamark 3-1
(strafschop). Scheidsrechter: Trentalan-
ge. Toeschouwers: 36.350. Rode kaart:
83. Ince (Manchester).
Galatasary-FC Barcelona 2-1 (0-1) -15. Romario 0-1, 72. Sukur 1-1 (straf-
schop), 88. Erdem 2-1. Scheidsrechter:
.Zoek. Toeschouwers: 30.000.
Spartak Moskou-Dynamo Kiev 1-0
(0-0) - 52. Moekamadijev 1-0. Scheids-
rechter: Pedersen. Toeschouwers:
40.000. Gele kaart: Rakimov, Alienits-
jev, Kolovanov (Spartak), Rebrov, Tja-
rana (Dynamo). Rode Kaart: 86. Vatjt-
joek (Dynamo).

HEERLEN - Manchester United
leek in groep A van de Champions
League het kind van de rekening te
worden door de nederlaag tegen
IFK Göteborg. Barcelona stak in
Turkije echter de helpende handtoe
door een vroege voorsprong te laten
schieten en in de slotfase ook het
gelijke spel te verspelen. Göteborg
plaatste zich met Ajax, Benfica en
Hajduk Split voor de laatste acht.
Paris SG had dat eerder al gedaan.

Barcelona liet in Istanbul een unie-
ke kans liggen de plaats in de
kwartfinales veilig te stellen. Bij
een nederlaag van Manchester Uni-
ted en een overwinning van Barce-
lona had de ploeg van Cruijff zich
zeker kunnen wanen. Manchester
werkte in Göteborg mee, de Span-
jaardenlieten het in Istanbul afwe-
ten. Ondanks de snelle treffer van
Romario. De Braziliaan tekende na
een kwartier voor 1-0.

De gelijkmaker van Sukur viel
achttien minuten voor het einde uit
een strafschop. Met die stand was er
voor Barcelona nog weinig aan de
hand. Een blunder van doelman
Busquets hielp de Turken twee mi-
nuten voor het laatste fluitsignaal
onverwacht nog aan de overwin-
ning. De dit seizoen toch al niet
overtuigende keeper liep na een
mislukte voorzet van Erdem met
bal en al in het doel.

Manchester United heeft nog een
kleine kans de laatste acht te berei-
ken ondanks de nederlaag tegen
IFK. De Engelse landskampioen is
afhankelijk van een misstap van
Barcelona in het slotduel tegen de
Zweedse groepswinnaar. De Span-
jaarden hebben genoeg aan een ge-
lijkspel, omdat het in de onderlinge
duels de betere was van Manchester
United.

Positief
In groep C vochten Benfica en Haj-
duk Split om de eerste plaats in de

eindstand. Soares bracht Benfica in
de eerste helft aan de leiding. De
gelijkmaker van Andrijasevic volg-
de in de 72e minuut. Vier minuten
later besliste Pinto het duel in het
voordeel van Benfica, waardoor
Hajduk de Amsterdammers tegen-
over zich krijgt. Benfica wordt
groepswinaar, omdat het de onder-
linge duels met Hajduk met een po-
sitief resulaat afsloot.

Beslissing
In groep B heeft Paris SG na vijf
wedstrijden nog steeds een score
van honderd procent. De lastige
uitwedstrijd tegen Bayern Mün-
chen, dat met de Franse aanvaller
Papin aantrad, leverde een minieme
overwinning op. Invaller Weah
zorgde negen minuten voor het eind
voor de beslissing. Door de neder-
laag is Bayern, dat zich nauwelijks
kansen schiep, in een lastige positie
terecht gekomen. Spartak Moskou
heeft door dekleine overwinning op
Dynamo Kiev (1-0) evenveel punten
als de Duitsers. De onderlinge duels

' brengen in dit geval geen uitkomst,
want beide wedstrijden tussen
Bayern en Spartak eindigden in een
gelijkspel.

Bayern gaat in de laatste groeps-
wedstrijd op bezoek bij Kiev, Spar-
tak moet naar Parijs. De Russen
hebben een beter doelsaldo. „Dit is
een enorme teleurstelling," sprak de
nieuwe Bayern-voorzitter Franz
Beckenbauer na de troosteloze par-
tij in München.

prifsvragen

Lucky Ten van woensdag 23 novem-
ber:
2-3-10-11-12-13-14-16-26-30-33-40-4-
-8-53-61-63-65-69-75-80.
Belgische lotto: 5-7-9-33-40-42. Reser-
vegetal: 29. Joker: 9853560.

(ADVERTENTIE)
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Miskleun Barcelona

De knock-out volgde in de 67e mi-
nuut. Litmanen stuurde Finidi'
George weg. De Nigeriaan liet Pao-
lo Maldini zn hielen zien en zette
halfhoog voor. Franco Baresi on-
derschepte weliswaar de voorzet
met het hoofd, maar zag tot zn ont-
zetting de bal over de eigen doellijn
stuiteren: 0-2.

De winst van Ajax betekent dat de
Amsterdammers het in de kwartfi-
nales moeten opnemen tegen Haj-
duk Split, dat in poule C als tweede
eindigt. Op 1 maart speelt Ajax in
Kroatië, twee weken later is Hajduk
te gast in het Olympisch stadion.
Vorig seizoen troffen de twee clubs
elkaar ook. In Lubljana won de
thuisploeg met 1-0, Ajax sloeg op
eigen veld met 6-0 toe.

De uitzinnige taferelen bij spelers
en supporters van Ajax na afloop
stonden in schril contrast met de
verbijsterde gezichten bij de thuis-
ploeg. De regerend kampioen van
Europa had het gevoel dat het op de
weg terug was, maar kreeg gisteren
een domper van jewelste te verwer-
ken. De plaatsing voor de kwartfi-
nales hangt, na de winst van Salz-
burg op AEK Athene, zelfs aan een
zijden draad. Alleen als de Italianen
over twee weken in Wenen de Oos-
tenrijkers verslaan, gaat de ploeg
door.

Silvio Berlusconi blijft dezer dagen
weinig ellende bespaard. De Itali-
aanse premier, in zijn vrije tijd te-
vens voorzitter van AC Milan, krijgt
nederlaag op nederlaag te slikken.
Zijn partij Forza Italia verloor fors
in de afgelopen weekeinde gehou-
den gemeenteraadsverkiezingen,
vrijwel dagelijks vormen de straten
in de grote steden het decor van
anti-regerings demonstraties en tot
overmaat van ramp heeft het parket
van Milaan een onderzoek aange-
kondigd naar de rol van de premier
in een corruptiezaak. Berlusconi
zou smeergeld hebben betaald ter
voorkoming van fiscale controle in
drie van zijn bedrijven.

Van Gaal blij voor Rijkaard

Tto■ t SePtember waren er nog de
Ctn' Goed' AC Milan werd in
ttif ymPisch stadion met dezelfde
J ers als nu verslagen. Maar toen. r(ien de Italianen het excuus van
te groot aantal geblesseerden aan.
)v.. e afstraffing in de return in
(je est zijn er geen excuses voorhan-sch _-

k°n nu immers wel be-
4lh "n over sPelers als Panucci,
tj. ertini, Costacurta, Massaro, Si-
!%

e en Desailly. Het hielp echter
Li s> want Aiax was gewoon drieg^nbeter.
tg ?Peningsfase was er een om van
-h men' Binnen negentig secon-
-n tond AJax al op voorsprong,

("at " de Boer, verkozen boven
t)a,rick Kluivert in de spits, gaf de
jj °P maat mee aan Jari Litmanen

2lch in de buurt van de penal-

S 0-2 (0-1) - 3. Litma-
Sch 0_1' 66' Baresi 0-2 (eigen doel).

tteidsrechter: Mikkelsen. Toeschou-j ŝ: 29.764. Gele kaart: Baresi (AC

Co *I^an: Rossi; Panucci, Baresi,
wstacurta en Maldini; Boban (56.

<10 . ni'. Desailly, Albertini en Dona-
ne l "^- Stroppa); Massaro en Simo-

Sia an er Sar; Reiziger, Blind,
jVpaard en Frank de Boer; Seedorf,
-ny?nen en Davidß <80' Overmars);

fte . > Ronald de Boer en Van Vossen

Vst.
ijj., P geen moment bedacht. De
ïft

aal met rechts zeilde prachtiggs Sebastiano Rossi in het net:

en 't!13 ee^ e wedstrijd al gauw
'erh e Saan worden van de

y van afgelopen zondag tussen
0

etl Inter. Een vroege voorsprong
de bezoekers en een tomeloos

Ht Vallende thuisploeg. Maar waar
6

r zich terugtrok in de loopgra-
af °leef Ajax waar het kon de
chtt zoeken- Dat leidde in de
a. minuut tot de mooiste
irjs

al Van de wedstrijd. Edgar Da-
e | °P het laatste moment toch fit
(a °eS bevonden, speelde doodleuk~ Cel Desailly door de benen,
.U*"113 Peter van Vossen de bal op-
'ew e voorzet bij de eerste paal
'n a door Ronald de Boer achter
iti-H c^'Deen om müeschoten. Mi-
ie
~a°elman Rossi weigerde echter

ter ■,
e werken aan dit fraaie Am-

'°eÏÏ?.e ho°gstandje.
;h»W n daarna een tandje hoger
an kwam met name Peter
&nv i?SSen in de Problemen. z'n
end kwaliteiten zijn be-
,ata. verdedigend komt de Zeeuw1 binder uit de voeten. Rechter-
rgelverdediger Christian Panuc-

3n_r° Zn kans en meldde zien
an c t aan het front Het no°P te
0s

aal tot een vroege wissel. Van
2Sj en meldde zich zichtbaar aan-
w^n aan de kant, invaller
ti c Wo Kanu bezette de spitspo-
heu onald de Boer _mS Panuc-
aa„j Ven zuur maken. Die opzet
in d met S^ans- **et aanvalsritme
»kt j thuisploeg stokte en Ajax

draad weer op.

Ajax-voorzitter Michael van Praag
heeft al die zorgen niet. De praeses
van Ajax kan over twee weken
heerlijk ontspannen naar Ajax-
AEK Athene kijken. De laatste
wedstrijd kan Ajax aangrijpen om
er een prachtige voetbalshow van te
maken. Maar het zal moeilijk wor-
den om de show van Triest te over-
treffen.

TRIEST - Voor de tweede keer in
een maand vierde het Nederlands
voetbal een groot succes. Waar de
Feyenoorders onlangs in Bremen de
vreugde deelden met hun in een vak

Hoe anders was de ontvangst van
Gullit een paar maanden geleden in
Nederland, hoewel de omstandighe-
den natuurlijkverschilden.

opgesloten fans, herhaalden de dol-
le taferelen zich gisteren in Triest.
Ajax is kwartfinalist, tegen Hajduk
Split. Trainer Van Gaal was vooral
blij voor Frank Rijkaard die vijf
jaar bij AC Milan speelde. „Ik vind
het ongelooflijk fijn voor hem. Aan
de waardering die hij kreeg, was te
zien hoeveel hij heeft betekend voor
het Italiaanse voetbal."

Van Gaal: „Bijna de hele wedstrijd
hebben we Milan onder druk kun-
nen zetten. De pressing was groot.
Het is bekend dat de balcirculatie
onze grootste kwaliteit is. Ik heb
geprobeerd dat voor de wedstrijd
nog eens duidelijk over te brengen,
want spelen in de Ajax-stijl is ge-
makkelijker gezegd dan gedaan.
Natuurlijk kregen we steun van ons
vroege doelpunt. Het zelfvertrou-
wen nam daardoor toe."

De wissel van Van Vossen na ruim
een half uur verklaarde hij zo:
„Voorin liepen te weinig spelers die
de bal kunnen vasthouden. Daarom

Alzeventienmijoenin kas
~ *de Plaatsing voor

eag_artfinales in de Champions
tetlrni

is Aiax verzekerd van
d.n nste zeventien miljoen gul-
V°or h lnkomsten. Kwalificatiee laatste acht leverde een
Joen e°P van ongeveer 3,6 mil-
!._,} Solden. Ajax verdiende al-
Pi0e et deelname aan de kam-
_UldpCOmPeti.tie 2,6 miljoen
Suirtp ' Per Punt stond 600.000
ten ♦!_ °P het sPeL De acht Pun"ioen noS toe zijn dus 4,8 mil-
.ven fard- De televisie bracht

tiions 0p- Twee volle sta"
Ie drWaren goed voor een klei"

t
milJ°en. Met nog ten

tean \ e thuiswedstrijden te
SelfriYu mt daar nog eens een-,qebedrag bij.H_r*_

'Milan miste
Ruud Gullit'

Weijji"! ~ Marco van Basten had
* -tl nl

goede woorden over voor
-Ik C.eggenotenvan AC Müan-
ëe2ien ?auweliJks echte kansen
Vl si' , atuui"lijk, Ajax is een
den dl ploeg- Maar we had"
*_t moeten winnen.

misschien raar, AC
«Wï mi?te Ruud Gullit nog het
»s^J^ aldus Van Basten.

Handballers
in slotfase

langs Slowakije
HAARLEM - Het Nederlands he-
renhandbalteam is het zeslanden-
toernooi in Haarlem begonnen met
een 28-26 overwinning op Slowaki-
je.Halverwege de partij was precies
de helft van de eindstandbereikt.

In de beginfase had Oranje het even
moeilijk met de fysiek sterkere Slo-
waken die met 0-3 en 1-4 leidden.
Geleidelijk kon Nederland zijn be-
tere spelopvatting ook in doelpun-
ten uitdrukken. Na 6-6, in de vijf-
tiende minuut, namen onze landge-
noten de leiding die als gevolg van
wat slordigheden bij de rust overi-

heb ik een balvaste voetballer, Ka-
nu, ingebracht. Daarna hebben we
de wedstrijd gecontroleerd. Je zag
een kwartier na rust dat de Milane-
zen het niet meer konden belopen."

Aanvoerder Danny Blind: „We wis-
ten eigenlijk wel dat we tot de Eu-
ropese top behoorden, maar het
resultaat tegen Parma van twee jaar
geleden (2-0 verlies, red.) bleef ons
achtervolgen. Met Rijkaard en Lit-
manen erbij hebben we sindsdien
meer evenwicht in de ploeg gekre-
gen."
Het deed Blind deugd dat juist in
Italië zon mooie zege werd be-
haald. „In een land dat zo dol is op
voetbal. In een land waar de waar-
dering voor Ajax toch al zo groot is.
Ja, dit zijn de mooie momenten."

Vorig seizoen versloeg Ajax de te-
genstander in de kwartfinale, Haj-
duk Split uit Kroatië, thuis met 6-0,
na een eerdere nederlaag met 1-0.
Blind: „Maar je kunt het Hajduk
van tegenwoordig daar niet meer
mee vergelijken. Een aantal goede
Kroaten is teruggekomen na de
plaatsing voor de Champions Lea-
gue."

gens van minimale omvang was. Na
een kwartier spelen in de tweede
helft was de voorsprong tot 17-12
gegroeid en leek de wedstrijd gelo-
pen. Maar toen Nederland zeven
minuten niet scoorde, konden de
Slowaken met vier doelpunten op
rij nog op 24-24 komen. In een
spannende slotfase herstelde de
ploeg van Harrie Weerman zich
knap om verdiend met 28-26 te
winnen.
De Nederlandse doelpunten kwa-
men op naam van: Hölscher (7),
Kersten (6), Portengen (5), Van Ol-
phen (4), Nijdam en Van der Zan-
den (beiden 3). Eerder op de avond
speelden Italië en Turkije gelijk
(21-21), terwijl in de slotwedstrijd
Turkije van Estland won met 22-21.
Vandaag wordt het toernooi voort-
gezet met: Turkije-Italië, Neder-
land-Estland en Slowakije-Egypte.

" Edgar Davids schreeuwt het uit. Ajax is bij de beste acht van Europa. Foto: ANP

# Ronald deBoer drukt desuprematie van Ajax treffend uit.
Foto: ANP
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Limburgs Dagblad Ë sport

Groep C
Benfica-Hajduk Split 2-1
Steaua Boekarest-Anderlecht 1-1

Benfica 5 3 2 0 8 8-4
Hajduk Split 5 2 2 16 4-3
Steaua 5 0 3 2 3 3-5
Anderlecht 5 0 3 2 3 3-6
Benfica en Hajduk Split naarkwarfina-
les.

Woensdag 7 december:
Anderlecht-Benfica
Hajduk Split-SteauaBoekarest
Groep D
AEK Athene-Casino Salzburg 1-3
AC Milan-Ajax 0-2
Ajax 5 3 2 0 8 7-2
Salzburg 5 13 15 4-5
AC Milan 5 2 12 3 5-5
AEK Athene 5 0 2 3 2 3-7
Ajax naar kwartfinales.
AC Milan 2 punten in mindering.

Woensdag 7 december:
Ajax-AEK Athene
Casino Salzburg-AC Milan

uefacup

karakteristieken

champions league
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Met onze vaste lage prijzenblijft
december toch betaalbaar.

Nutroma halfvolle i^bm^ Bambix Aviko patat frites
koffiemelk pak a0,5 liter, iMfti.M groei-ontbijt topkwaliteit, zak a 1000gr, ü __-_ _4-S_U «__f_ _r^_bi _k«_"fc___ 1./\TT__-_.r_<«%f
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tPaStaglasè 1.77 pak a 500 gram, ;? ;, "Vl 6 zakjes qq - -|||||f. 200m|. ()KQ belegen kaas plat stuk,
500gram, Nutricia Chocomel Ïl^ffl geenir9r | van 3t3T voor Z.77 JVKHjp'il i per stujc voor JJ.^7 a|| éénvacuüm QQ

_
8""*^ de échte, vol of halfvol, [IpiS VAST LAAG: —aP Del Monte ananas-

" É: '" " fe»i Melkunie verpakt, kilo 7.70
VASTLAAG: __ F^^ i _>/■_ Hofei bruine verse DelHonte ananas Maggi runderconsommé ,****-. Melkunie

liter geen i^s ~\ Q k^Y«-i*_4 QQ , . <**f~ i melkunie i magere Alléén geldigop vrijdag 25 en
OT VASTLAAG: _£. I 7 JWBMBfiBi 1.77 scharreleieren nr. 4, I , dubbelgeconcentreerde , 6

zaterdag26 november'94:’ UK , ,„ 1 '^ÉP-''J literbhk .„ ~ , '_st«~« yoghurtJL./*J dtfßfe, -__ Ronduelle dooerwties doosalostuks IQT I'ÉhU R ,A
vleesbouillon, pakje goed v««,s /5 Luxe advokaatvlaai«i|pr~ -,®i^ii___fefei

öonaueneaoperwtjes |P|___Tt!(l_ni 836gram „,.»«- ' r^" J metvruchten,
Conimexketjapmanis '_____ met worteltjesextra =__L il^ «H^»' «lv«r^ 4 »* . *«rs«s__„. * 27cm' ±MS°Bram

8r_ f,, i50O m |jK "i flin«k. seen^ KoffieHag dassiaue I HALVEPR^J. rT ".o"^0 II 95,_ y^,S^^ aOPß^to i VASTLAAG: snelfilter koffie, cafeïne vrij, % I QQ Graves superieure WÈÊk VOORDEEL: ' X%' T
w*c-r.AA_- 'ï /^ f 4Wfc_.T« 'v^ïlS I P aka2sogram 0 QC " ' moëlleuxfles r QT NU4OCENT^ GrannySmithsVASTLAAG: J./ 7 f QQ van 4^ voor J.7 Bolletje Karrakoos è0,75,tr 5.V 5VOORDEEL: 2.29 handappe.en (Frankrijk)
Silvospliterwten ' '^ \./S '" Bar-le-Duc gechocolateerde biscuits,

Leeuwezegel Novarina" TQQ
gram. ; R ' "-■■T-h f :S5 mineraalwater 35° mO QQ &«^S!^ ,'sk'"°nU 298

Benco instant cacao- Beckers fnkandellen , —^««, ««nuvoor^L. 7 /
geen OrTT —" *-\ pak a 2 liter 4r3T _ i/Jf* 40^ _*_¥*■ WÊ nnnHQkuin-';nnoram-4-+lr

VASTLAAG- 0.59 **^*""*"> doosje, 5x70 g.m, U«J nu voor *t|\ Coca Cola^ .< _MV "VASTLAAG. N/.^^ -j^ rflttof Fanta __W '
NU HALVE PR.JS. #tik_^_,A,

ÉHeinz
tomaten- VASTJ.AAG: -W. / / VASTLAAG: 1.7 7 <2S 099 " &Wk licht ewichtfles \ ft^'' l"^T '■ketchupgrote UnoxSmac blik a 340 gram, punica vruchtensap bevat [ ' llf a 1,5 liter nu voor I II /

fiarr.naB-.aram sPPn>r? r\r\ Langnese bijenhoning V^ m #flacon a 855 gram, geen^t? QQ geen toegevoegde suiker s ' «
i >r_ — _>J| * * Puur magerekalkoenfilet

eeen 4-_5~ VASTLAAG: ____. / ✓ . . glasasoogram y4 *■) Q UB AQJ_cT, A Ar- xaT , i hla - enkoolzuur, «-07 Meggle kruidenboter Stegeman verse leverkaas heiekilo MTAVASTLAAG: Wajang naturel halvanne ,^j sinaasappe,of "=—7— Finse ronde knackebr^ uit roomboter bereid, .00gram AQQ nu voor I^.PU
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ian linders
7t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.



HOCKEY

# Zeldzame actie
aan Oranje-kant:
Jan Posthüma
vindt een gat in
de Italiaanse
defensie.

Foto: ANP

" VOETBAL - Straffen betaal
voetbal. Geschorst voor één
wedstrijd: Wilnis (NAC), Heu-
bach, Karnebeek (FC Twente).

sportkort

„Na bestudering van alle rele-
vante informatie zien wij geen
aanleiding verdere stappen te
ondernemen," liet de FIA in een
verklaring weten. „De zaak is nu
gesloten." In de laatste Grand
Prix van het seizoen, op 13 no-
vember in Adelaide, knalde Mi-
chael Schumacher op de bolide
van Damon Hill. Beide titelkant-
didaten vielen als gevolg van de
gewraakte botsing uit. Schuma^-
cher behield daardoor zijn voor-
sprong van één punt in het eindf-klassement om de wereldtitel. :

Schumacher
officieel
wereldkampioen
PARIJS - De internationale
autosportfederatie (FIA) heeft
het dossier Schumacher-Hill ge-
sloten. Volgens het bestuur be-
staat er onvoldoende bewijs om
één of beide formule-1-coureurs
voor de onderzoekscommissie te
dagvaarden. Na die (verwachte)
uitspraak mag Michael Schuma-
cher zich nu ook officieel we-
reldkampioen noemen.'
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Volleyballers opnieuw
kansloos tegen Italië

Alberda wees op de betere persoon-
lijke vaardigheden van de wereld-
kampioen. In de veldverdediging
was dat onderscheid inderdaaddui-
delijk, in de opslag ook en zelfs
blokkerend. Jan Posthüma, die zijn
300einterland afwerkte, niet te na
gesproken. Die wint echter ook in
zn eentje geen wedstrijden, althans
niet tegen Italië.

Utrecht strikt
Mykland alsnog:
UTRECHT - Na geharrewar
?Ver de mogelijke transfersomtteeft FC Utrecht zich toch ver-
kerkt met de Noorse internatio-
nalErik Mykland. Vandaag gaat

n delegatie van de club naar
horwegen om de overgang af te
onden. De middenvelder reist

mee terug naar Schiphol
debuteert zondag op Kaalhei-

p tegen Roda JC, dat ook geïn-
j*esseerd was in de speler. De
'Oorse clubleiding verlangdeaanvankelijk een bedrag van

1 miljoen gulden. Daarmeej^g Utrecht niet akkoord. Het
estuur hield vast aan het be-
}^g van 3,5 ton dat eerder mete zaakwaarnemer van Mykland
*as afgesproken.

Karttitel toch
voor Tobben
LINNE - Marco Tobben uit Lin-
!*e is uiteindelijk toch Neder-
'ands kartingkampioen in de

100 cc internationaal ge-
erden. Een titel die hij echter

moet delen met Axel Janssen
"tf Zevenaar. Dat is de uitkomstvan een overlegvergadering tus-
*n de sectie Karting en de

Tobben en Janssen ein-
dden in het NK ex-aequo als
j-^ste met 82 punten. Tobben,
ÏÏ werd reeds Nederlands kar-
'^gkampioen in 1990 en '91 en
*as tweede in '92, betwijfelt of
*j het volgend jaar nog veel in
?e kartingsport uitkomt. Het
"]kt vrijwel zeker dat hij over-'apt naar de autoracerij.

Superieur
Maar er was (is) meer. Al wilde Al-
berda daar, erger teleurgesteld dan
hij wilde laten merken, zelfs een
deel van het onderscheid niet zoe-
ken. Wellicht omdat het zo ongrijp-
baar is. Goed, Italië was in de be-
slissende fase beter, superieur zelfs.
Het verklaarde de winst, niet de
ontluisterende marge.

TOKIO - De Italiaanse volleyballers hebben in 1994 alles
gewonnen: World League, wereldkampioenschap en ten
slotte ook de World Super Four in Tokio. Vervelende bij-
komstigheid is dat het bereiken van het hoogste zo vaak
ten koste gaat van Nederland. In de eindstrijd van het
met negen ton gedoteerde evenement in Japan was het
team van Joop Alberda even gelijkwaardig aan de Az-
zurri, om na twee sets (11-15 en 15-9) onbegrijpelijk ver
weg te zakken (4-15 en 4-15). Blauw kleurt kennelijk niet
bij oranje, blauw is te dominant.
Bondscoach Joop Alberda bleef be-
klemtonen de Italianen echt supe-
rieur te vinden, al het hele, lange
seizoen. Hij roemde vooral de con-
sistentie van de voor oefenduels zo
geliefde Europese tegenstander, die
als het om de knikkers gaat, zo
langzamerhand is uitgegroeid tot
een plaaggeest van de buiten cate-
gorie. Waar alleen maar van te le-
ren valt, niet van te winnen.

„We wilden heus wel," gaf Alberda
aan. „Maar hun service en pass zijn
zo ongelooflijk goed. Zekunnen alle
aanvallen spelen die ze willen. Wij
kunnen dat twee of drie sets aan,
hun druk blijft ook daarna. Italië is
enorm vooruit gegaan. Ook als het
collectief eens wat minder is, dan
nog is het individuele niveau zo
hoog, dat ze winnen. Ik' denk dat
niemand daar komend jaaraan kan
tippen. Mijn felicitaties aan collega
Velasco."

Het naderend onheil viel niet af te
wenden. Er viel op geen enkele ma-
nier bij te sturen, niet met wissels,
niet met time-outs. Het van de bank
halen van Guido Görtzen en Olof
van der Meulen voor respectievelijk
Rob Grabert en Henk-Jan Held had
in de tweede set nog het gewenste
effect. Het was van snel voorbij-
gaande aard. Wat restte was gewor-
stel met steeds minder overtuiging.

Schalken
tegen

Spanjaard

Nederland hield bijvoorbeeld in de
derde set aan 36 opslagbeurten wel-
geteld vier punten over. Dat is voor
een WK-finalist te weinig; of nu Pe-
ter Blangé, wiens rugblessure weer
ging opspelen, of Misha Latuhihin
het spel staat te verdelen en of Bas
van de Goor (hand gekneusd) nu
wel of niet inzetbaar is.

GUADALAJARA - In het Chal-
lenger-toernooi in Guadalajara
staat de tweede partij van Sjeng
Schalken pas voor vandaag op
het programma. Hij ontmoet de
Spanjaard Alejo Mancisidor, die
met 6-2, 6-4 Roberto Jabali uit
Brazilië versloeg. De laatste keer
dat Schalken deze Spanjaard
ontmoette was in de halve finale
van het Challenger-toernooi in
Guyaquil, dat Schalken uitein-
delijk op zijn naam schreef.

Veerkracht
Nederland miste de veerkracht om
lang genoeg tot grote hoogte te stij-
gen. Na twee gelijkopgaande sets,
ook nog medaillewinnaarswaardig,
was de rek er bij Oranje uit. Velas-
co, die door blessures niet kon be-
schikken over aanbeden helden als
Andrea Giani (knie), Lorenzo Ber-
nardi (borstpier) en tweede spelver-
deler Ferdinando de Giorgi (buiks-
pier), wees in de richting waaraan
Alberda zich niet waagde. „Het be-
langrijkste van mijn ploeg is de
mentale kracht," zei de Argentijn.

Hij ontkende dat het een Italiaanse

taktiek is de tweede set te laten lo-
pen (opvallend vaak het geval) ten
einde de opponent ijdele hoop te ge-
ven en hem zo uit balans te bren-
gen. Velasco zei wel een psycholo-
gisch effect te vermoeden omdat het

voor een tegenstander na de 'gelijk-
maker' (1-1) moeilijk is op het be-
reikte niveau door te gaan.

„Maar het is zeker geen experiment
van ons. We willen heus met 3-0

winnen. Als dat niet mogelijk is,
dan zijn nog maar een paar dingen
belangrijk: het team moet de con-
centratie, de rust en de vastbeslo-
tenheid bewaren." Dat was tegen
Nederland geen probleem.

VANDAAG
13.08-14.45 Ned 2: Studio sport.
17.00-17.15Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal. '
22.30-23.30 RTL 4: Barend & Van Dorp
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

TENNIS

sportin cijfers

Op de vandaag verschenen nieu-
we nationale ranglijst is Rogier
Wassen gestegen naar de tiende
plaats. Voor Wassen betekent dit
dat hij zeker mee mag doen aan
de het Mitsubishi Masters van 12
tot en met 18 december in Am-
sterdam. Sjeng Schalken staat
op deze ranglijst op dit moment
nog op de vijfde plaats.

Sydney. WK mannen, eerste dag groep
A: Australië-Wit-Rusland 2-0 (2
Elmer 1-0 (se), 32. Hager 2-0. Engeland-
Spanje 0-0. Pakistan-Argentinië 3-0
(1-0). 30. Ashraf 1-0, 60. Zaman 2-0
(sb), 64. Feroze 3-0. Groep B: Duits-
land-Zuid-Afrika 1-1 (1-0). 7. Blunck
1-0, 70. Boddington 1-1.

Torn Nijssen verloor, samen met zijnpartner Cyril Suk, de eerste partij bij de Masters.
Foto; MARCEL VAN HOORN

JAKARTA - Jacco Eltingh en Paul
Haarhuis hebben in Jakarta de eer-
ste stap gezet op weg naar prolon-
gatie van de wereldtitel in het
dubbelspel. Het koppel won voor
een handjevol toeschouwers in de
tennishal van de Indonesische
hoofdstad met 6-3 7-6 van de erva-
ren Spanjaarden Sergio Casal en
Emilio Sanchez, die in hun loop-
baan 42 dubbeltitels veroverden.

Vandaag treden Eltingh en Haar-
huis voor hun tweede wedstrijd in
de rode groep aan tegen de Cana-
dees Connell en de Amerikaan Gal-
braith, die met dezelfde cijfers van
de Zweden Apell en Bjorkman won-
nen. Torn Nijssen zette met zijn
Tsjechische partner Cyril Suk de
reeks nederlagen voort. Het duo,
dat de samenwerking na vier jaar
stopzet, verloor met 2-6 4-6 van de
als tweede geplaatste Australiërs
Woodbridge en Woodforde. Nijssen

en Suk verloren de voorgaande drie
edities in Johannesburg alle negen
partijen om het WK dubbel.

New Vork. Limburgse marathonlopers:
mannen: 76. Roger Jaspers 2.33.09, 578.
L. Dodemont 2.57.10;.801. R. Riksen
3.01.21; 1162. P. Muijrers 3.07.20; 1208.
C. Kockelkoren 3.08.24; 1643. T.
Schmeits 3.13.56; 1698. P. Lamby
3.14.28; 1898. C. van Haaren 3.16.37;
2225. P. Stevens 3.19.55; 2710. P. Aerts
3.24.07; 2999. J. Duteweerd 3.26.32;
3043. J. G. Janssen 3.26.57; 3072. J. P.
Vintcent 3.27.12; 3134. J. van Vlodrop
3.27.36; 3189. J. Konings 3.27.56; 3660.
C. Kroon 3.30.39; 3800. J. M. Hendrickx
3.31.34; 4085. C. J. Werkhoven 3.33.40;
4110. T. Moonen 3.33.49; 4782. L. Cor-
dewener 3.37.56; 5014. J. M. Gielen
3.39.13. Vrouwen: 1397. M. G. Houben
4.06.46; 1637. M. G. de Jong 4.11.46;
1640. P. H. Geurts 4.11.50; 2661. J. M.
Lindelaüf 4.28.23; 3082. M. O. van Rhijn
4.34.39.

ATLETIEK

Nijssen en Suk beginnen met nederlaag

Sterke start van
Haarhuis/Eltingh

Jakarta. Masters, mannen (dubbelspel),
2,2 miljoen gulden, Rode groep, eerste
ronde: Haarhuis/Eltingh-Casal/Sane-
hez 6-3 7-6, Connell/Galbraith-Apell/
Björkman 6-3 7-6. Witte groep, eerste
ronde: Woodbridge/Woodforde-Nijs-
sen/Suk 6-2 6-4, Adams/Olhovski-
Black/Stark 5-7 6-3 7-6.

VOLLEYBAL
Tokio. Super Four, mannen. Finale:
Italië-Nederland 3-1 (15-11 9-15 15-4
15-4). Om derde plaats: Japan-Verenig-
de Staten 3-0 (15-6 15-6 15-7). Eind-
stand: 1. Italië (250.000 dollar), 2. Ne-
derland (120.000), 3. Japan (80.000), 4.
Verenigde Staten (50.000).

ontspannen op de bank zitten,"
blikt hij vooruit. „Het worden
spannende dagen. Dagen van
stress, dagen van ingespannen,
gericht werken. Ik moet de ploeg
scherp houden, waakzaam, alert.
De lichtstevorm van verslapping
van concentratie zal ik niet dul-
den."

Teleurstellende
start Duitsland

Hockeyteam Oranje verdedigt wereldtitelSYDNEY - Het Duitse heren-
hockeyteam is het toernooi om
de wereldtitel in Sydney weinig
overtuigend begonnen. De olym-
pisch kampioen bleef tijdens de
eerste wedstrijd tegen Zuid-
Afrika in groep B, de afdeling
waarin ook Nederland uitkomt,
steken op 1-1.

AUTOSPORT

De Nederlandse favorieten toonden
zich opgelucht over de goede start.
„Dit was een cruciale partij," zei
Eltingh. „Als we hadden verloren,
zou het heel lastig zijn geweest de
halve finales nog te halen. Want de
andere paren in onze groep zijn niet
mis. Nu hebben we het volledig in
eigen hand. Dat geeft vertrouwen."
Ook Haarhuis was tevreden. „We
begonnen sterk met die snelle
break. Het bleef wel oppassen tegen
die Spanjaarden. Want dat zijn ou-
de rotten in het vak. Dat bleek ook
wel in de tweede set, toen ze lang
bijbleven. Gelukkig gingen we de
tiebreak in met een minibreak. Het
kon daarna eigenlijk niet meer mis-
gaan."

Opgelucht

Eltingh en Haarhuis begonnen goed
tegen Casal en Sanchez, die voor de
achtste keer het finaletoernooi be-
reikten. Al in de vierde gamevan de
eerste set moest Casal een door-
braak toestaan (3-1). De Nederlan-
ders, luid aangemoedigd door een
groepje in oranje kleding uitgedoste
studenten, stoomden daarna door
naar, 6-3. In de tweede set ging de
strijd gelijk op en moest de tiebreak
de beslissing brengen. Via 3-0 en
6-1 werd het op het derde match-
point 7-3.

FC Twente moet
beter fouilleren
Ê^SCHEDE - De politie van

«schede heeft bij FC Twente
le

n§edrongen op het beter fouil-
Vvphll Van suPP°rters bij thuis-
ij-j^trijden. Aanleiding voor het

datief van de politie waren de
te §eregeldheden tijdens het duelgen NAC, dinsdagavond. Aan-
(j^gers van FC Twente bekogel-en de supporters van de Breda-

onder meer met vuur-
von iV (")m een confrontatie te
le p olïlen, posteerde de Mobie-
yJ^nheid zich op de tribune.
goovi^ een ander Twente-vak
fr lde iemand even later een
cc grtlentatiebom. Het ging om
VU Zelfgemaakt projectiel van
fot rWer^ en ijzersnippers. Een
j-a <?§raaf en een ballenjongen
gev/ door de exPlosie licht

Verelstopt
als manager

3l h JK ~ Hans Verel st°Pt
erPHeCember als manager bij de
uitk sieclub RKC- Dat is de
oud °tmSt Van een SesPrek dat de
cluK er in Waalwijk met"^voorzitter Snoeren had. Ve-
lu riKWam in juli 1993 als trainer
Kott J?1 Van RKC' De 41-Jarige
van ?rdammer was aan het eind
gezpt } seizoen 91/92 op straat
slep,Ydoor Dordrecht, waar hij
tr-airY enkele maanden hoofd-
Veier-Was- In Waalwijk had
schf iniet veel langer de techni-
«vvab-i ng in handen. Na een
h.,; f start loste Bert Jacobs
baan Verel kreeg een bureau-

KNVB-goudvoor
Jubilarissen
%T-GEERTRUID - Tijdens de
iPening van de nieuwe kleedlo-

aien en de gerenoveerde kanti-ge Werden twee jubilarissenvan
Geertruidse Boys

?e|:iüldigd. Van de vice-voorzit-
C van de KNVB afdeling Lim-
j..§ Ton Verkooyen kregen
jj ïchel van de Berg, vijftig jaar
j' en Eugène Martens, veertig
s a^ üd, de gouden waarderings-Peld overhandigd.

Didier Auriol
Wereldkampioen
C.ESTER - Didier Auriol is in
?t Britse Chester wereldkam-pioen rallyrijden geworden. De

i Harige Fransman had met zijn
lWjder Bernard Occelli aan de

*6sde plaats in de RAC Rally ge-
r> eg om de titel te pakken. Zijn
f^otste concurrent, Carlos, ainz, viel uit met een defecte
,°Ppeling. De Spanjaard lag op
at moment tweede. Bij zijn
, lrist had Auriol minimaal vier-
-6 ftioeten worden. De wedstrijder d gewonnen door de Brit Co^
11 Mcßae. Hij zorgde voor de

perste Britse zege in deRAC Ral-
in. 18 jaar. Auriol is de eerste

ei _ldkampioen met de Franse
atonaliteit.

Fortuna tegenKastanjehof

- De hoofdmacht van,ortuna Sittard speelt vanmid-
dag op een van de bijvelden een
J:edstrijd tegen een elftal van

Het duel tegen de
£6rstandelijk gehandicapten van
/■astanjehof (een dependanceau (je Paulusstichting) begint
0,1114.30 uur.

Pakistan opende het WK met een
royale overwinning op Argenti-

Duitsland kwam dankzij een
doelpunt van Blunck snel op
voorsprong, maar kon de minie-
me marge daarna niet uitbou-
wen. In de slotfase waande de
favoriete ploeg zich iets te vroeg
zeker van de overwinning. Bod-
dington bracht in de zeventigste
minuut de gelijkmaker op zijn
naam.

Nederland, dat in Sydney de we-
reldtitel verdedigt, komt van-

nië: 3-0. Ashraf, Zaman en Fero-
ze maakten de treffers. Engeland
en Spanje scoorden tijdens hun
ouverture niet. Het gastland ver-
sloeg nieuwkomer Wit-Rusland
met 2-0. De eindstand was al bij'
de rust bereikt via treffers van
Elmer en Hager.

daag voor de eerste keer in actie.
België is de tegenstander. Elf
maanden arbeid worden beoor-
deeld in zeven wedstrijden in
twaalf dagen. De vier toernooi-
zeges in dit jaartellen niet meer.
„Het WK," aldus bondscoach
Oltmans, „is de werkelijke
graadmeter. De enige die telt."
„Ondanks de waanzinnig goede
voorbereiding zal ik niet echt

Zijn ploeg is fit en gezond. Is fa-
voriet bij de bookmakers met elf
tegen vier, op de hielen gezeten
door Australië met drie tegen
een. Ruim honderd dagen voor-
bereiding en dertig officiële in-
terlands in de aanloop naar
Australië moeten resulteren in
een klinkend resultaat. Het mi-
nimum is een plaats bij de laat-
ste vier, het maximum de pro-
longatie van dewereldtitel.

Chester. RAC Rally, 10e wedstrijd WK.
Eindstand: 1. Mcßae/Ringer, Subaru
Impreza 5.17.25, 2. Kankkunen/Grist ,
Toyota Celica GT Four 5.20.58, 3.
Thiry/Prevot, Ford Escort Cosworth
5.27.37, 4. Blomqvist/Melander, Ford
Escort Cosworth 5.30.13, 5. Vatanen/
Pons, 5.34.24, 6._Auriol/Occelli, Toyota
"Celica Turbo 5.47.57. Eindstand WK: 1.
Auriol 116punten, 2. Sainz 99, 3.Kank-
kunen 93,. 4. Mcßae 49, 5. Thiry 44, 6.
Biasion 42. Eindstand WK merken: 1.
Toyota 182, 2. Subaru 166, 3. Ford 116.'

Coach Alex Reijnders was vooral
content over de kwaliteit van het
getoonde spel. „Er werd goed ge-
speeld. Een eerste wedstrijd in zon
toernooi is altijd moeilijk, Jacco en
Paul zijn geen moment in gevaar
geweest. Dit geeft moed voor de ko-
mende dagen."

" VOETBAL - Alain Laroche,
financieel directeurvan deFran-
se club Olympique Marseille, is
onder justitieel toezicht ge-
plaatst. Hij mag voorlopig geen
werkzaamheden meer verrichten
bij zijn werkgever. De maatregel
is het gevolg van een langdurig
en omvangrijk onderzoek naar
financiële malversaties bij
Olympique.

" SKI - Nieuwe winter, oude
problemen. De eerste skiwed-
strijden om de wereldbeker, een
slalom en reuzenslalom voor
mannen in Sestrière, gaan ko-
mend weekeinde niet door. In
het Italiaanse skioordligt te wei-
nig sneeuw. Hetzelfde probleem
doet zich voor in Val d'lsere,
waar in het weekeinde van 3-4
december de afdaling en de Su-
per-G zouden plaats hebben.

Van onze correspondent " WIELRENNEN - Ploegleider
Cyrille Guimard heeft bij de
Franse wielerformatie Castora-
ma promotie gemaakt. De 47-ja-
rige Fransman is benoemd tot
directeur van het team. Bernard
Quilfen en Jean-René Bernau-
deau nemen zijn taken over.

sportoptv

" VOETBAL - Het Limburgs
meisjesteam heeft in Valkens-
waard het duel tegen Brabant
met 4-0 verloren. Bij rust stond
Limburg reeds met 2-0 achter.

sport

Wereldkampioen gunt Oranje slechts één set infinale Super Four

limburgsdagblad
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L.OOK VOOR DE SINT..!

UX 547 PIONEER MCD 1000 CASIO CA 110
afcn.-i.-i- Autoradio/cassette-cd-combi. Keyboard
c efc

P
*, „ /o u- w .... i""iau FM, verkeers-info, 4 x 22 Watt, voorversterkeruitgang, 10° Preset klanken en geluiden,, 4 oktaven, 8

& "^n3 k( r»M^l«p9ÏS' afneembaar frontpaneel, 6 x cd-wisselaar met 1 Bit D/A noten polyfoon, 100 ritmes met Casio
Dolby „B , autoreverse, inkl.

converter, repeat, track, scan. , akkoordgeheugen.

kW È^m IBI^ E -^^Ê^Ê _m":'' "' _^r^^^^^^^^___rlllk^H Bwl fl

''*&'''^^BêMMMMMmMuFQ '3cHB m MMMM\ ___^^ —___B MMMJ 3»i ____■ mmmT. .... ~-' . -^^^^^Ê ï'-'.-^^M^ m M^M^M^M^Ê ____i^^^^^^^^^^_____v MMMW __B'''-:-'^48m3 ■.■■■■■■■■■:■■■■■■

W^ :f^a.^>rtwi»)iWiMM---^ 111 # mWmt -__fl .i_«^^^^^^^.i__V M^MM^^^^^^^MMm È:; -^ X:--'' '" jftBiT ■' __B ______B^^ mWmm-

-_____. _r ÜÜbT :^W Ei_HBts>-i .__■
lHr ; .__éé__B BË_____. IP—_B § '^^mm\\ ■^''■-: ■ Bhü___Ë: ,_hB —____■

bv a^^^^ t "*'"*^^. :':-_ft ïll^- BIIÉÉt'^-*-':'': ir1^^ _f*i —WWWkm'_\\T W B-' ">*^ :-::y^:_Hp^H kXI___PJI -■■ AWW___L___r ______* ik tB F -;^wwww^r^^|^^^Jl^wi^ll^l^ll_~^,^^ A\\^kwiÊfm^^^M\\\\m BHi_fl&v: : _____r

i^Hi_iü_^LH EMIDE AS 220 A"" MOULINEX MOULINETTE 889.23 ïilessnijder
Oom 70 EX Keukenmachine Inklapbaar, kindersafe, 100 Watt
{va|^ 400 Watt met duotronic-systeem (extra aandrijving voor
iut mixer), elektronische snelheidsregeling voor snijden,

ïofocus zoomcamera, zoombereik 35- raspen, kneden, kloppen en hakken, kompleet met 3ed-eye-reduction. messen, klophulpstuk, kneedmes, enz. ii^I
_
ii^^__^

.:■'-''*'"'%.:■■:::::!^W. _Hk__-?^4«_~_ :■'.-■.-:.;■ BB£I^: .^Hv ...^ %. ■?;:::-"s!W .^,,,..,...;;::::,,,,,,,.,. . -,,,.>;:^:-i-:^i^w^ lIPF BiK';l:^^

____
__V _-V MEM***1 *^^B _______( 11 -^Vt _J_ __k____B

_^L^_^_^_^_W BB /^PBP^V ■ ' ■

$$?§ I "— * *^*Ü i^^ _a ir ____i Br __m I

JNASONIC NV A 1 E MMm-tÊWW -MMt-amW Stereo-systeem
'■HCOrder 90 Watt, 3-band-graphik-equalizer, FM/MG,~c systeem, 320.000 pixels, 10 x zoom, AIWA CSD EX 10 dubbelcassette, high speed dubbing, continous play, cd-
Urri/tijd, program-AE, inkl. VHS- SJ_Ï- j j ■ speler, 20 titels voorprogrammeerbaar, repeat,

HadlOreCOrder met Cd-player hoofdtelefoon-aansluiting, inkl. 2-weg boxen
FM/MG/KG -tuner, cd-speler, 20 titels

_*2I -ivubach-Paiienberg^^m_^b~^~_ voorprogrammeerbaar, synchro-start, cassettedeck met
~

«BES 1^__^^^^^ M auto-stop. t\ jP'1' 'ii li ifviO^^^ I^^^^B Herzogenrath JH 1^4 >(^^ i*f^.r^C Kerkrade L&MWl /pM \ W m- *■ f^M---toWkWm I

Voccartstr. 66 Franzstr. 6
LQ049/->406/95->0 0049/241/479890



m

fc^ MANOU DESIGN
Echt een naam om te onthouden...

design en afwerking. Ruimtelijk, pas- 5 JfêST^ I _\ \_9_ \ \_ 1 *—
send binnen een sfeer waar licht en fl P_| fl~\

MANOU DESIGN, WOONBOULEVARD HEERLEN, IN DEN CRAMER 174, LyAj^B \W
6412 PZ HEERLEN, TEL: 045 - 754144. DONDERDAG KOOPAVOND. /V "* ______

__"- ~ i 7Auto's t
a

Te koop NISSAN Micra 1.2 c
automaat, bwj. '89, km.st. c
56.000, ’10.500,-. Tel. 045-
317569, na 17.00 uur. v
Opel KADETT Berlina 1.3 S, l
bwj. '80, blauw, 5-drs., trek- 1
h„ ’ 975,-. Tel. 04493-1341. t
Te koop Opel KADETT Ca- -ravan 1.3 S, bwj. dcc. '82, 5- (
drs., i.g.st., kl. bruin, APK 4- c
'95. Bergdriesch 21, Heer- )
lerbaan. Tel. 045-415243. ]
Te koop OPEL Corsa HB, *1984, i.z.g.st. ’3.250,-. <Telefoon: 045-215851. j
Te koop OPEL Kadett Sta- <tion 1600 Diesel, bwj. '85, <nw. model, kl. wit, vr.pr. '’ 4.350,-. Tel. 043-471862. "Te koop Opel CORSA 1000 t
Deluxe bwj. '85, APK 3-95,

_
97.000 km, mooie wagen, pr. (
’3.600,-. Tel. 045-459064

_
na 18.00 uur. (
Te koop Opel CORSA 13 N, i
bwj. '90, 1e eigenaar, <53.000km. Tel. 046-334411. f
Te k. Opel E KADETT HB :
1.3 S, antr.grijs, bwj. 11-'B7, <80.000 km, 5-bak, i.z.g.st., t
pr.n.o.t.k.a 045-410744. j
Te k. Opel ASCONA 1.3 S, ;
bwj. '82, i.z.g.st. Telefoon j
045-255990. |
Te k. Opel REKORD station, :
bwj. '84, APK 8-95, .
’ 2.250,-. Tel. 045-320229. |
Opel CORSA 1.0 bwj. '85, 3- I
drs., kl. met.grijs. 04954-'■2153/1685. <
Opel KADETT 1.3 S kl. wit, 'bwj. '86, 3-drs. 04954-2153/ '1685. 'Opel KADETT 1.6 i GL bwj. ■'89, 60.000 km, 3-drs., met.
blauw. 04954-2153/1685. >
Te koop OPEL Kadett B, bwj. ■'73, opknapper, vr.pr.
’500,-. Telef. na 16.00 uur:
045-326142. 'Opel KADETT 1200 LS, type
'86, zilvermet., APK, radio- ;
cassette, 3-deurs, ’4.850,-.
Tel. 045-212088.
Te koop KADETT E 1.35,,combi, bwj. '86, trekh. en ra- ■dio, ’ 2.900,-. 04493-2312.
Te koop Opel KADETT D, :
bwj. '79, APK okt. '95, trekh., :
sunroof, nwe banden en uitl.,
zuinig, zien is kopen, vaste
pr. ’ 1.000.-. 045-717650.
Te k. Opel OMEGA 1.8 S
automatic, bwj. '89, APK 7-
95, vr.pr. ’10.000,-. S 043-
-623568, b.g.g. 043-612580.
Opel MANTA, APK, spoiler,
opknapper, ’ 200,-; sport-
wielen 185/13 voor Opel

’ 275,-. Tel. 040-478985.
Opel KADETT 1.2 LS, bwj.
'85, bijzonder mooi, prijs

’ 4.950,-. Tel. 045-255784.
Te k. zeer mooie Opel AS-
CONA, '86, APK 5-95, pr.n.
o.t.k. Bouwbergstr. 13,
Brunssum. |

Fe koop OPEL Kadett 17 D I
)wj. 7-'9O, APK 10-95, weg. !
vito van bedrijf, 5-drs., 5
jang, kl. rood, pr. ’9.750,-. i
)46-519001. j
re k. OPEL Manta, bwj. '85, I
ie\e extra's. Mooie auto! :
f 3.500,-. _ 046-755807. 1
re koop Opel KADETT GSi '.wj. '85. Tel. 046-581665 na .
17.00 uur. .
-"pel CORSA type 88, 4- 'jeurs, als nieuw, prijs
f 6.700,-. Tel. 045-242999.
Te k. Opel ASCONA 1.6S ;
HB, bwj. '82, APK 5-95, !
trekh., 5-drs., i.g.st., vr.pr. -f 975,-. 046-751328. ;
Dpel KADETT 1.61 '91, in !
nieuwstaat, ’11.750,-. 045-
-455778. \
Te k. Opel KADETT E 1.4i, :
Dwj. '90, rood, sunroof, div.
axtra's, nw.st. B 045-242079
Dpel KADETT 3-drs., APK, i. :
z.g.st, type '84, ’2.600,-. S
345-317675. [
Te k. Opel KADETT, bwj. '81,
speciaal uitgevoerd. Tele-
foon 045-460347.
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
5-deurs, bwj. '85, nw. mod.,
APK 11-95, iets spuitwerk,
’3.500,-. ® 045-723232.
Zuinige KADETT City, 100%
in orde, APK 9-95, ’675,-.
Haesenstr. 34, Schaesberg.
Te k. Opel KADETT 1.63 GT,
sportw., achterspoiler, APK
6-95, " kleur wit, i.st.v.nw.,
bwj. '89, ’9.500,-. Holland-
se auto. Zien is kopen. Telef.
045-223090.
Opel KADETT E 12 S, bwj.
'85,5-gang, APK en VVN 11-
-95, vraagprijs ’ 3.950,-.
Telef. 045-216900.
Te koop PEUGEOT 205 '84,
APK 7-95, 5-drs., vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 046-745230.
PEUGEOT 309 XL diesel
1.9 '88, rood, i.g.st., APK,
trekh., nw. banden, accu en
uitlaat, ’ 5.500,-. Tel.
04499-1888/2277.
Te k. PEUGEOT 205 XLD,
bwj. 31-10-'9O, alle extra's,
bijz. mooi, inruil mog. Telef.
046-751492.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.700,-.
Telef. 045-317675.
Te k. PEUGEOT 405 GLi,
bwj. '90, blauwmetallic,
118.000 km., i.z.g.st.,
’12.750,-.'--045-220580.
Peugeot 405 1.6 GLi, bwj.
'90, 78.000 km., d.blauw,
electr. schuifdak. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
Peugeot 405 GRi, bwj. '89,
71.000 km., lichtblauw. Offi-
cieel SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
RENAULT 5, bwj. '84, APK 5-
95, sunr., vr.pr. ’1.750,-. S
04499-4914 / 04498-51729.

Mooie snelle PORSCHE
924 Turbo, '79, + access., '’8.500,-. Inruil mog. Telef.
043-478985. :
Part. biedt te koop aan I
PORSCHE 944 S bwj. '82, i
sportwielen, elec. ruiten, ge- 'tint glas, nwe. APK, in staat :
van nieuw, pr. ’12.500,-. |
Italiëlaan 120, Heerlen. (
Telef. 045-223090. ;
Te koop RENAULT 9 T 1400 ,
bwj. '88, APK 3-95, 80.000
km, wagen als nieuw, pr. ,
’7.300,-. Tel. 045-459064 ;
na 18.00 uur. ,
Te k. RENAULT 1800 GTL ,
stationcar, bwj. '83, i.z.g.st., ■pr. ’2.350,-.® 046-529076.- ! ITe koop RENAULT 19 GTS,
bwj. '91, rood, diverse ex-
tra's. Tel. 046-334411. ;
Te koop RENAULT 11, bwj. :
'88, kl. wit, Spring uitv., t.e.a.
b. Tel. 045-272859. j
Te k. RENAULT 21 Nevada
GTS, bwj. '87, APK 11-95, ;
vele extra's, kleur blauw, pr.

’ 6.900,-. Tel. 043-625329.
Te k. RENAULT 30 TX Mo-
naco, bwj. '82, APK 8-95
3.0 i V-6, 5-drs., i.z.g.st. vr. :
pr. ’1.450,-. 046-751328.
Te koop RENAULT 5, bwj.
'84, APK, vr.pr. ’1.250,-. S
van 14-18 uur 04451-1594,
na 18uur 045-722120.
Saab 9000 CS 2.0-16, bwj.
9-93, blauwmet., 15.000
km., mistlampen voor, electr.
ramen, central lock. Officieel
SAAB Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
SAAB 9000 CS 2.0-16, bwj.
1994, groenmet. DEMON-
STRATIEWAGEN. Officeel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Saab 9000 CSE 2.3-16, bwj.
1994, auberginemet. 17" LM
velgen, airco, cruise contr.
DEMONSTRATIEWAGEN.
Officieel Saab Dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
Te k. SUZUKI SJ 413, bwj.
'86, APK febr. '95 met sport-
velgen. Tel. 045-271624.
SUZUKI Alto GLX, 5-drs.,
'89, rood, verbr. 1:22, in nw.
st., ’ 7.800,-. 045-729036.
Te koop TOYOTA Corolla
1.6 GSi, 3-deurs hatchback,
16 V, 110 PK, sportuitv., bwj.
'90, div. extra's, ’14.250,-.
Telef. 045-410344 b.g.g.
464949. na 19.00vrijd-zat
Te koop Toyota COROLLA
1.3 DX, 4-drs., bwj. '87, APK

oktober '95, 71.000 km. Tel.
04458-3018.
Toyota COROLLA 1.61 s-
drs., bwj. '89, kl. met.blauw.
04954-2153/1685.
Te koop Toyota COROLLA
1.3 automaat, 4-drs, nw.
model, bwj. '84, i.z.g.st., vr.
pr. ’3.650,-. Pr. Bernhard-
str. 15, Landgraaf.
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Te k. TOYOTA Celica, bwj.
'81, APK 11-95, div. extra's.

’ 900,-. _ 045-423854
Toyota COROLLA 13 GXL,
3-deurs, 12V, 1 jr. APK,
rood, bwj. '87. Pracht auto,
weg, omst. 045-456487.
Toyota STARLET .1.3 3-drs„
kl. met.zilver, bwj. '87.
04954-2153/1685.
Toyota STARLET 12 Vilise,
bwj. 22-12-'B7, nw. model.R.
D.W.-gek., nwe. banden, i.st.
v.nw. ’ 6.950,-. 045-223090.
Te k. weg. omst. VW KE-
VER 1600, bwj. '73, blauw-
met., i.z.g.st. 043-622802.
Te k. weg. omst.heden
GOLF GT, km.st. 70.000,
bwj. '88, i.z.g.st., prijs
’12.500,-. Tel. 046-512040
na 18.00 uur.
Te k. VW POLO, bwj. '94,
groenmetal., nwe. uitv., km.
st. 2800, div. extra's, pr.
’18.500,-. ® 04951-25433.
GOLF diesel 1600 5-gang
GTi-uitv., bwj. '83, APK 7-
95, sportvlgn. met nwe. bnd.
kl. zwartmet., veel extra's.
Tel. 045-443324.
Te koop VW JETTA Diesel,
bwj. '81, APK tot nov. '95, i.z.
g.st., vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-228802.
Te k. GOLF GTi, bwj. '86,
zeer mooi, vele extra's, inruil
evt. mog. Tel. 046-753964.
VW GOLF 1.8 CL, '93, 1e
eig., 31.000 km. Div. extra's,
’27.500,-. a 046-516678.
Te k. VW GOLF 1.1 motor,
APK gek. 10-11-95, vr.pr.
’1.250,-. Beukenstraat 12,
Bingelrade. 04492-1886.
Te koop GOLF diesel CL,
bwj. '87, 5-gang, ’7.000,-.
Telef. 045-411572.
Te koop RENAULT 5, bwj.
'82, ’500,-; Passat, bwj. '80,
’500,-. S 04406-41940.
Te k. VW GOLF, bwj. '84,

’ 5.000,-. Tel. 045-275787.
Te koop VW BUS, 9-pers.
benzine, mod. '83, ’3.250,-.
Kissel 42, Heerlen.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st., vraagpr.

’ 15.500,-. a 046-526739.
Te koop VOLVO 440 GLE,
roodmetallic; jan. '94,
’29.000,-. Tel. 046-519733.
Te koop Volvo 340 TL, AU-
TOMAAT, bwj. '83, i.z.g.st.,

’ 3.800,-. Tel. 045-310855.
Te koop VOLVO 340 1.7
Sedan bwj. 12-'BB, nw. APK,
sgang, kl. zilvermetallic, get.
glas,radio/cassette, in st.v.
nw., vr.pr. ’5.250,-. Telef.
046-524273.
Te k. VOLVO 66 L automaat,
bwj. '79 met boekje, vr.pr.

’ 1.400,-.Tel. 045-216113.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. 6-'9l, LPG, vr.pr.
’14.500,-. Inruil mog. Tele-
foon: 046-743758.
VOLVO 440 GL inj. 102 pk,
div. extra's, i.z.g.st., bwj. '89,

’ 12.500,-. Tel. 045-227434.
Weg. omst. hed. te koop
VOLVO 340 automaat, i.z.g.
st., lage km.st., pr. ’2.600,-.
® 046-372632.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
en halen alles gratis af. Tel.
04405-2074.
Voor eeen goede AUTO v.a.
’750,- tot ’lO.OOO,- met
APK gaat u naar Math.
Koenen, Handelsweg 1,
Susteren. Tel. 04499-5204.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Te k. VW GOLF, bwj. '87,
zeer mooi; Peugeot 205, bwj.
'87; Ford Siërra '83, autom
Telef. 046-583540.
PEUGEOT 205 KA, bwj. '87
APK 9-95, i.z.g.st., vr.pr
’4.950,- of Citroen BK 140CLeader, bwj. '86, ’3.950,-
Tel. 045-728804.
OPEL Senator 25i, auto
maat, '85; BMW 320 i auto
maat '87. Telef. 046-525753.
Wij geven het MEESTE voo
uw auto. U belt wij komen
045-423973, ook 's avonds.

Uw AUTOVERZEKERING 'met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendrix, Bom. Tel.
04498-55050.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
® 045-232075 of 214403.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Tegen
elke redelijke prijs. Gratis af-
halen. S 045-213852.
Te koop gevraagd AUTO'S
en bedrijfsauto's, schade of
reparatie geen bezwaar.
Steskensstr. 39, Stem. Telef.
046-332160.
Te koop gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Gratis af-
halen. TeL. 045-752574.
Ford ESCORT 16i, bwj. '89,
diverse extra's, vr.pr.
’14.500,-. _■ 045-708988.
Te k. Opel CITY, '79, alu-
sportwielen met vrij nieuwe
banden etc, t.e.a.b. Tel. 043-
-612344.
Te k. BMW 520i, bwj. '85, i.z.
g.st., met vele extra's, motor
en banden nieuw. Telef. 045-
-453490 na 18.00uur.
Te k. VW KEVER bwj. '74,
oldtimer verz., kl. blauw, geh.
opgeknapt, vr.pr. ’ 3.750,-.
046-335715 na 18.00uur.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
MITSUBISHI Colt 1.4 Turbo,
bwj. 12-'B3, APK 1-95, i.g.st.
Telef. 046-513444.
Of 04498-56663.
Te koop Opel KADETT C,
APK t/m juli-'95. Telef. 045-
-212119 na 17.00uur.
TRANSIT, gr. ken., APK, i.g.
st., ’2.650,-; Lancia Bèta
Coupé VX, rood, 140 PK.,
86.000 km. '85, uitst. staat,

’ 10.600,-. Tel. 045-726028
Te k. BMW 323i, bwj. '86, kl.
diamant zw., alle extra's,
APK sep-'95. 043-639168.
GOLF '79, loopt prima, geen
APK,. iets werk, ’ 500,-.
Telef. 046-373063.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'82, APK sep.-'95, t.e.a.b.
Telef. 043-646181.
Te koop RENAULT Express
bestelwagen I.IL, bwj. '87, i.
z.g.staat, prijs mcl. aan-
hangwagen, ’ 3.800,-. Telef.
04498-59223.
Te koop weg. omst.heden
MAZDA 323 F, bouwjaar '89
met cd-speler en open dak.
Tel. 04454-62277
Te koop PEUGEOT 205 GTi
1.9 Kat., bwj. '89, in nw.st.,
met onderh.boekje, pr.n.o.t.
k. Tel.: 04752-5611.
Te koop FORD Escort 1600
XR3, vele extra's, bwj. '82,
APK 9-95, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.200,-. Tel.: 046-374058.
Te koop OPEL Senator 2.8
S, bwj. '79, APK 10-95, pr.

1’ 1.350,-. Tel.: 04405-3258.
Te koop GOLF diesel type
'81, motor '86, GTI-look,

■ sportvlgn. verl., vr.pr.
; f 1.850,-. 045-228802.
'Te k. Mitsubishi PAJERO
1turbo diesel, '86, goede

' staat, elec. schuifdak, stand.

" verw. 7 pers. ’11.500,-. W.

" Bergwammer, Einderstr. 38,
f Heerlen-N. Telef. 045-
-■ 212977/Fax 222277.
'Te koop Opel KADETT E
■ 1300, '86, trekh., met.lak;
iRenault Clio 16V '91, onderh.
! boekjes aanw., pr.
’23.000,-; Saab 9000 i tur-
bo '86. Inr. mog. Tel. 046-

-\ 755235 of 741582.
Te koop HONDA Civic 1.3,
rood, bwj. '87, prijs ’7.200,-.

' Tel. 045-416854.

■ Te koop NISSAN Prairie 1.8
Station, bwj. 12-'B4, trekh.,

' APK 5-95, i.z.g.st., vr.pr.

' ’ 3.700,-. _ 04454-64234.

-* Wegens omstandigh. Nis-

" san MICRA 13 SLX 16-
-. klepper, bwj. '93, groenmet.,
i- met veel extra's, ’16.500,-.- Sleinadastr. 52, Schaesberg._ Te k. PASSAT CL, bwj. '88,
ir zilvergrijsmet., nieuw mod.
i. vr.pr. ’11.750,-. ■Ariensstr

2, Kakert-Schaesberg.

Te koop Ford GRANADA
2.8 i Ghia bwj. '83 autom.
kent. '94, RDW gek. elec.
stoelen met verwarming,
elec. ramen en spiegels,
schuif/kanteld., boardcomp.
cv., vaste pr. ’3.000,-.
Telef. 046-376651.
Te koop AUDI 100 Avant,
2.0E, bwj. '86, div. extra's, vr.
pr. ’ 10.500,-. 043-653019.
Te koop VW' GOLF 1600 CL
Manhattan, grijsmetal., bwj.
12-'B9, div. extra's, i.g.st., vr.
pr. ’16.000,-. Telef.: 045-
-714633 b.g.g. 212852.
Te koop Suzuki ALTO GA,
'92, echt in nw.st., Iste eig.,
div. extra's, 26.000 km,
koopje: vaste pr. ’ 10.000,-. S
046-371195.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's en busjes tot plm.
'87. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstraat 14, Elsloo.
Telefoon: 046-377545.
Te koop HONDA CRX 1.51
sportvelgen, schuif/kantel-
dak, zwartmet., bwj. '85,
vaste pr. ’8.750,-. Telef.
046-377463.
Ford SIËRRA 1.8 CL, 4-drs.,
bwj. '87, kl. wit, ’8.250,-,
inruil mog; Peugeot 205 XE,
bwj. '89, kl. wit, ’8.250,-
-inruil mog. ® 04499-5622.
Te koop Opel KADETT 1.8
GTE, bwj. '84, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.000,-.; Tel. 045-455700.
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'83, APK '95, nette auto, vr.
pr. ’1.150,-. Tevens Kadett
E achterklep en schuif-/kan-
telsunroof, samen ’ 250,-.
Telef. 045-217669.
PEUGEOT 205 XE 1.1, 3-
drs., t.'9l, auto is nw., vr.pr.

’ 11.900,-. _ 04406-10589.
Te k. HONDA Shuttle spa-
cewagon, bwj. 6-'B6, auto
verkeert in nw.st., 4 nwe.
schokbrekers, radio/trekh.,

’ 8.000,-. Tel. 046-371115.
Te koop OPEL Manta, bwj.
'80, vr.pr. ’1.000,-. Tev.
motor Suzuki 750 GS, bwj.
'79, vr.pr. ’2.000,-. Telef.:
045-254139.
Te koop MERCEDES 190 E,
bwj. '83, ’9.750,-; Renault
25 GTD, bwj. '87, ’5.900,-;
Fiat Uno 55 S, bwj.. '86,

’ 3.950,-. Tel. 045-326663
of 046-360007.
DAF 66 coupé, bwj. '74,
APK-gek. voor liefhebber, t.
e.o.b. Telef. 045-244530.
Te koop TOYOTA Hi-lux
4x4, bwj. 7-12-'B9, pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-211364.
Te k. HONDA Accord EX,
bwj. '85, APK 6-95, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 046-519504.
Te koop OPEL Senator, in
nw.st., ’1.850,-. Tel. 043- ■643482 of04406-41305.
FORD Escort aut. '80
’750,-; Opel Ascona 11-'B2

’ 1.750,-. Tel. 045-726175.
Te koop ALFA Romeo 2.0
GTV, Bertone, U.S.A.,- '74,
airco, 75.000 mis. i.z.g.st.
117.000,-. S 046-333635.
Te koop VW POLO, bwj. '81,
APK 2-95, ANWB gek., i.g.
st., vr.pr. ’1.150,-. Telef.:
043-437812.
MERCEDES 230 E, electr.
schuifd., CV, ABS, zonwe-
rend glas, 8 gaats, 16" vel-
gen, zeer mooi, bwj. '85,

’ 14.750,-. 046-757373. na
18.00uur 758273.
MERCEDES 190 E, kl. zw.
met., schuifdak, centr. vergr.,
verl., sport-velg, bijzonder
mooi, bwj '86, ’15.500,-.
Telef. 046-757373. na 18.00
uur 758273.
MERCEDES 190 D, nieuw
model, bouwjaar '89, km.
130.000, diverse extra's,

’ 24.750. Telef. 046-757373
na 18.00uur 758273.
Te koop OPEL Kadett 12 S
Caravan, 5-drs., bwj. '84,
APK 5-95, vr.pr. ’2.500,-.
Telefoon: 043-612580.
OPEL Kadett 1.3 GT, kl.

■ rood, km 89.000, ’7.750,-,- bwj '88. Telef. 046-757373, na 18.00 uur 758273.
■ Onderd. van Ford ORION,- bwj. '82; Opel Rekord bwj., '81.04498-54875.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 26

j^ü

Sint heeft nfcVCrieen schat aan flflP^parfumerie- _J^jW*^^
geschenken Cflfr
meegenomen
en altijd voor _^Spï _

c . . ff
.

.> .. Jflfl Laura Biagiotti
SUrpnSepniZen. Coffret met eau de toilette,

r r J m^m douche gel en body crème
_M___f in de geur VENEZIA.

—^P****» fIH Surpriseprijs lo,vo

Lancöme _^^^
Luxe geschenkdoos '**a'R"Hpf j**B*
met eau deparfum fff*
spray (30 ml), bad flM^t Cassini
611 ÏT^Sim^ mmm**^ Beauty-case gevuld met eau de parfumen body lotion (30 ml) p; > body crème, bad en douche gel-SulXpJs Surpriseprijs
69 - . " '"

_B_IP ■ _> : __B ____n_l___ _______!

■ ï_^^__9___B

:: '"'"■_--_!____'iiVi~
_gMMY. - ~~*~mk*~~~

Laura Ashley J _^

Surpriseprijs \)L en scheerschuim.
n»Q Surpriseprijs ILggpl^^"^

29,50

_E__M /___________ B^Y* Toilettas gevuld
jj ■PJPn\Wmeteaudetoüette/

l^fc_ _! II '"'*"- j*L\_a: f aftershaveiPS l__r^ '^ff r^l balmendouche

1 In onze nieuwe KADOSHOP op de
■ft , . parterre ontvangt uop donderdag 24,

f vrijdag 25 en zaterdag 26 november,
I * bij aankoop vanaf ’ 25,- een feestelijk

Bflflfeif * «f. verpakte kaars met kransje KADO.

\ *, U kunt dan tevens kennismaken___ ___L_H_ i ïJf met de uitgebreide kollektie van
mf_\ 'M 4fl P^bk - Méf cherished teddiesl-_l____# imWÊw ._ rtr. W VfllkJ^ vanaf 17,95

*WW^^ Af ________r __r __r _r Waw Aw M ____P

daar winkel je voor je pi ez ie

Limburgs Dagblad



Jas; portie

*8 wordt hiel | HPat 9e_elliger. _W*~^

pORTAS-vakbedrijf
van Wei bv
Hoekerweg 4

6241 NG Bunde
33

gj*rlpgen Haarprobleme

_&' &»
es {J:h

lJn(J zuverlassig. Niemand sieht
saiine esenen jüngeraus. SchlaJen-UnloTjP ~ schwimmen - Sport treioen- mit dem Resthaar verwebt.
'011tj...StoJT* - nuf eine Glatze ist preiswerter(„""'Wlitatliaafscharlkalkuliert. Maßanlerti-
</"""■ Lagertoupets und Portieken.
TT'W-Hm.n-Klnder
Wet-Angebot ab 890,00
S^Klebepunkte 12,90

'ouPetbandsm 9,90
fiaarpraxis Stuppi

Tel ni?.Aachen ■ Adalbertsteinweg 45'slüf41/502971 (geaeniiberParkhaus)

on
P
ri

3° december 1993 is
|8eUer nummer 18165 in-Lj chreven in het huwe-
!^ sgoederenregister bij
banY^ondissementsrecht-
C* Maastricht, de ak-
Vo^°udende de huwelijks-
tßi: gaarden van de ech-
oden Drummen-Atol,
l^nde te Eijsden, Keu-
Hotan 11, verleden voor
<.h Van sliJPe te Eiis-n°P 29-12-1993.

Laat je *ns feestelijk inpakken bij C& A,

tCanda,Overhemd met stropdas. r%r% New FasL Katoenen wafeldoek ry r\ New Fast Party strikin diverse -|Q AngeloLitrico. Parlj+iemd met £Q
in uniof gestreept. 2W \l - shirtinecru. *M- dessins. Jg- ingeweven ,acquard. V.scose/

J-+* New FasL Zwartepantalon.B9--«^^ _^^^^^^^^^^^_J_^ katoen'

Angelo Utrico. Wit katoenen /f\ New FasL Jacquard stropdas. r\r\ Wit partyhemd met strikje. 2-Delig:^r gjM **$È___
jaoiuardpartyhemd met blinde O-M - Angelo Litrico. Zuiverzijden //- C_i__ Zwarte gabardine, band- £},- V^M A A V
knoopsluiting. X>', stropdas. 29.- plooipantalon met nem. 98.- MM *&£%

_ . — "" ""

f-'^^^ ■kj^iilk wat sint zoekt °p °n2e kerst"

* ___WÊÊÊÈÊÈê_^ ______■ ItljH markt? Leuke cadeautjes voor 5 december
lÉ___ I pP^F^ natuurlijk. Want daar hebben we er nogal wat

gaan straks wJ^^ jjj I
in de zak! JPP-JP*

A- >~* I B Hoogte 19 cm- *■ 95 ]

: -H9___-'»''' ■' ______HB___^: ____H*^''''-^'wÈUm* __B^_______ I _■ ''Vflnß-' ' WWWw J_H£Su£»E_________ ___H__P**^^^^^w _______*_. H83n3S&8toooooo_oo__oa H I __. C
v^'^________sOTvï-v7^^Hfl __E_S______i ____^_&v-1/._^-:: '--yk>xskëp^■ __vïJ*>*r--'-_£^^--¥__^ï9 ''._______. .v.^^ >______■_____H jn_B^::': ''''"'''^ml WWWr ___■»_&'' '':_f': p_-:?_-__a____-ff__M_PI | __I I

/ i r|fH< -j: i.ti'flil_aH_iaJCT:^! ««_^T3 4^^tu^ —«'^§B|—: ’ _tw lnr\oW\^m^---^ rf -—m rA^Z-'

Il .""!■:■■■!■.

GIGANTISCHE SHOW
■ spiariÉVALE " ____ Hl \Wv_2fS/ tf _r_y__M__Wf _P"iißilliÉ_

~ *, *__■■ l____ »§_____M^M Py*_*slÈ

r^_fviat»V 3+2Springvale Aberdeen rnoc /Arm». . /WW^M van 7995,-voor 5995," / j\\\<^ \ 3+l+l Springvale Castle 7QQC _ Ofl^A /\ + "cQ.voot \ van 9995,-voor/ 773," / *>/) /Wai-bW' \ High Back MasterChair 1 AQt_ —~S Ur"\ 1A.M lV \ van 2250'"voor A^""/" tf||>J\ Jt^^yL-J 3+l+l SpringvaleDukes £QQC Wi\^\_^—- van 9250,-voor 0!77^/-,,^^^ *j%_¥
EXTRA VOORDEEL DOOR EIGEN IMPORT. -^ b̂«£nTi%£?t£
ALLE COMBINATIES ZIJN MOGELIJK. jÈg^*'rrente!'2^-
" Showmodellen met extrakorting! A ___lpß^
" Ook latere levering mogelijk. . (^to

3i_M-eo.fflMUari.il
„^__ 32filialen door heel Nederland/^Uniek in Nederland!

Qlp Show in Motel Heerlen vK& tot 21.00 uur.
|f Ter Worm 10, Heerlen (afslag 'In de Cramer') Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur.

" G_E_Z___ï__ffll////
DIVERSE GOEDEREN
FN MOTORVOERTUIGEN

De directeurDomeinenRoerende Zaken te Apeldoorn, HenriDunant-
laan 6, zal op dinsdag6 december 1994 v.m. 10.00 uur in het
openbaarbij inschrijving verkopen de hieronder vermelde zaken.

Bezichtiging maandag 28 en dinsdag 29 november 1994, van 8.30 -
16.00uurbij:

Deregio-éénheid Domeinen Herkenbosch, Veldweg 1, Herken-
bosch.

Personenauto's w.o. demerken: Audi, Citroen, Volkswagen, Ford,
Opel, BMW, telefoonbeantwoorders, waterpompen, groentesnij-
machines, vleessnijmachines, gereedschapuitrustingen, kolomboor,
lintzaagmachine, brandstoftanks, garagekrikken, ladenkasten,
computerapparatuur, kantoormeubilair, alsmededivers ander
meubilair, etc, etc.

Bezichtiging dinsdag 29 november 1994, van9.oo- 16.00uurbij:

Rijksopslagterrein, Rijksweg Noord28, Belfeld (langs Rijksweg
772 nabijKM 65,000 westzijde).

10zoutstrooiers, 19 sneeuwploegen en 5 laadtransporteurs. Kavellijsten en ver-
koopvoorwaardenzijn.

Bezichtiging dinsdag 29november 1994, van 9.00 -16.00 uur uitsluitend verkrijg-
a " 3 baartijdens de

°'l- __..«_. _ ~ _, i bezichtiging bij ver-u VliegbasisDe Peel, Ripsweg 1, Vredepeel. melde|ocaties Er
3 worden geenkavellijs-
f Mobiele Tacan, bestaande uiteen vierwielige aanhangwagen ten per post toege-

met opbouw(container) en een partij schroot meubilair. zonden.

nmÊmWmWmWmmmmmwmmmmmmEitwmMm
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4f_e_ee/d: Een Melka sweater / S^J*6"^^ / iBIIB ll^M 2 Voo>-7-25,-
J^JS Melka-owner vanl79." / *» *W *»«**» / |H_| *M_*

A*»/ \ Canvas Jack, Nu al vanaf / fo< e«-. / —| -^denimen color g 9 _
,_^coft>et<S' \ 'evenaar in PO. 1 |MB 501 en andere Red-tabs

Ko*Wurn ' ,aCKS- \ _r^»- / TWJ__ / ■ 1 van 159,95 voor f 79,- «ssa^
«_***** \ 4 kleuren. / / \^* ’ -_■■■■ van ,ndenim

_ *.
_P* \ Normaal 298,-. "<^.

_^ OrangeTabT 2 Stuks M__W^i_}^J V* \NU _^^ jf\ van »29,95v00r 99,- KOOI-SO,- __l^B^Bl
\ |Oy/" «Br # " °ebekende dames- _4_B^^__tÉ

\ "Pi J *^ Onze prijs J EfSE*sS_ï\ '~ Kerkstraat4s, Brunssum f\Ck m ___P*_JP^___ _V

- i mi —■ ■■
____________
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—.. ——.—Auto's
Koopje LANCIA Thema, IE
turbo, lichte beschadiging,
bwj 11-'B7, veel extra's,

’ 5.750,-. 046-757373 na
18.00uur 758273.
VW Golf GTi, kl. donker, gr.
met., dikke bumpers, schuif-
dak, sport-velg., bwj '84,
apart, zien is kopen,

’ 7.500,-. 046-757373 na
18.00uur 758273.
Te koop MITSUBISHI Colt
1200, bwj. '87, APK, pr.

’ 5.500,-.Tel.: 045-429192.
MERCEDES 190 E, licht bl.
met., schuifdak, automaat-
(sport), middenarmsteun,
Mercedes sportvelg.,
121.000 km., '86, pr. n.o.t.k.

’15.500,-. 046-757373 na
18.00uur 758273.
Te k. RENAULT Clio 1.2 RL,
geel, koekje van de deeg,
52.000 km, 5-bak, bwj 2-'9l,
’14.250,-. 046-757373 na
18.00uur 758273.

Te k. MITSUBISHI Galant
Turbo D, sep-'B6, 1800 GL,
zil.grijs. met, i.z.g.st.,
’3.950,-. 046-757373 na
18.00uur 758273.
BENZINE kunnen we niet
goedkoper maken, maar we
kunnen wel het verbruik van
uw auto d.m.v. juiste afstel-
ling tot het minimum beper-
ken, vanaf ’97,95 mcl.
(bougies, luchtfilter, con-
tactpunten, C.0.) en com-
puteruitdraai. We werken
met een van de modernste
afstelcomputers. A.E.E.
Heerlen. Tel. 045-228041.
Te k. Nissan SUNNY 1.7
diesel, bwj. '83, APK 10-95,
vr.pr. ’ 1.250,-. 045-316264.
Zuinige SEAT 900 HB, '85, 1
jr. APK, i.z.g.st., vr.pr.
’1.250,-. _ 045-728919.
Weg. omst. MITSUBISHI. Lancer 1.2, bwj '87, 73.000
km, auto is mooi, vr.pr
’4.750,- _ 04406-10589.
Te koop OPEL Kadett hatch-
back, 1.2 S, 2-deurs, rood,
APK juni-'95, bwj '86,

’ 5.250,-. 046-757373 na
18.00 uur 758273.
CITROEN BK 1.6 PRI,
4-deurs, zilv. grijs, met., i.z.
g.st., bwj '87, ’6.950,-.
Telef. 046-757373 na 18.00
uur 758273. "

PEUGEOT 205 1.4, 5-deurs,
rood, bwj. '86, ’5.250,-.
Telef. 046-757373 na 18.00
uur 758273.
Wegens opheffing t.e.a.b. te
k. Ford Taunus Stationcar
'81; Honda Civic '82; Opel
Ascona '81; Mitsubishi Lan-
cer GLX '83; Peugeot 305
'81; 3x sloopauto's Kadett
'83, Volvo 340 '83, Datsun
Cherry '80. Oude Landgraaf
101, Landgraaf. Tel. 045-
-311078.

Te koop Citroen Axel 1.1, wit,
een echte winter-crosser,
sep-'B5, APK juni-'95,
’1.250,-. 046-757373 na
18.00uur 758273.
CITROEN BK 14 RE, '84,
rood, APK 11-95, ’3.450,-.
Telefoon 045-255784.
SUZUKI Alto GL, '87, 3-
deurs, wit, APK 11-95,

’ 4.950,-. 045-255784.
Te k. FIAT Uno 45, bwj. '85,
APK '95, vr.pr. ’1.950,-. Tel.
04450-3572 na 18.00 uur.
Te k. OPEL Kadett 13S, bwj.
'82, 5-deurs, APK 22-1-96,

’ 1.250,-. 046-743758.
Te koop MINI Metro bwj. '83,
i.g.st. APK 7-95. Telef. 046-
-378769 na 18.00 uur.
Te koop VOLVO 240 GLE,
bwj. '82, APK 10-95, vr.pr.

’ 975,-. Tel.: 046-339640.
Te k. ALFA 33, i.z.g.st.,
lichte parkeerschade, vr.pr
’2.950,-. 04498-54319.
Uw VERZEKERING te duur?_ 046-517423
Te koop VW POLO opknap-
per, APK jan. '95, ’450,-.
045-227083 na 18.00 uur.
UNIEK Bricklin, bwj. '75,
(Ford), orig. vleugeldeuren,
met spuitwerk, i.z.g.st., Pa-
rallelstr. 37 A, Amstenrade.
PORSCHE 944, bwj. '83, i.z.
g.st., ’13.500,-. Telef. 046-
-377054.
Te koop AUDI 80S, bwj. type
'89, LPG, 5-bak, rood,
nieuwste sportwielen, brede
banden, verlaagd, trekh., get.
glas, schadevr. Hollandse
auto, nw.st. ’15.500,-. Zien
iskopen. Telef. 045-223090.
Te koop FIAT Tipo DGT bwj.
'89, vr.pr. ’9.250,-. Telef.
045-314692.
Te k. ALFA Romeo Spider
2000 met zomer en winter-
dak, auto 100% in orde, zeer
mooi, bwj. '79, met veel
chroomwerk, eventueel in-
ruil mogelijk, pr. ’16.750,-.
Telef. 045-710032.
KOOPJE!! Audi 80 1.8 S,
bwj. 5-'9l, zwartmetallic,
stuurbekr., sportinterieur, c.
v., trekhaak, vr.pr.
’17.250,-. 045-421306.
Te koop OPEL Kadett 1.7
diesel, i.z.g.st. bwj. '91, pr.

’ 14.500,;. 046-339910.
FORD Fiësta, bwj. '80, APK
'95, rood, ’950,-. Tel.:
04492-5833.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. S 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's. Te-
gen redelijke prijs. Gratis af-
halen _ 04405-1602.
Te k. gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Tevens
gratis afhalen. _ 045-233336.
Loop- SLOOP en schade
auto's, gevraagd tev. oud
ijzer. Telef. 04450-3866.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratis op-
halen. _■ 045-228604.

Schade-auto's
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schade-auto's. Tevens
oud ijzer gevr. 04450-3866.

Aanhangwagens
Te k. nieuwe AANHANG-
WAGENS, afm. 2,50 x 1,25,
2,00 x 1,25 en 2,00 x 1,00
mtr._ 045-419735.
Te koop AANHANGWAGEN,
bagagewagen en honde-
wagen. 045-720602.
Te koop z.g.a.nwe. AAN-
HANGWAGEN met torsie-
vering 2.35 x 1.20 x 0.30
mtr., ’ 875,-. 8 046-332661.

Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendrix, Bom. S
04498-55050.
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren, de-
montage en montage terwijl
u een kop koffie drinkt. Sterk
gereduceerde prijzen.
Dream's Motorverhuur,
Jongmansweg 39, Heerler-
heide. _ 045-214942/210575.
Te koop HONDA CX 500,
bwj. '80, kleur zwart, i.g.st.
Telefoon: 045-320202.
Te koop BMW R6O/5, orig
politieuitv., met glaser kuip
en tassen, zeer mooi, bwj.
'72. Telef. 04498-57242.
Weg. omst. SUZUKI GS
550i, bwj. '78, apart mooi,
sportief en goed, vr.pr.
’2.700,-. Tev. witte eethoek,
’lOO,-. 045-274606.
Te k. YAMAHA 125 C Off-
the-Road, bwj. '89, prijs

’ 1.500,-.Tel. 04493-5182.
Te koop DNEPR zijspan
combi. MT 16, bwj. '94, vr.pr.

’ 3.650,-.Tel.: 046-580118.
(Brom)fietsen

Te koop BROMFIETS Ves-
pa Grillo, bwj. '91, i.z.g.st.,
met 2 helmen, slot en verz.
tot mei '95, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 046-373695.

Te koop: zwarte PUCH
Typhoon, nieuw, gewonnen,

’ 600,- onder nw.waarde.
Telef. 04409-3988.
Te koop YAMAHA DTSO,
crossbrommer mcl. verze-
kering. Telef. 046-334742.
Te koop FIETSEN en moun-
tainbikes. Telefoon: 043-
-624192.
VESPA Si, bwj. '93 (m. '94),
blauw met sterw., vr.pr.

’ 1.550,-. Tel.: 045-741186.
Te k. VERZEKERING voor
schakelbrommer, geldig tot
mei '95, vr.pr. ’140,-. _ 045-
-323498.

Te koop KINDERFIETS,
leeftijd v.a. 6 jaar, ’85,-, i.z.
g.st.Telef. 046-523124.
Te koop VESPA Ciao; Puch
Maxi en snorbrommer. Tele-
foon: 045-218268.
Te k. jongens-MOUNTAIN-
BIKE, vraagprijs ’225,-.
Telefoon 045-353203.
Te koop ZÜNDAPP CS 50,
bwj. '79, pr. ’1.600,-. Na
18.00 uur: 046-757558.
Te koop SNORBROMMER
Vespa Citta Dizzy, bwj. '93,
z.g.a.n. Telef. 046-379713.
Te koop gevraagd PUCH
Maxi of Vespa Ciao, defect
geen bezwaar. 045-259727.

Auto onderdelen en accessoires

Saab - Lancia
onderdelen te koop
Lancia - Center Kompier

op de Galjoenweg 45, Beatrixhaven /Maastricht.

Vrijdag 25 nov. en zaterdag 26
nov. gaat het gebeuren.

Zie onze advertentie morgen in deze rubriek.
Alles is er te koop: van portier tot uitlaat.

Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.
Diverse ONDERDELEN en
accessoires GOLF 11-GTi
16V en Rally Golf G6O. Telef.
04499-4932 / 04754-85676.
MDF HOEDENPLANK voor
Opel Kadett E m. speakers
m. rekening. 045-464489.

(Bromfietsen
2 MOUNTAINBIKE'S, 1 ren-
fiets (14jr.), 1 vouwfiets. Sa-
men ’ 275,-. Babybox
’40,-, orig. 3-delig school-
bord ’lOO,-. Korte bruine
bontjas pers. Pat mt. 42,

’ 175,-. Tel. 045-440764.
Te k. 2 kl. RENFIETSEN en
2 herenfietsen. Spaubee-

" kerstr. 130, Neerbeek.
Te koop PUCH Maxi met

' verzekering. Tel. 046-
-744779.
Te k. GIANT mountainbike,
21-versn., van ’ 1.195.-
-voorf 550,-. 045-325314.

Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen, a 045-222675.
Lichtmetalen VELGEN voor
nieuwe 3-serie BMW. Tel.
045-456998.
DHZ-garage Anna. Walker
UITLATEN met 50% korting,
Monroe schokbrekers 40%
korting, accu's v.a. ’82,50.
Reëele kortingen en garan-
tie. Voorterstr. 108, Kerkra-
de. Tel. 045-452770. Ge-
opendvan 10.30-17.00 uur.
Te koop Honinggraad
SPORTVELGEN 13" voor
Opel met banden ’425,-.
Tel. 043-252528.

Zonwering
LUXAFLEX stuk. Bel voor
reparatie 043-431846. Van
te voren prijsopgave. Ook
alle onderdelen, hijskoorden,
ladderkoorden, koordrem-
men enz. Sunshine Zonwe-
ring, Cantecleerstraat 107,
Maastricht.
Te koop KNIKARM-
SCHERM met gestreept
doek, I. 3.40, uitval 3.00m,
pr.f 450,-. 045-341481.

Wintersport
SKIBOXEN, sneeuwkettin-
gen en allesdragers. Ver-
huur en verkoop, tegen zeer
lage prijzen. Gratis montage!
Bel. G.T.G., tel. 046-757224.

Watersport
Ik zoek een goede RUB-
BERBOOT en b.b. motor.
Tel. 04950-37329.
Te k. KAJUITBOOT 7x2 mtr,
BBM 25 pk Johnson, electr.
gestart met slaapgelegen-
heid + keuken, ca. 80 Itr.
water in rvs tank. Tel. 043-
-613644.
Te k. ijzeren BOOT type
Beenhakker, ’ 400,-. Tele-
foon 043-630504.

Sport & Spel
Te k. KETTLER Multifitness
Center mcl. gewichten,

’ 1.500,-. Tel. 045-442664.
HENGELSPORT De Onder-
ste Molen. Winteraanb.:
warmtekleding 10% korting;
zitmanden 10% korting;
Cormoran electr. beetver-
klikkers met toon en volume
’95,-, 2 st. ’lBO,-. Bij aank.
v. ’lOO,- hengelsportart.
handwarmer gratis (zolang
de voorraad strekt). Diverse
andere goede aanbiedingen.
Brunssummerstr. 39, Schin-
veld, a 045-252275.
Te koop org. HOME-TRAI-
NER met renfiets op rollen.
Telefoon: 045-411672.

: FLIPPERGALA. Zaterdag
26 november vanaf 10.00

' uur in de Scala/Esprit te Val-

'kenburg.' * Verkoop van flip-
perkasten * flipperwedstrij--1 den (vanaf 13.00 uur) * trai-
ningen + demonstraties *
gratis flipperen tot 24.00 uur
* flippertraining voor 40+ers
* nieuwste flippers uit Ameri-
ka * expositie oude flipper-
kasten * open flipper kam-
pioenschappen van Limburg!

f Entree ’lO,- voor toe-, schouwers en supporters., Flipperaars: ’2O,- voor to-
tale programma. Inl. G.H.. Arens, 04406-10188.

Vakantie
■ —.__

Wintersport
NUEXTRA KORTING op
alle ademende wind- en
waterdichte kleding, o.a.
'Eider Goretex jassen
*K-Way regenjacks

'Nomad fleece jacks
"Eider Goretex broeken. "VRAAG NAAR ONZE

SPECIALE PRIJZEN!
BECKERS SITTARD,

Handelsstr. 22, Sittard, a 046-
-520608 (normale winkeltij-
den geop./do. koopavond).

t STROE (Veluwe) te h. vrijst., 3-pers. bung. met tel. cv. tv.
en fietsen. 02503-36200.

[ Luxe KAMPEERAUTO Mer-. cedes, 2 volw. + 2 kind., m.
■ alle comfort, keuk., koelk.,
■ douche, wastafel, wc, ver-

' warm., veel kastruimte,
! ’20.000,-. En lang leve de

vrijheid. Telef. 04404-2042.

Zeeland: te h. luxe BUNGA-
LOWS in Aqua Delta en
Breskëns, weekend of mid-
week in nov. en dcc. ’150,-.
Tel. 045-327794.
TORREVIEJA (Sp.) Villa
3.000m2, norm. 7.5000.000
bfr., 5.000.000 bfr. 00-32.
41 371067 (alleen part.)

Caravans
Te koop 3-pers. CARAVAN
Chateau 510 kg, met voor-
tent, ’ 3.500,-. 045-457295.
Te koop caravan KIP Gold-
stream, 6.20, i.z.g.st. 045-
-719335.
Te koop " CARAVAN Hobby
460 Prestige '88, met cass.
toilet enz. Tel. 046-520912.
Te k. HOBBY caravan Clas-
sic 420 '88, badr., Isabella
voortent. 04498-54664.
Te k. caravan BURSTNER
'91, 3-4 pers. + voortent enz.

’ 9.950,-. 04498-54390. _
VOUWWAGEN Trigano, 6-
pers., geheel compleet,

’ 2.500,-,. 04498-54664. .
Te k. caravan HOBBY 460 T,
'88, licht inter., voortent, inb.
toilet. Tel. 04498-54390.
Te k. HOBBY Prestige 495
'86, badruimte, luifel, res.
wiel. Telef. 04498-54664.

Campers
Te koop TOYOTA Hi Ace,
fabr. camper, bwj. '78, i.z.g.
st., met alle comfort, pr.n.o.t.
k. Telefoon: 045-423304.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-; hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. en te k. gevraagd,PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in, voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tei. 04754-84707.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tibet, terr., Shi-
Tzu's, poedels, Jack Rus-
sels. Walem 11a, Schin op
Geul. 04459-3097/1237.
RUIGHARIGE tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-
kelkennel sinds '61. Bienert,
Herzogenraht. Tel. 00-49.
24063175.

'HONDEN-UITLAATSERVI-
CE. Door heel Limburg uw
hond thuis opgehaald en af-

■ geleverd. Alles in overleg en
geheel naar uw wens en die

■ van uw hond. Bel voor vrij-
■blijvende info 046-580556

' (na 18.00 uur).

! VoorPiccolo's ,
zie verder pagina 30

'
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De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1995 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl dekalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en J^ a
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.
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In Twente, de Achterhoek
en het aangrenzende deel
van Duitsland klinkt tot
Driekoningen weer regel-
matig het klagende geluid
van de midwinterhoorn. De
knorrende toon is over de
kale weilanden tot kilome-
ters ver in de omtrek te ho-
ren.

Midwinterhoorn
in Achterhoek

In Museum Flehite in
Amersfoort herleeft een
middeleeuwse markt. Schil-
derijen, prenten, tekeningen
en archeologische vondsten
laten onder meer zien welke
waren de marktkooplui in
1380 aan de man brachten.
De expositie wordt gehou-
den ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de
sectie stadsarcheologie. Een
van de belangrijkste opgra-

Middeleeuwse
markt herleeft

'Economie oorzaak
daling toerisme'

Bureau voor Toerisme weerlegt kritiek horeca

j^n het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT). Neder-
landers zijn geneigd het negatieve idee van buitenlanders
°Ver ons land te overdrijven, vindt het NBT. Het Bureau
z°ekt de oorzaak eerder in economische omstandigheden.

en criminaliteit in Nederland zijn hard op weg ons
toeristische imago van tulpen, molentjes en

schilderachtigheid te kraken, zegt Horeca Nederland. Dat
Valt best wel mee, klinkt het geruststellend van de kant

korte toer

, .en paar maanden geleden nog,
l) de presentatie van een nieuw

Pr°motieplan voor Amsterdam,
Kre«_ het NBT van horeca-zijde

„Onzin. Dat plan bestaat wel de-
gelijk," zegt woordvoerder W.G.
Buitelaar van het NBT. „Het is
een activiteitenplan, ontwikkeld
in samenwerking met de VVV
Amsterdam en dé KLM om de
hoofdstad weer terug te brengen
in de top van vakantiebestem-
mingen. Daar gaan we in 1995
keihard mee de boer op." Dit
draait om meer dan negatieve

Keihard

de vraag voorgelegd: 'Wat doen
jullie om het negatieve imago
van de stad op te krikken?' Van
der Veen: „Een duidelijk ant-
woord hebben we niet gehad,
want er was helemaal geen
plan."

Horeca Nederland is
,et\ offensief begonnen om de
"eigende malaise in de horeca-
sector te keren. De beschuldi-gende vinger gaat onder meeraar het ooit zo positieve imago
an Nederland, dat sterk door

gUgs en criminaliteit wordt
Vorig jaarkwamen er

°0.000 toeristen minder naar,ns land. De stad Amsterdam
«elderde op de toplijst met va-antiebestemmingen in Europaaar een deprimerende vijftien-
°e Plaats. „Daar zou het NBT
,el eens meer naar mogen kij-en>" vindt Horeca-voorzitter G.van der Veen.

Horeca Nederland overweegt een
bijdrage van 1 miljoen aan het
NBT in te houden als er geen
maatregelen komen.

dichter bij huis." Dat deden
trouwens ook de Duitsers en de
Belgen en aangezien Nederland
voor hen betrekkelijk dicht bij

Daarna zakte de economie in en
daalden de munteenheden in
Zuid-Europa, Amerika en Japan
in waarde. „Nederland werd een
duur vakantieland en de toeris-
ten uit verre landenbleven liever

Het jaar 1992 was voor de Ne-
derlandse toeristensector een
topjaar met ruim 6 miljoen toe-
risten die met zn allen ruim 9
miljard gulden besteedden.

Duur

Horeca Nederland deelt dit opti-
misme echter niet en blijft aan-
dringen op actie. „Het valt hele-
maal niet mee met dat imago.
Het valt pas mee als iedereen het
leuk vindt hier eens een kijkje te
nemen. Als er een teruggang is'
moet je je toch afvragen hoe dat
komt?," zegt Van der Veen. „Het
NBT mag best eens wat vaker
een duidelijk standpunt innemen
tegen bijvoorbeeld het over-
heidsbeleid inzake drugs, want
dat is ronduit slecht voor de toe-
ristische ontwikkeling. Maar ze
krijgen 40 miljoen gulden van de
overheid, dus dat doen ze niet."

gang heeft veel meer te maken
met een wereldwijde economi-
sche teruggang."

invloed door drugs en criminali-
teit.
Het NBT deelt de bezorgdheid
over het verslechterende aanzien
van ons land niet. „We zeggen
met Horeca Nederland wel dat
we moeten oppassen dat Neder-
land niet een slecht imago krijgt,
maar we vinden het voorbarig
om de teruggang in 1993 daar-
aan toe te schrijven. Die neer-

huis is, steeg hun aandeel in het
toerisme vorig jaar licht. De ver-
wachting voor dit jaar is echter
weer veel beter. Het NBT denkt
op 5,9 miljoen bezoekers uit te
komen met een besteed bedrag
van f 9,2 miljard. „Dat is een be-
steding die zelfs hoger is dan in
1992, al halen we het danin aan-
tallen toeristen nog net niet."

Echte taalproblemen hebben skiërs nauwelijks. Zelfs beginners weten in Oostenrijk al na een dag wat
een Schneepflug is, een Akia en een Schnalle. In Frankrijk echter wordt het al wat moeilijker. Want wat
is een chasse neige? Of de ski amont? En wat moet er onder een telesiège worden verstaan. Een woorden-
lijst voor beginnende skiërs daarom. Waarin - gezien de snel groeiende belangstelling voor de slopes van
Colorado - ook de Amerikaanse termen zijn opgenomen. Timberline laat zich na enig nadenken nog wel
verklaren. Maar wat is een Mogulslope? Of een T-bar?

Nederlands

Afdaling
Afgesloten
Bergski
Binding
Binnenski
Bocht
Boomgrens
Buitenski
Diepe sneeuw
Draaien
Gips
Glijbrancard
Hoogteverschil
Handschoen
Helling
Heup
Hobbelpiste
Knie
Langlaufen
Langzamer
Loipe
Muts 'Open
Rij
Schnal
Sleeplift
Sneeuwbril
Sneeuwploeg
Sneller
Spalk
Stoeltjeslift
Verse sneeuw
Was
Wedelen
Ziekenhuis

- Duits

- Abfahrt
- Gesperrt
- Bergski- Bindung- Innenski- Kurve- Baumgrenze- Aussenski- Tiefschnee- Drehen- Gips- Akia- Höhe-unterschied- Handshuh
- Hang- Hüfte- Buckelpiste- Knie- Langaufen- Langsamer- Loipe- Mütze- Offen
- Schlange- Crochet- Téléski- Lunette- Schneepflug- Schneller- Schiene- Sessellift- Neuschnee- Cire- Godiller- Krankenhaus

- Frans

- Descente- Ferme- Ski amont- Fixation
- Ski interne- Virage- Frontière des arbres- Ski enterne- Neige profonde- Tourner- Platre- Brancard-luge- Dénivellation- Gant- Pente
- Hanche- Piste raboteux- Genou- Ski de fond- Ralentir- Parcours- Bonnet de ski- Ouvert- Queue- Schnalle- Schlepper- Schneebrille- Chasse neige- Plus vite- Eclisse- Telesiège- Neige fraiche
- Wachs- Wedeln- Hopital

- Amerikaans

- Run- Closed- Mountainski- Binding- Inside ski
- Curve- Timberline- Outside ski

' - Deepsnow- Turn- Cast- Snowstretcher- Vertical drop- Glove- Slope- Hip- Mogul slope- Knee- Cross country- Slower- Trail- Bonnet- Open
- Line- Clip '- T-bar- Goggle- Snow plough- Faster- Splint- Chairlift- Fresh powder- Wash- Swing
- Hospital

Jumping In-a°or Maastricht in Mecc.

Zaterdag 26 november

DONDERDAG
24 NOVEMBER

Kerstmarkt tot en
et 22 december. Open van

°ndag tot en met woensdag
v,^ 11 tot 19.30 uur, donder-s_ tot en met zaterdag vanu tot 21 uur.

J*ASSELT: Sjacherbeurs in
p Grenslandhallen, van 12
e
ot 18 uur, kopen, verkopen
11 ruilen van tweedehandsgoederen.

i 01, L: Poppenbeurs Heel van
tot 18 uur in gemeen-

chapshuis Don Bosco, met
ertig poppenmaaksters enP°Ppendokter.

Zondag 27 november

Nikolausmarktvan 11 tot 20.30 uur. " Het Kurhaus, hier te zien op een zomerse dag, haakt in december in op de orkaan
van een eeuw geleden. Foto: gpd

EL: Koopzondag en pop-Penbeurs Heel van 10 tot 18ur in gemeenschapshuis Donosco, met dertig poppen-"aaksters, poppendok'ter en
.ang Golek-shows, een Ja-aans poppenspel.

LIMBRICHT: Orgelconcert inet Salviuskerkje om 15 uur.

JJAASTBICHT: Orgelconcert
9n , St-Servaasbasiliek om
~__lo uur.

Het Scheveningse Steigenberger
Kurhaus Hotel haakt vanaf 8 de-
cember met een speciaal Stor-
marrangement in op de ramp die
zich een eeuw geleden voltrok.
Het bestaat uit één overnachting
met ontbijt, diner in de Kurzaal,
gratis bezoeken aan Panorma

De prijs bedraagt 199 gulden per
persoon. Maar als het tijdens het
verblijf stormt (windkracht 10 of
meer) dan is het arrangement
gratis. Het moet dan wel twee
weken van tevoren zijn geboekt.
Voor informatie 070-4162636;
voor informatie over de tentoon-
stelling: 070-3500830.

Mesdag, Museum Beelden aan
Zee en het Holland Casino Sche-
veningen, en een chequeboekje
met voordeelbonnen.

Stormachtig
arrangement

- ook toen al - drommen ram-
pentoeristen. Foto's van die ge-
beurtenissen zijn tot en met 27
mei volgend jaar te zien op een
tentoonstelling in Museum Sche-
veningen aan de Neptunusstraat
92, geopend van maandag tot en
met zaterdag van 10 tot 17 uur.

Op 22 december 1894 raasde een
storm met orkaankracht over
Scheveningen. Talloze bom-
schuiten werden op het strand
verbrijzeld. De ravage lokte

Donderdag 24 november 1994 " 27

show
Avro op de bres

voor betere
jeugdprogramma's
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Portret van
dubbelleven

Maarten 't Hart
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pop

Disney's Lion
King is een
prachtfilm
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film

Bright Blue Gorilla
zoekt succes
in eigen land
PAGINA 28

" BartPeetersinkinderserie.

" Skiërs hebben nauwelijks taalproblemen, maar voor beginners kan een woordenlijst-
je nuttig zijn. Foto: GPD

Klein woordenboek voor
beginnende skiërs

" De stad Amsterdam kelderde vorig jaar op de toplijst met vakantiebestemmingen in Europa naar een vijftiende
Plaats.

vingen van deze dienst vond
in 1991 plaats op de Hof. De
archeologen stuitten er op
een drenkplaats gevuld met
marktafval. „Beter dan elke
andere opgraving in Neder-
land gaf dit onderzoek de
archeologen daardoor een
beeldvan degang van zaken
op een middeleeuwse markt.
Aan de hand van de botten
konden zij nagaan welke
dieren er werden gegeten;
op grond van teruggevonden
schoeisel kregen zij een idee
van de samenstelling van'
het koperspubliek. De dob-
belstenen, bikkels en mond-
harpjes laten er geen twijfel
over bestaan dat het op deze
markt vrolijk toeging", al-
dus de samenstellers van de
expositie.

Het museum aan de West-
singel 50 is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag
van 10 tot 17 uur, zaterdag
en zondag van 14 tot 17 uur.
Info: 033-619987.

zondag 27 november met
optredens op het voorplein
van kasteel Het Weldam aan
de weg Goor-Diepenheim
(om 14 uur) en bij 'De Vier-
sprong', Lochemseweg 1 in
Markelo (om 15 uur). Ver-
volgens wordt er elke zon-
dagmiddag en op zaterdag
24 december geblazen. In-
formatie: 05476-1555.

tuums, openen het seizoen

Acht blazers, gestoken in
authentiek Markelose kos-

Op die luidruchtige wijze
hoopten de boeren in lang
vervlogen tijden de boze
geesten af te schrikken. En-
kele jaren geleden is die
eeuwenoude traditie nieuw
leven ingeblazen. In Marke-
lo wordt daarbij gebruik
gemaakt van een ossehoorn.
Dat handzame 'instrumen-
tje' kan worden beschouwd
als de voorloper van de me-
terslange elzehouten mi-
dwinterhoorn.

Limburgs Dagblad M
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Gouden Tijden blijft oppervlakkig
DOOR RIK VAN DRUTEN

HEERLEN - Even laaide vorig
jaar in de popjournalistiek een
discussie op over de kwaliteit
van 'het vak. Waarschijnlijk
waren de NRC-journalisten
Henk van Gelder en Hester Car-
valho toen al bijna klaar met
hun boek 'Gouden Tijden, 50

jaarNederlandse popbladen'. Ze
gaan er even op in, maar komen
niet tot een conclusie. Jammer,
want juist in de geschiedenis van
de Nederlandse popjournalistiek
ligt het antwoord op de vraag,
waarom zoveel schrijfsels over
pop onder de maat blijven.
Wat Van Gelder en Carvalho na-
melijk wel duidelijk maken, is
dat de meeste popbladen voort-
kwamen uit liefhebberij. Om te

beginnen met het oudste pop-
blad, Tuney Tunes, uit 1942. Net
als later Muziek Expres, Muziek
Parade en Popfoto stelde het
vooral de fans tevreden, met
roddels, songteksten en vooral
foto's, véél foto's. Pas in 1971
maakte Oor een begin met pro-
fessionele popjournalistiek.

Typerend is dat veel popliefheb-
bers van profesionaliteit en een

BBG zoekt succes in eigen land
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

NOVEMBER

" 25 Janse Bagge Bend Corneliushuis Heerlen; Net Niet Festival met Green
Dream, The Churl, Soulcraft, Kachuk Whop, Cooler Than Jesus, HippalowpeeP
Fenix Sittard; Stake Out Londener Kerkrade; New Fast Automatic Daffodils Effe'
naar Eindhoven; Jan Akkerman Maaspoort Venlo; Aura Down Town Geleen; Da-
ryll-Ann, Slaughterhouse Five Sjor Roggel; Nox-Pop, met Kaïn, Gods of Insanity<
Square Nova Heerlen; Fake La Vie Heerlen; Ah Lev Cha Exit in G Landgraaf;
Johnny G Boerderij Geleen

" 26 Paint It Black Dr Londener Kerkrade; Bundy's Remedy Wilhelmina HeerlenjBlues Clinic met Byther Smith 't Babbeltje Roermond; Jan Rijbroek Band, Red
Blood, Cilicone Kids Niks Horst; Mo Joe De Nor Heerlen; Private Justice MerlW
Meerlo; The Copycat Trap Azijnfabriek Roermond (cd-presentatie); Dixie Aces ft'
ternos Swalmen; Booz'n Blues Oud Vijlen Vijlen; Cold Shot Jack'sPlace Simpelveld
" 27 Bevrijdingsrock Horst met TröckenerKecks, Prodigal Sons, Beverly Jo Scot*'
The Big Gareniums, Boh Foi Toch, Brotherhood Foundation, Great Balls of Fif
Merthal Horst; Johnny G. Torn Torn Heythuysen; Byther Smith 't Babbeltje Roer-
mond; Nico & Friends Hollande Sittard (17.00); New Fads Fenix Sittard; Gord»"
Smith De Haas Voerendaal

" 28 Roxette Westfalenhalle Dortmund -Crü; Senser Fenix Sittard ■; Surinam Mu'
sic Ensemble Kumulus Theater Maastricht

" 29 Gipsy Kings Ahoy Rotterdam ★; BB King Philips Eindhoven ★; Joep va»
Leeuwen De Muze Maastricht; New Fads Fenix Sittard

" 24 Black and Blue De Nor Heerlen

DECEMBER

# Bright Blue Gorilla

Christy Moore -
At the Point, Live
(Grapevine/Music & Words)

DOOR BENTI BANACH
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

45-jarige Britse loner in de pop-
muziek doet het al ruim twee
decennia in zijn uppie, en hij
vindt het leuk. Gezeten achter
een tweedelig drumstel, gitaar
en mondharmonica 'deed hij zijn
ding' vorige week in het 'Belsj
Keffee' van jongerencentrumFe-
nix, waar hij ook zijn nieuwe cd
probeerde te slijten.

spelen. Deze onverwoestbare

SITTARD - Het kan Johnny G
niet zoveel schelen dat er maar
dertig mensen naar zijn optreden
komen kijken, als hij maar kan

0 Johnny G tijdens het optreden in het 'Belsj Keffee' in Fenix. Foto: JOHN SMEETS

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Christy Moore is de oudere broer
van die hier veel bekendere
Luka Bloom (alias Barry Moo-
re). Met alleen zang en gitaar
en af en toe een handtrommel
creëert hij een typisch lerse
sfeer: met mystiek, tragedie, ro-
mantiek en humor. In lerland
heeft Moore de status van half-
god, maar omdat zijn teksten
zich hoofdzakelijk beperken tot
de thematiek en volksaard van
het groene eiland, is hij op het
vasteland van Europa nooit echt
doorgebroken. Moore heeft een
flink aantal zoete studioalbums
achterzijn naam staan. De num-
mers die hij vertolkt krijgen
echter pas een definitieve waar-
de in een live-uitvoering. Veel
van die nummers staan niet op
het in Dublin geregistreerde At
the Point. Maar omdat hij die
warme juliavond dit jaar goed
op dreef was en er genoeg fraaisis overgebleven, is dit live-album
zeker geslaagd. En dat Moore
muzikaal geenszins hoeft onder
te doen voor broertje Bloom was
al lang duidelijk.

schijf. Maar daar leest u elders
op deze pagina meer over. De
Black Crowes zijn meesters "*de rythm and blues en ze bewe-
zen dat op hun eerste twee cd's-
Je hoeft maar hun Hard t0
Handle-cover of het spetterende
Remedy te kennen om voor een*
en altijd van hun dynamiek
overtuigd te zijn. Het probleem
is dat de Crowes voor een twee-
sprong staan: rechtdoor gaan °1
vernieuwen? Waar je ook voor
kiest, dat staat of valt met de
kwaliteit van de nummers. &n
daar zit 'm de kneep. Op Amofi-
ca staat geen enkele knaller en
de Crowes kiezen voor consoli-
datie met wat lichte probeersel-
tjes. Van een andere sound lS
echter geen sprake. Amorica IS.
een degelijke schijf, defans kun-
nen, gematigd tevreden zijn en
de Black Crowes wensen w&
veel succes bij hun carrier-eplan'
ning.

Woodstock '94 (A&M Records)

Grant Lee Buffalo -Mighty
Joe Moon

(Slash/London)

Ongeveer eens per jaar pakt
Johnny zijn spullen in zijn Ja-
panse autootje om zijn vrienden
in Nederland te bezoeken. Hij
doet hierongeveer tien gigs. Ver-
der is hij vaak te zien in clubs in
Engeland, België en Frankrijk.
Het begon allemaal in 1972.
Johnny kapte met zijn baan als
chauffeur, om zich toe te leggen
op een carrière als popmuzikant.
Grote plannen, toen? „Quite
big," lacht hij. Maar het pakte
anders uit. Zijn ster rees niet,
aanvankelijk omdat de platen-
maatschappij zijn cover-versie
van Blue Suede Shoes niet
pruimde. Om hen te overtuigen
bleef hij maar andere versies aan
zijn repertoire toevoegen.
Toen Johnny begon, was zijn

Man of vrouw

Uiteindelijk kwam het toch tot
een album, en daarna nog een. In
commercieel opzicht deed het
plaatmateriaal weinig, maar

vijfde album uitheeft.
„Ik heb een hekel aan werken,"
geeft Johnny ruiterlijk toe. Ik
hou van reizen en spelen, dus dit
is voor mij het ideale vak.'lk zou
niet weten wat ik anders zou
moeten doen." Hoewel hij niet
meer de jongste is (45), denkt hij
nog lang niet aan stoppen. „Hoe
lang ik nog kan doorgaan? Geen
idee, vraag dat nog maar eens
over tien jaar!"

Johnny tourde onverdroten ver-
der en bleef wars van trends en
hypes. Na twee platen voor het
label Beggar's Banquet ging hij
naar het Nederlandse Road-
runner-label. Ook hier maakte
hij twee platen, de laatste in '84.
Daarna had hij genoeg van op-
nemen. „Het is hard werk om elk
jaar met een nieuwe plaat op de
proppen te komen," zegt de man
die in ruim twintig jaar nu zijn

mix van rock, blues, jazz en rag-
gae ongebruikelijk. Nu wordt
het steeds gemakkelijker dit re-
pertoire te brengen. Zo vertolkt
hij met verve oude nummers van
Billy Holliday naast nieuwer,
stevig rockend werk.

" 2 Wings of Steel Exit in GLandgraaf; Chris deBurgh Ahoy Rotterdam ★; Ma-
gieFrankie Fenix Sittard; Sleeze Beez, Elegy Sjiwa Baarlo; Mojoe De Mert Geleen

" 3 Big Trouble Down Town Geleen; Tragically Hip Tivoli Utrecht ■; Ram Foresl
De Nor Heerlen; Red Button 't Höfke Brunssum

" 4 Chris de Burgh Vorst Nationaal Brussel ★*; Sleeze Beez Biebob Vosselaar;
Tragically Hip Tivoli Utrecht ★; Claw Boys Claw De Zwaan Grubbenvorst; GBH
+ Funeral Dress, Zwaar Kloten Exit in G Landgraaf

" 5 The Tragically Hip + Blues Travelier Luna Theater Brussel; Metal Church, Vi-
cious Rumors, Killers Theater a/h Vrijthof Maastricht

" 6 The Cult + Mother Tongue Central Studio's Utrecht ■

" 7 The Cult + Mother Tongue Central Studio's Utrecht ★; Slayer Ahoy Rotter-
dam #

" 8 ZZ Top Ahoy Rotterdam ★ ü D; Jan Akkerman Oranjerie Roermond; Joep
van Leeuwen De Nor Heerlen

■ uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus

" kaarten bij Buro Pinkpop 0046-752500
** kaarten bij Kasjmir Productions 004492-4400
"Ccü kaarten bij Ticket Express 0045-457273
Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk (getypt), uiterlijk
dinsdag voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen. Faxen kan ook: 0045-739264.

Michael heeft geen behoefte aan
luxe. Hij ontmoette Robyn vijf
jaar geleden, tijdens een optre-
den op een open podium, ergens
in Los Angeles. Hij was toen nog
getrouwd, maar zat tegen de
scheiding aan. „Ik was manager
op een kantoor en had alles wat
je maar kan wensen: tv, video,
een mooi huis, een nieuwe auto.

Michael is een tijd drummer ge-
weest bij een new wave band.
Later begon hij solo op te treden,
met een gitaar. Dat was toen he-
lemaal in, 'iedereen in LA' deed
dat. Tijdens een van de optre-
dens ontmoette hij Robyn, en het
klikte. Ze begonnen te schrijven
en gingen samen muziek maken.
Michael speelde een soort rocka-
billy, Robyn was een folkie,
maar de stijlen groeiden naar el-
kaar toe. Michael doet het nu
wat rustiger aan. „Ik wordt ook
wat ouder," lacht de 33-jarige. "

zagen met enige afgunst hoe het
duo om de twee dagen een optre-
den weet te versieren.
Michael heeft geen idee hoe het
in Amerika is gesteld met het
clubcircuit, omdat hij er al jaren
niet meer is geweest. Bright Blue
Gorilla mikt in eerste instantie
op het studentenpubliek. Rond
veel universiteien is een scala
van coffeebars en andere tentjes
waar ze zouden kunnen optre-
den. Verder zijn er vaak lunch-
concerten. Ook aan folkclubs is
geen gebrek. Michael kent een
folkclub in Pasadena (bij Los
Angeles) die kleiner is dan een
woonkamer. Daar krijg je 25
dollar voor een optreden, maar
het publiek geeft meer uit aan
fooien. Om in het circuit van

jongerencentra aan de slag te
komen moet je al redelijk be-
kend zijn, denkt Robyn.
Maar de reputatie die ze hier bij
een klein publiek hebben opge-
bouwd, kunnen ze niet meene-
men. Start from scratch luidt het
motto. Niet teveel luxe, niet te-
veel willen verdienen, dan moet
het lukken.

Ik speelde wel muziek, maar
meer als hobby. Dat was altijd
mijn nachtmerrie." Muziek moet
meer zijn dan een hobby, vindt
Michael.

Johnny G wil slechts reizen en spelen

DOOR HANS GOOSSEN

Amorica - Black Crowes
(BMG/Ariola)

DOOR JOOS PHILIPPENS

" De hoes van de Black Crowes-cd Amorica is
omstreden. In de Verenigde Puriteinse Staten moet
zelfs het schaamhaar worden afgeplakt. In Nederland
houden we ons daaranno 1994 niet meer mee bezig.
Toch zorgt de hoes ook bij ons voor gespreksstof.
Is het een man of een vrouw? De meningen lopen
aardig uiteen. Een mini-enquête onder dertig vrij
willekeurig gekozen personen in Heerlen geeft dat
aardig weer. Achttien ondervraagden gaven na enig
gepeins aan 'vrouw', maar twaalf anderen zagen er
een man in. We zullen u de argumenten over de
vorm van de dijen, de navel, de inhoud van het slip-
je en de beharing verder besparen.
Bij platenmaatschappij BMG/Ariola reageren ze
onmiddellijk met een lachje van herkenning. Deze
vraag wordt hen vaker gesteld. En gelukkig, ze
weten het antwoord. „De foto is al zon vijftien jaar
oud en de Black Crowes wilden hem altijd al gebrui-
ken. Nu is het er pas van gekomen," vertelt een
woordvoerster. „De zanger van de Black Crowes
heeft het me persoonlijk verteld," zegt ze vol overtui-
ging: „De persoon op de hoes is een vrouw."

Grant Lee Buffalo heeft een ta-
melijk 'weirde' cd gemaakt. De
schijf bevat een ongelijksoortig,
maar erg boeiend mengsel van
zware, langzame rock en aan-
merkelijk lieftalliger muziek. De
schijf opent met de keiharde
Lone Star Song, om te vervolgen
met het hoogtepunt: Mocking-
birds, een melancholisch num-
mer waarin akoestische gitaren
en een cello de hoofrol vervul-
len. Na het akoestische It's a
Life slaat het 'gilde der zware
metalen' weer hard toe in het
uitzinnige Sing Along. Ook op
de rest van de schijf houden
zachte ingetogen en uitbundige
harde nummers elkaar keurig in
evenwicht. Voor wie een voor-
keur heeft voor rock ballads of
juist het zwaardere werk biedt
een programmeerbare cd-speler
uitkomst. Die kan de ongewens-
te nummers eruit filteren.

Om maar met de deur in huis
te vallen: de hoes van Amorica
is het meest opmerkelijke van
deze nieuwe Black Crowes-

Waar het eerste Woodstockfesti-
val van 1969 vooral het manifest
van een generatie was, hinkte
de replica van dit jaar een beet-
je op twee gedachten. Het wilde
zowel de muzikale getuigenis
van de huidige generatie zip
als teruggrijpen op de oude gl°~
rie. De dubbelaar Woodstock '94
vormt de selectieve weergave
van het nogal modderige massa-
evenement. Het is een beetje een
muzikale fruitmand geworden-
Met heerlijke vruchten, dat zij
gezegd. Maar je moet ze niet
achter elkaar consumeren. Je
krijgt weliswaar geen last van
je maag, maar sommige fruit-
soorten bijten elkaar gewoon-
Metallica gevolgd door de The
Neville Brothers en Zucchero
om even later weer afgewisseld
te worden door Cypress HM en
weer later Bob Dylan. Met als
tussendoortjes op de eerste ca
wat vervelende podium-aankon-
digingen. Aan de andere kant
is Woodstock '94 toch ook een
document dat in de kast van een
muziekliefhebber met historisch
besef niet mag ontbreken. En zo
hink ik dus even hard mee.

Donderdag 24 november 1994 " 28

O (3) Unplugged in New Vork
- Nirvana

Q (1) Orange - Jon Spencer
Blues Explosion

0 (4) Turbulent Indigo - Joni
Mitchell

O (9) Amorica - The Black
Crowes

0 (7) De Legende - Mort
d'Amour

O (-) Beat the Retreat-
Diverse artiesten

0 (2) Monster-R.E.M.
O (10) Do Right Man - Dan

Penn
O (6) Day For Night - The TragicallyHip
© (5) Oyster - Heather Nova " Nirvana

De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. OmroepLimburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uur uit.

SITTARD - Ze stonden gisteren nog in de Boerderij in Geleen om
hun tweede cd Sunflower Sky te presenteren, en vorige week in
het Sittardse Sirkel-theater voor een drukbezocht optreden. Het
waren voorlopig de laatste optredens in Limburg: binnenkort zijn
ze echt weg. Het Amerikaanse folkduo Bright Blue Gorilla is be-
zig met een soort goodbye tour, want het muzikale echtpaar Mi-
chael Glover en Robyn Rosenkrantz gaat tot september volgend
jaar door Amerika touren. Ze zijn vastbesloten hier terug te ko-
men, tenzij er iets 'echt groots' gebeurt in de States.
De twee wonen al ruim vijf jaar
in Nederland, en nemen met pijn
in het hart (tijdelijk) afscheid
van hun fans hier. Najaar '95

Na 25 jaar nieuwe
cd van de Beatles

LONDEN - Bijna 25 jaarna het
uiteenvallen van The Beatles
komt een nieuwe cd van hen uit,
met enkele dertig jaar oude
nummers die nooit eerder zijn
uitgebracht. BBC-producent
Howlett kwam de oude opnames
op het spoor in een archief toen
hij materiaal zocht voor een do-
cumentaire. „Het was alsof ik
het graf van Toetanchamon ont-
dekte," aldus Howlett, die werkt
voor de muziekzender Radio
One. Alle songs zijn opgenomen
voor een uitzending van de BBC.
Op de cd's staan ook gesprekken
tussen The Beatles en dj's van
toen. De oorspronkelijke produ-
cent van deBeatles, George Mar-
tin, heeft 56 van de liedjes digi-
taal geremixed. „De opnamen
laten zien hoe goed The Beatles
live waren, voordat wij begon-
nen met allerlei trucjes." Op de
dubbel-cd staan naast onbeken-
de songs ook hits als Can't Buy
me Love, A hard Day's Night en
Ticket to Ride.

Meer ruimte voor
Muziekcollectief
VOERENDAAL - Zonder te ver-
huizen krijgt het Muziekcollec-
tief Voerendaal meer mogelijk-
heden. Het collectief had zijn
oefenruimte onder café De Poort
va Voelender, maar dat is in an-
dere handen overgegaan en heet
nu De Haas. „De verbouwing
van het café is eigenlijk vooral
het werk van de leden van het
Muziekcollectief," grinnikt de
nieuwe kastelein, David de
Haas. Het collectief blijft dan
ook repeteren in zijn kelder en
krijgt meer mogelijkheden voor
optredens in het café. Zondag-
middag vindt het eerste optreden
in De Haas plaats. Gitarist/zan-
ger Gordon Smith speelt er van-
af drie uur.

Shagreclame bij
concert verboden
DEN HAAG - Samson moet ook
tijdens popconcerten op recla-
meborden waarschuwen dat ro-
ken de gezondheid kan schaden.
Dat heeft de Reclame Code Com-
missie bepaald. De shagfabri-
kant is een van de grootste spon-
sors van popfestivals in Neder-
land, waaronder Parkpop,
Metropolis en het Waldrockfesti-
val. De Nederlandse niet-rokers-
vereniging Clean Air Now (CAN)
had de zaak aanhangig gemaakt
bij de Reclame Code Commissie.

Nieuwe lever voor
David Crosby
LOS ANGELES - David Crosby
(53) heeft in Los Angeles een le-
vertransplantatie ondergaan. De
operatie duurde zeven uur. De
chirurg Ronald Busutill, leider
van het transplantatieteam,
noemde de ingreep geslaagd. Na
de operatie was de toestand van
Crosby kritiek, maar niet abnor-
maal voor een transplantatiepa-
tient, deelde het universiteitszie-
kenhuis van Los Angeles mee.
Crosby, die deel uitmaakt van de
rockgroep Crosby, Stills and
Nash, was op 2 november met
een ernstige leverkwaal in het
ziekenhuis opgenomen. Zijn le-
verziekte was waarschijnlijk
veroorzaakt door tientallen ja-
ren drugsgebruik.

willen ze hier terug zijn voor de
opname van een nieuwe schijf,
dieeind dit jaar of begin volgend
jaar te koop moet zijn.
Intussen lijkt Bright Blue Goril-
la af te stevenen op een heuse
carrière. Glover zegt dat hij in
gesprek is met verschillendepla-
tenmaatschappijen, waarvan hij
de namen nog niet wil verklap-
pen.
De tournee die nu op stapel gaat,
langs universiteiten, coffeeshops
en folkclubs, is net zo kleinscha-
lig en eenvoudig als de muziek
van het duo. De twee willen een
busje kopen, waar ze de komen-
de zes maanden in zullen wonen
en door de VS trekken. Familie
en vrienden hebben al wat op-
tredens in Los Angeles (waar het
duo vandaan komt), Connecticut
en Massachusets geregeld. Ver-
der doen ze alles zelf. „Het is
gewoon een kwestie van elke
week een aantal tapes naar clubs
sturen, en ze een tijdje later bel-
len of ze interesse nebben. Als je
goed zoekt, vindt je genoeg op-
tredens," denkt Michael.

Uit contacten met collega-muzi-
kanten uit Amerika die hij in
Nederland tegen het lijf liep, be-
greephij dat hun muziek het ook
daar goed zal doen. Die collega's

gedegen journalistieke aanpak
helemaal niet gediend bleken.
Het resulteerde in weer nieuwe
bladen (Vinyl, Aardschok, Ops-
cene). Oor bleef bestaan, maar
kende moeilijke tijden.

Het feit dat de popbladen nog
steeds bestaan, is volgens Van
Gelder en Carvalho het beste
antwoord op kritiek. Helaas ko-
men ze niet in hun overigens ver-
der bijzonder lezenswaardige
boek. Maar daarmee blijft Gou-
den Tijden toch net iets teveel
aan de oppervlakte.

limburgs dagblad
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De zon komt magistraal op in de
openingsscène van 'The Lion
King' ('De Leeuwekoning') van
Roger Allers en Rob Minkoff.
Het ochtendgloren wordt in deze
"üeuwe Disney-produktie muzi-
kaal begeleid door spirituele
Afrikaanse koorklanken. Een
Veelvoud van de dieren uit de
ark van Noach is op een gras-
steppe bijeengekomen om de
Pasgeboren kroonprins, het leeu-
wewelpje Simba, te aanschou-wen. Simba is zojuist door de
baviaan Rafiki ritueel als kroon-
P'ns gemerkt. Het is feest. Alleen
Schittert er iemand door afwe-
2igheid, Scar, de broer van Sim-
ba's vader King Mufasa. En
daarmee begint de ellende.

Als in de woestijn aasgieren het
uitgeputte leeuwejong willen op-
peuzelen, wordt hij nog net op
tijd gered door het varken Pum-
baa en het staartstaandertje Ti-
mon. Met deze twee maakt Sim-
ba dolle jaren door, waarbij hij
zijn schuldgevoel zoveel moge-
lijk verdringt. Maar Simba's
jeugdvriendinnetje Nala vindt
hem terug en haalt hem samen
met Rafiki over om Scar te ver-
drijven.

'Leeuwekoning'
tegen AIDS

De dubbele voorpremière van de
Disney-tekenfilm 'De Leeuwe-
koning', afgelopen weekend in
het Heerlense H5Theater, heeft
5000 gulden opgebracht voor het
AIDS-fonds. Wethouder Simons
van de gemeente Heerlen heeft
inmiddels de cheque met dat be-
drag namens het AIDS-fonds in
ontvangst genomen. Het initia-
tief tot de actie was afkomstig
van de eigenaar van het H5
Theater, Henk Winkens, en de
eigenaar van het restaurant In
Gen Thün, Henk Dirx.
„Aids blijft nog steeds een ge-
vaarlijk en groot probleem, dat
continu onder de aandacht moet
worden gebracht. Nog niet
iedereen weet dat 1 december
staat voor Wereld Aids Dag",
meent Dirx. En zijn vriend Win-
kens voegt daar aan toe: „'De
Leeuwekoning' is zon mooie en
unieke film, dat wij er iets spe-
ciaals mee wilden doen. Ik vind
het fantastisch dat twee bedrij-
ven uit het Heerlense voor zon
goed doel hebben kunnen sa-
menwerken".
Behalve op de Limburgse voor-
première van 'De Leeuwekoning'
werden de gasten in het H5
Theater het afgelopen weekend
ook getrakteerd op champagne
en een souper, geserveerd door
restaurant In Gen Thün. De bij-
dragen van deze twee bedrijven
waren kosteloos, zodat de finan-
ciële ondersteuning van het
AIDS-fonds optimaal kon zijn.

is niet voor niets afwezig.
ij loerde altijd al op de macht,

'üaar kon niet tegen zijn broer
°P' En nu is er ook een troonop-
v°lger. Daar wil Scar dus een
stokje voor steken. Hij speelt on-

een hoedje met het uitschot
111 de dierenwereld, de hyena's.

Vlucht
£en eerste poging om samen met
hen Simba in de val te lokken
Mislukt op het laatste moment

tussenkomst van King Mu-
jasa. Bij een tweede poging laat

zijn broer letterlijk te plet-
ter vallen. Hij schuift Simba de
Schuld van de doodvan diens va-
er in de klauwen, waarop het

welpje op de vlucht slaat. Scar
kan, samen met de hyena's, de,
'"acht overnemen. Magere jaren
v°lgen voor het eerst zo welva-
rende rijk van King Mufasa.

Hamlet
In de verte klinkt in dit verhaal

Dat er geen mens voorkomt in
'The Lion King', is misschien wel
de mooiste vondst van de ma-
kers. De dieren hebben het on-
derling al moeilijk genoeg en
wellicht kan het ook maar beter
bij de beesten af zijn.
De 'Leeuwekoning', met Neder-
landse nasynchronisatie, gaat
deze week in 91 bioscopen in
roulatie. Maar men kan de film
in 52 andere theaters ook in de
oorspronkelijke Engelstalige
versie bewonderen, met onder
meer muziek van Elton John en
de stem van Whoopi Goldberg
als de hyena Shenzi.

Shakespeare's 'Hamlet' door, al
hebben de makers van 'The Lion
King' er wel voor gewaakt het
overwegend jeugdige publiek
een verhouding tussen Sarabi, de
vrouw van King Mufasa, en
diens broer Scar te onthouden.
Ook herinnert het door Irene
Mecchi, Jonathan Roberts en
Linda Woolverton geschreven
verhaal aan de Disney-klassie-
ker 'Bambi'.
Maar wat doet het er toe. 'The
Lion King' is een vaak vrolijke,
af en toe sentimentele en beeld
voor beeld schitterende teken-
film, met spectaculaire massa-

scènes. En wederom met een per-
fect door Arnold Gelderman ge-
caste en geregisseerde nasynch-
ronisatie, waarin de stemmen
van onder anderen Coen Flink
(King Mufasa), Piet Hein Snij-
ders en Jurriaan van Dongeren
(respectievelijk de jonge en de
volwassen Simba), Dewy Dou-
wes enRyan van denAkker (res-
pectievelijk de jonge en de vol-
wassen Nala), Gelderman zelf
(Scar) en Gerda Havertong (Sa-
rabi) te horen zijn. Voor komi-
sche noten in het Vlaams zorgen
Door van Boeckel (Pumbaa) en
David Verbeeck (Timon).

Regisseur Allers
mist tekenwerk

Disney aardige oom voorRoy Edward

" Vele generaties hebben al genoten van Sneeuwwitje. F°to: GPD

bioscopen

HEERLEN
Royal: Lion king (eng), do t/ml
zo 18.45 en 21 uur, ma t/m wol
18.15 en 20.30 uur, za zo ook:
16.30 uur, za ook 23.15 uur. The|
lion king (ned), dag. 16 18.301
uur, za zo en wo ook 14 uur.
Rivoli: Truc lies, dag. 20.30 uur.l
za en zo 14 uur, za ook 23.301
uur.
Maxim: Forrest gump, dag.j
20.30 uur, za zo ook 16 uur. The|
mask, dag. 18.30 uur, za zo en]
wo 14 uur, za ook 23.30 uur.
H5: The lion king, dag. 14 uur,:
za zo en wo 16.15 uur. The lion:
king (ned), dag. 14.15 18.30
20.30 uur, za zo en wo 16.30uur.
Tbreesome, dag. 18.45 en 20.45:
uur. Baby's day out, dag. 14.30;
en 18.30 uur, za zo en wo ook?
16.30 uur. The specialist, dag.;
(beh. do) 21 uur, za ook 23.30;
uur. When a man loves a woman,
dag. 18.30 uur. Timecop, dag.;
14.30 en 21 uur, za ook 23 uur.;
The crow, dag. 14.30 en 18.30;
uur. Blown away, dag. 21 uur, za:
ook 23.30 uur. Sneak preview,-
do 21 uur.
Filmhuis De spiegel: Belle de
jour, zo 20.30 uur.

LANDGRAAF
Autokino: The chase, vr za zo
20.15 uur. The mask, vr za 22.30
uur. Hot shots 2, vr za 02.30 uur.

MAASTRICHT
MGM: The lion king (ned), dag.
13.15 en 16 uur. The lion king,
dag. 18.45 en 21.30 uur. Forrest
Gump, dag. 14 17 en 20.30 uur.
The mask, dag. 13.15 16 18.45en
21.30 uur. Blown away, dag.
13.15 16 18.45 en 21.30 uur, za
00.15 uur. Trail by jury, dag.
13.15 en 18.45 uur. Rouge, dag.
16 en 21.30 uur. Truc lies, dag.
13 15.45 18.30 en 21.30 uur.
Time cop, za 00.15 uur. The cha-
se, za 00.15 uur.
Cine K: Suite Sixteen, dag. 21
uur. Cinema-Palace: The lion
king, dag. 16.30 19 21.30 uur, za
zo en wo 14 uur. The lion king
(ned), dag. 16.30 19 uur, za zo en
wo 14 uur. The Specialist, dag
(beh. ma) 21.30 uur. The crow,
dag. 18.30 uur. Speed, dag. 21.15
uur. Baby's day out, dag. 16.30
uur, za zo wo ook 14 uur.Sneak
preview, ma 21 uur.
Lumière: Short cuts, dag. 20
uur. Rebels of the neon god, dag.
20.30 uur.

GELEEN
Boxy: Forrets gump, dag. 21!
-iur. The mask, dag.18.45 uur.;;
The crow, dag. 21 uur.

i
SITTARD

Forum: The lion king, dag. 18.45*uur, za zo en wo 14 uur. Blown■away, dag. 21 uur, wo 14 uur.
The Specialist, dag. 21 uur,
Filmhuis: El pajaro de la feliei-
dad, do 20.30 uur. Belle de jour,
vr en za 20.30 uur. Farewell to
my concubine, wo 20.30 uur.

I

ECHT
Royal: Truc lies, t/m di 20.30i
uur. The Specialist, t/m di 20.30;
uur. The flintstones, za 14.30»
uur.
[

ROERMOND
Royal: De leeuwekoning, do t/m;
vr en zo t/m wo 20.30 uur, za:
19.30 en 21.30 uur, za zo en wol
14.30 uur, zo ook 16.30 uur.;
Royaline: The mask, do t/m vr;
20.30 uur, za 19.30 uur, za zo en:
wo 14.30 uur. Four weddings;
and a funeral, za 21.30 uur, zoi
16.30 en 20.30 uur, ma di woi
20.30 uur.

Experimentele
films in Venlo

DOOR FRANK JANSEN

Onder het motto 'Geloof je ogen'
houdt Filmhuis Venlo op zater-
dag 26 november een festival
van deexperimentele film.
Het programma start om twee
uur en bevat eigentijds werk,
met uitzondering van twee vroe-
ge films van de Spaanse groot-
meester Luis Bunuel, namelijk
'Un Chien Andalou' en 'LAge
dor. Dit zijn surrealistische
films uit de late jarentwintig.

Uit de hoek van professionele
Nederlandse regisseurs worden
vertoond: 'Film voor Lucebert'
van Johan van der Keuken,
'Klad- boekscènes' van Frans
van der Staak, 'Ten monologues
from the lives of serial killers'
van het omstreden talent lan
Kerkhof en 'Alissa in concert'
van regisseur Eric van Zuylen.
Uit het buitenland zijn onder-
meer bijdrages te zien van de
Amerikaan Joel Haertling met
een eigenzinnige montage van
super 8-films, de Tsjech Jan
Svankmayer met een animatie-
film geïnspireerd op 'Alice in
Wonderland' en de Düsseldorfse
filmacademie-studente Corina
Schnitt. Tevens wordt werk ver-
toond van filmers uit de Venlose
regio, zoals Ruud van Empel die
de art-direction verzorgde bij
'Theo en Thea'; Rob Hodselmans
die onlangs nog een videoclip
voor Urban Dance Squad maak-
te en Luk Sponseler van het
Eindhovense kunstcentrum 28.
Om half tien wordt het program-
ma besloten met een performan-
ce van de Arnhemse kunstenaar
Karel Doing. Hij laat niet alleer
zijn films zien, maar danst ei
nog bij ook. Filmhuis Venlo is te
vinden aan Kaldenkerkerweg 55

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM kunstacademie. Maar in de afge-
lopen jaren heeft iedereen er bij
de Disney Company hard aan
gewerkt om de animatiefilms
weer op een hoog kwaliteitsni-
veau te brengen. Dus vond ik het
geweldig om er alsnog aan de
slag te kunnen gaan."
De eerste Disney-film die Allers
zag, was 'Peter Pan. „Die maak-
te een enorme indruk op me. Wat
ik me herinner zijn de tinten
blauw. Al dat blauw op het grote
doek, je kon er haast in zwem-
men."

".d verbonden is aan het con-cern, waarvan hij nu de vice-
President van de raad van be-zuur is: The Walt Disney Com-
Pany. „Hij hield van kinderen en
Kinderen hebben dat altijd in
2iJn films herkend." Roy Edward

zich er als kind al zeer goedvan bewust, dat zijn oom een bij-
andere man was. Zijn vader
perkte samen met zijn oom en
"*ï mocht vaak mee. „Ik zwierf
rond door de studio's, babbelde

de tekenaars en keek toe als
Ze aan het werk waren." Maar
2elf was hij geen tekenaar.

J~en ander talent van oom Walt
Week neef Roy Edward in de
°op der tijd, naast scenario's

Schrijven en produceren, wel ge-meen te hebben: dat van geld
Verdienen. Zo werd, mede onder
Verantwoordelijkheid van Roy
j^Ward, dit najaar de nieuwe
"ïsney-tekenfilm 'The Lion
*rn_' ('De Leeuwekoning') in de
Verenigde Staten in roulatie ge-bracht.
paar toen de film storm begon teloPen, werd hij uit de theaters
gehaald, met de mededeling dat
Qe film pas in de kersttijd weer
*°u gaan draaien.fr°y Edward: „Dat is een marke-
ln_-experiment dat wel eens
°u kunnen werken. In plaats
n film te vertonen tot er nie-

mand meer komt, trek je hem
]*rug als hij succes blijkt te heb-. en en kom je er weer mee als er
Y^estdagen in het verschiet zijn.
We hebben goede redenen om

n te nemen dat hij dan veelmeer geld opbrengt."

■^Is een „aardige oom en een
§root verhalenverteller," herin-
nert Roy Edward Disney (64)
J?ch de man, wiens naam nog al-

Het ontwikkelenvan het concept
voor 'The Lion King' noemt Al-
lers, 'een proces. „Dat is het
mooie van hoe al die mensen in
onze studio's samenwerken. De
een brengt dit idee in, de ander
dat idee. Soms slaan ideeën niet
aan. Eerlijk gezegd vond ik de
eerste suggesties om deze
leeuwe-film te maken niet erg
interessant. Bij 'De kleine zee-
meermin' zag ik het allemaal
meteen zitten. Maar bij 'The
Lion King' had ik mijn twijfels.
Maar hoe verder het project in
ontwikkeling kwam, hoe en-
thousiaster ik werd."

Allers

DOOR RUUD DE WIT

DOOR FRANK JANSEN

Wat Allers in zijn huidige func-
tie van regisseur mist, is het uit-
werken van tekeningen. "Als we
onderling overleg plegen over
ideeën maak ik wat snelle schet-
sen, maar ik mis heel erg het
ambachtelijke werk. Afgelopen
zomer heb ik tijdens mijn vakan-
tie ter compensatie weer wat
kunnen schilderen."

Safar

video vers
In Video Vers wordt aandacht besteed aan
speelfilms die nu of binnenkort op video
te huur of te koop zijn.

Voor 'The Lion King' bezochten
de tekenaars dierentuinen om
karakteristieke bewegingen van
diverse dieren te bestuderen.
Ook gingen ze op safari in Afri-
ka. Maar tijdens die laatste reis
kwam Allers evenmin aan teke-
nen toe. „Meestal zaten we in
een terreinwagen en moesten we
het landschap in ons opnemen en
foto's van dieren te maken."

China, vaak onder zeer moeilijke omstandig-
heden.
Van ieder van hen wordt dat verleden ge-
toond, zodat vier afzonderlijke verhalen ont-
staan. In sterk contrast hiermee staan de
levens van hun dochters (ook vier afzonder-
lijke verhalen) die opgroeiden in de VS en
dus met totaal andere normen en waarden
vertrouwd zijn.

'The Joy Luck Club' is een knap gecon-
strueerde raamvertelling, waarin de achter-
grond van de Chinese gemeenschap in de VS
in een historische context wordt geplaatst.
Het feitelijke thema, de generatiekloof tus-
sen moeders en dochters, is een terugkerend
gegeven op de plaatsen, waar de verhalen el-
kaar overlappen.

Minpunt van de gecompliceerde vertelstruc-
tuur is, dat je je regelmatig afvraagt welke
dochter ook al weer bij welke moeder hoort.
Pas tegen het einde, als jong en oud elkaar
schreiend in de armen vallen, komt daar
meer duidelijkheid in. Jammer ook dat deze
niet onaardige film wordt ontsierd door en-
kele mierzoete scènes.

'The JoyLuck Club' werd geproduceerd door
Oliver Stone. Regisseur Wayne Wang is af-
komstig uit Hongkong maar al sinds vele ja-
ren woonachtig in San Francisco. (BUENA
VISTA).

vergeleken met Roy Edward is
"°ger Allers, die samen met Rob
*hnkoff 'The Lion King' regis-
eerde, maar een nieuwkomertjem de 'Disney-familie'. Hij werk-

,^Wel mee aan de scenario's voore kleine zeemeermin', 'Beauty
«nd the beast' en 'Aladdin'. Net

is bij 2ijn gro te baas Roy
£üward speelde wijlen Walt Dis-ey ook in zijn jeugdeen belang-
'.ke rol.

Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen is vorige
week op video in Nederland geïntroduceerd.
Er is al heel wat over geschreven en daarom
besteden wij er in deze rubriek nog maar
kort aandacht aan.

Deze Walt Disney Classic dateert uit 1934 en
vele generaties jong en oud hebben in de
bioscoop kunnen genieten van de getekende
versie van het eeuwenoude sprookje.

te maken. Sneeuwwitje blijft ook in de huis-
kamer een meesterwerk, niet alleen vanweg
de prachtige tekeningen, maar ook vanwege
de liedjes.

De 'nieuwe' Nederlandse stemmen van onder
meer Jules Croiset als Doe, Paul Haenen als
Bloosje en Wim Schippers als Giegel maken
de film voor kinderen en volwassenen extra
leuk.

Jammer is alleen, dat de video in de winkel
maar liefst fl. 44,95 kost, een schandalig
hoog bedrag. Het Disney-concern beweert,
dat deze prijs noodzaak is gezien de investe-
ringen, die zijn gedaan om de oorspronkelij-
ke opnamen digitaal op te schonen.

Maar dat is natuurlijk onzin. Sneeuwwitje
heeft de afgelopen 60 jaar al vele miljarden
in de bioscopen Opgebracht en het uitbren-
gen van de video met deze prijs, zo vlak voor
de komst van Sinterklaas en de Kerstman,
lijkt verdacht veel op ordinaire zakkenvulle-
rij. (WaltDisney Home Video)

Waar hij als regisseur bij het
werken aan de film wel volop
van heeft genoten is de mogelijk-
heid om zich met kleurstellingen
te bemoeien. „Het ontwerpen
van licht- en schaduweffecten,
dat was voor mij als schilder
fantastisch. Als je alleen maar
met het verhaal van een film be-
zig bent, kom je niet veel verder
dan lijnen trekken. Als regisseur
ben je veel meer betrokken bij
kleur. En met de huidige anima-
tietechnieken is dat helemaal
fantastisch. De computer die wij
gebruikten, werkte als een palet.

De video laat niet na opnieuw grote indruk

'The Joy Luck Club' is de naam van een
groepje van vier oudere Chinese dames die
iedere week bijeen komen om een spelletje
mahjong te spelen. Ze wonen in de Verenigde
Staten, maar brachten hun jeugd door in

Het verhaal mag dus bekend worden veron-
dersteld. Sneeuwwitje is een mooie prinses,
die echter naar het leven wordt gestaan door
een jaloerse en kwaadaardige koningin. On-
ze prinses vindt onderdak bij dezeven dwer-
gen, maar ook daar is ze niet veilig voor de
streken van de toverkol. Uiteindelijk komt
alles toch nog goed, mede dank zij de kus
van de 'prins op het witte paard.

j ers: >,Het werken voor Disney
Vanaf het eerste moment op-

windend geweest. Als kind was
WilHtal?el_ek op diens films enUde ik ook een Disney-anima-
J°r, borden. Maar tijdens mijn
n, , bare schooltijd, in 1966,«verleed Walt Disney. Ik was er'eiemaal ondersteboven van.£;en paar jaar laterkwam defilm,me Aristocats' uit en ik dacht:vat was het dan. Het is voorbij.
* was erg teleurgesteld en be-

goot beeldend kunstenaar teworden. Dus ging ik naar de

Je kunt vragen om twee procent
meer geel of om licht van een be-
paalde kant te laten komen en
het resultaat is er meteen. Als te-
kenaars zulke opdrachten moe-
ten Uitvoeren, duurt het een paar
dagen voor je iets te zien krijgt."

'De Leeuwekoning', een prachtige film

" Dekleine leeuwekoning Simba en zijn kwade oom Scar Foto: reuter
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_ PROGRAMMA VAN 24 november tot en met 30 november _ TIJDIG UW PLAATSEN^

(Huis)dieren
Te k. nest Duitse STAAN-
DERS, korthaar, van be-
jaagde ouders, geb. 14-09-
-94, 2 reu, 8 teef, met stam-
boom. Tel. 04755-2106 b.g.
g. 04754-85181 na 18.00 u.
Te koop Groenendaler
PUPS, ingeënt en ontwormd.
Tel. 00-32.14308914.
Zwarte BOUVIER, 18
maanden, vaste prijs
’400,-. Telef. 045-321260.
Te k. AQUARIUM met biol.
filter en onderkast + toebeh.
150x50x50, ’ 400,-. Telef.
045-464217 na 18.00 uur.

Witte BOEMERS, Maltesers,
Yorkshire terriërs, Tibitaan-
se ter, g 04459-1237/3097.
PAARDEBOXEN te huur in
Landgraaf, vol-pension met
gebruik van buiten manage
en weiland, omgeving
Brunssummerheide. Info
045-319585 tot 18.00 uur
045-324674, na 18.00uur.
VOGELS te k. op TT in zaal
Dackus Irmstr. 23, Simpel-
veld, vrijdag 25-11 v. 20.00-
-22.00 uur, zaterdag 26-11 v.
13.00-22.00 uur en zond. 27-
-11 v. 10.00-19.00 uur.
Te koop Akita Inu PUPS. Tel.
046-525910.

Te koop JACK Russel pups
en Shetlandse pony's. Telef.
04749-1565.
Te koop PUPPIES afstam-
meling Huskey. Tel. 045-
-223742.
Te k. BEAGLE teef, 7 mnd.
oud; tev. bankstel, wollen
velours. Tel. 043-619873.
Te koop MALTEZER leeuw-
tje, pup, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-724852.
Te koop prachtige BOO-
MERHONDJES, Maltezers,
Shi-Tzu, geënt en ontwormd,'
iets aparts, ook te reserve-
ren voor St. Nicolaas. Tel.
045-241996.

Te k. AQUARIUM 80x40x40,
met toebeh. + vissen, pr.n.o.
t.k. Telef. 043-640781.
Te k. nest BOUVIERS met
stamboom, geënt en ont-
wormd, wel of niet gecou-
peerd. S 04405-3013.
Te koop jonge Golden
RETRIEVERS, met stam-
boom + inenting, ouders HD-
vrij. S 04110-1376.
Te koop LABRADOR pups,
geënt en ontwormd. Tel.
04458-2262.
Te k. DOBERMANN teefjes, .gefokt uit prestatie en
schoonheid met papieren,
oudersaanw. 04498-60042. \

Te koop Engelse BULL-
DOG, 11 mnd. oud. Zeer lief.
Zeer mooi met stamboom.
Pr. n.o.t.k. Telef. 043-
-636145 en 621878.
Te koop uit gedipl. KENNEL:
pups van Maltezers, York-
shires, Poedels, Keeshond-
jes, Cocker Spaniels, Pe-
kingeesjes, Golden Retrie-
vers, Boxers en boomers.
Met goede gar.regeling.
Lochterweg 8, Budel Schoot,
tel. 04958-91851. Ook zon-
dags open.

Te koop HONDEN-AAN-
HANGWAGEN ’175. Tele-
foon: 04450-3401.
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Te koop weg. ziekte: 2 BAS-
TAARDHONDEN, a ’lOO,-:
1 teefje, 4 jr. oud, wit/zwart, 1

reu, 8 mnd. oud, zwart, kort-
harig. Telef.: 045-319611 na
17.30 uur.
Te koop jonge LEGKIPPEN.
Einighauserweg 3, Einig-
hausen, 046-520322.

In/om de tuin
Te koop HAAGCONIFEREN,
plm. 1.50-2.50 mtr., pr. ’B,-
-p.st. J. Jetten, Beemder-
hoekweg 3, Baexem. Tel.
04954-1287.
Aktie! BLOKHUT 28 mm
afm. 300x360 cm. mcl. luifel
’2.285,-. Voor al uw tuin-
hout op maat! Bez. mog.
Imreg Tuinhout BV, In de
CramerlB, Hrl. 045-717733.
Te koop degelijke MOTOR-
GRASMAAIER, ’250,-. Tel.
045-412331 na 20.30 uur.
BOOMROOIERIJ Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
Te koop HAAGCONIFEREN
1.80 mtr. Telefoon: 04404-
-2171 na 17.00 uur.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto, veel vraag.
Ook voor rij-instructeur mo-
tor en nieuw ook bromfiets.
Ook voor rij-instructeur
vrachtauto-, autobus- en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rij-exa-
minator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma " bezitten.
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-in-
structeur of een succesvolle
rijschool? (zonder midden-
standsdiploma)! Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in
Maastricht. Bel voor een
gratis studiegids De Kader-
school (24 uur per dag be-
reikbaar, ook in weekend):
043-259550 b.g.g. 04498-
-99425.
" Sunny Nails Benelux **.
Opleidingsinstituut voor ge-
dipl. NAGELSTYLISTE met
de systemen Fiberglass, gel
en hars. Ook cursussen na-
geldeco. "Airbrush". Voor
verdere info. kunt u vrijbl.
kontakt opnemen met Mevr.
K. Smeets, S 045-219461.
Er zijn nog enkele plaatsen
vrij voor de gevorderden
cursus BREIEN met de brei-
machine. Voor ml.: Breima-
chineopleiding Echt, telef.
04754-85274.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Een VRIEND, vriendin of
partner vind je in "De con-
tactsleutel", het contactblad
van Limburg. Voor informa-
tie: Mozartstraat 150, 6044
RM Roermond. Telef. 04750-
-27189.

Mode Totaal
Nieuwe BRUIDSJAPON-
NEN lang v.a. ’395,-, kort v.
a. ’ 249,-. Trouwcostuums
v.a. ’395,-. Bruidshuis Pe-
reboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, _ 043-212269.
Te k. witte BRUIDSJURK mt.
38, mcl. haarstukje, hoepel,
handschoenen 04450-4104.

drive-in bioscoop

fïUTOKINO
LflNPQRflriF
Vr. za., zo. 20.15 uur

CHARllE SHEEN KRISTY SWANSON
THI^ JCHASE

Aktie op topsnelheid en
absurde humor.

Vr. za. 22.30 uur

UB*
Za. zo. 18.00 uur

KNAAK voorstelling
HOT SHOTS 2
entree slechts ’2,50

Te k. BRUIDSJURKEN, 1x
gedragen, 150 modellen '94,
verkoop op afspraak. Louise-
mode, Strucht 16, 6305 AH,
Schin op Geul. 's Morgens
bellen, tel. 04406-41302.
Leer zelf KLEDING maken
in kleine groepjes voor be-
ginners en gevorderden, ge-
diplomeerde coupeuse.
Voor inf. 04492-1941.
Sla uw slag! 2e-hands
MERKKLEDING al v.a.
’lO,-. Kledinghoekje, Fran-
kenstr. 203A, Maastricht.
Telef. 043-631449. Open
dinsdag-donderdag-vrijdag
van 12.00-17.00 uur.
Te k. prachtige BRUIDS-
JURK met hoepel, maat 38,
gekocht bij Bruidsmode De-
siree, nw.pr. ’2.000,- nu vr.
pr. ’ 650,-. _ 046-370718.
Direkt van groothandel:
OORBELLEN en andere by-
oux, kan nergens goedkoper.
B 045-726789.
Te k. restant KINDERKLE-
DING voor part.: spijkertuin-
broek ’ 25,-; winterjack
’30,-; ski-pak ’50,-; spij-
kerpakje ’ 30,-; bodywar-
mer ’25,-. Telef.: 046-
-379323.

Baby en Kleuter
Verstelbare eiken KINDER-
BOX ’lOO,-; maxi cosi

’ 75,-; kinderfietsstoeltje

’ 50,-. Telef. 045-314442.
Te k. dubb. KINDERWA-
GEN, Maxi-Cosi plus taxi,
badset, reiskinderstoel, rug-
drager, loopstoel, i.g.st.
Telef. 043-647921.
Combi KINDERWAGEN 3 in
1, Koelstra; kinderkamer o.a.
commode, kast, bedje, boe-
kenplank, zeer mooi; 4 stoe-
len; 2 ligstoelen; maxi cosi;
wipstoeltje. tel. 043-642701.
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, z.g.a.nw. ’195,-. Tel.
045-410208, na 18.00 uur.
Te koop TWEELINGWAN-
DELWAGEN, mcl. voeten-
zak,’ 125,-. 04499-2440.
Te koop witte BABYKAMER
en kinderstoel. Tel. 045-
-351764.

Transacties
Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Te koop goedlopende FRI-
TUUR(wagen) met vaste
standplaats. Voor inlichtin-
gen: tel. 045-465689.
Komplete WINKELINRICH-
TING te koop voor woning-
textiel, t.e.a.b. Bestaande uit
0.a.: hoge- en lage tapijt-
stellingen, vinylpresentaties,
karpettenrekken, gordijn-
kasten, tafel, stoelen etc. etc.
Te bezichtigen na tel. af-
spraak 04927-78702.
.Ij.'1;1; .": ' i".'".|.

Baby en Kleuter
Te koop MAXICOSI en maxi-
taxi + toebehoren. Telef. 045-
-217559.
Te koop Peg Perego 3 in 1
KINDERWAGEN, ’150,-.
Mc Laren Buggy, ’50,-;
campingbedje, ’50,-. Telef.:
04493-4921.
Te k. Streng KINDERWA-
GEN, zeer mooi, nieuwpr.
’1.200,-, nu ’375,-. Telef.
043-616802.
Babyhuis PICO BELLO
koopzondag 27 nov. van
13.00-17.00 uur. Tel.: 04743-
-1853. Prinsenbaan 87, Ko-
ningsbosch.
Te koop 2 in 1 BABYBADJE
op standaard, met aankleed-
kussen, pr. ’lOO,-. Tel. na
16.00uur: 045-326142.
Te k. KINDERLEDIKANTJE
beukenhout, ’ 55,-. Tele-
foon 046-749972.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk,
behang- en pleisterwerk er
specialist in alle houtwerk. S
046-750788 na 18.00 uur.

H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 713030 Êt~Z~~M
_______! Lr// _^_É_B"Ir!: :t_ftoj iFffTm jffffW (!fjK-fl
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In Engelse en Nederlandse versie BABY'S DAY OUT ___61la dagelijksom 14.30 en 18.30 uur _\v_frM
za., zo. en wo. óók om 16.30 uur ïïj

dagelijks om 14.30 en 18.30 uur : «fcfi
Sylvester Stallone en Sharon Stone in '■ 3SÖ

dagelijks om 21.00 uur : ntiiM,
zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur : mk

geen voorstelling om 21.00 uur j
WHEN A MAN LOVES A WOMAN Sj;
dagelijks om 18.30 uur '" S \
Jean-Claudevan Damme in |7_79 : _\ '■ I
dagelijksom 14.30 en 21.00 uur JHÉÉiÉÉÉJHB ' J
zaterdag extra voorstelling om 23.00 uur

■ Sfi M

dagelijks om 21.00 uur | j
zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur _U

donderdagom 21.00 uur - entree’ 8,50 p.p. tt_S>^\
HUWELIJKSFOTO'S. Re-
portages v.a. ’395,-. Foto
Lex Huijts. 045-271693.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 043-218252.
De DAKSPECIALIST, ge-
specialiseerd in pannen, bi-
tumeuse daken. Tev. alle
lood- en zinkwerk. Bel voor
vrijbl. pr.opgave. Tel. 046-
-580629 na 17.00 uur.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas perm 2per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen, a 046-743865.
Voor SIERBESTRATING,
terras enz. Stratenmakers-
bedr. Nico Gerards. Vrijbl.
prijsopg./advies 045-313956.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00 uur.

Kapper/Cosm.
Wij verzorgen uw (KUNST-)
NAGELS aan huis. Studio
Star Nails, bel liefst, vóór
10.00uur. Tel. 043-431230.

Wonen Totaal
Luxe AANBOUWKEUKENS
mcl. apparatuur nu met 30%
korting. Tel. 04406-40857,
Pieter van Zwanenburg.
Te k. gevr. BAROKMEU-
BELS, antieke meubels en
porcelein. Tel. 04498-51122.
BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.
Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-
len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-
feerderij Savelsberg, Ein-
derstr. 112, Kerkrade.
Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten- en biezen-
stoelen m. gar., echt vakw.,
eigen werkpl. a 045-418820.
KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca.
240 x 170 cm ’lOO,-, ca.
300 x 200 cm ’150,-. Ner-
gens goedkoper! Grote keu-
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38, ,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon: 046-744529.
In- en verkoop gebruikte
meubels, INBOEDELS, enz., .enz. Telef. 045-323077.
Ijzersterk TAPIJT 5 jr. gar.,
slechts ’12,75 p.m2. ex .BTW en lijm. Reuvers tapijt-
wereld, Rijksweg 89, Reuver.
Tel. 04704-4655. .
wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handelsstr. 9, Sit-
tard, a 046-512981.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen. :
Alpha Valkenburg, Wilhelmi-
nalaan 59, a 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open. i

Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm.
plm. 170 x 240 cm ’lOO,-;
afm. plm. 200 x 300 cm
’150,-; Nepal dessin plm.
170 x 240 cm ’220,-; fraaie
wollen kleuren Maroc. ber-
bers; Chinese, Perzische en
andere Oosterse handge-
knoopte tapijten tot 50%
goedkoper dan elders! Al-
leen bij: Mady Oriënt Tapij-
ten, Import & Export, Hoo-
genweg 10, Stem. Tel. 046-
-333247 (richting haven).
Te koop gevraagd antieke
MEUBELEN + antieke in-
boedels. Inl. 04958-97383.
Op 500 m2bieden wij tal van
antiek grenen meubels aan.
Door eigen restauratie werk-
plaats kunnen wij tegen con-
currerende prijzen leveren.
Wij zijn elke dag geopend.
Zondags voor handelaren.
Antiek Groothandel HA-
MERS, Rafaelweg 6. Indus-
trieterrein De Wolfskoul
Susteren. a 04499-3763.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.
BLOKKEUKENS 270 crü
mcl. app. Kunststof

’ 2.990,-; eiken ’ 3.490,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
Te k. noten BANKSTEL met
tafel, vitrinekast, gr. eettafel
met 6 stln., filmapparatuur,
Kettler trimbank, stalen bu-
reautafel, kopieerapparaat.
Tel. tussen 12-14 uur 046-
-515828.
Te k. Barok VITRINEKAST;
2 vloerkleden; porselein en
ladenkast. _■ 046-746631.
Meubelstof "DE BEST" a 045-
-454507. Gespee. in het stof-
feren van meubels enz.
Te koop leren STOEL en 2-
zits bankje. Samen ’900,-.
Tel. 045-411736.
Te koop massief blankeiken
ronde TAFEL 1.40 doorsn.

’ 750,-. Tel. 046-512828.
Te koop eiken COMMODE
met marmeren blad, prijs

’ 300,-. Tel. 045-421469.
Te koop mooie 2-zits BANK,
leder, ’160,-. Tel. 045-
-750209.
Te koop 2Vi zits BANK la-
vendelkleur, ’1.500,-; au-
bergine tapijt 3.90x4.00

’ 950,-. Tel. 043-670471.
Te k. excl. ronde glazen eet-
kamer TAFEL 120 cm. door-
snede met chroom onderstel,

’ 750,-. Tel. 043-250372.
Te koop SLAAPKAMER mcl.
kast en toilettafel (zwart)
’300,-; bankstel 3-2-1 en
salontafel ’ 300,-; lampen
en bijzettafeltjes ’65,-. Te-
lefoon 045-421712.
Eiken BANKSTEL met losse
kussens en salontafel. Sa-
men’ 150,-. a 046-375012.
Te koop wit moderne
WANDMEUBEL. Telefoon.
045-224014.
Te koop complete WOON-
KAMER, i.g.st. ’450,-.
Telef. 045-726028.
Te k. EETHOEK ovaal gla-
zen blad, ’150,-; 4-dëlig
wandmeubel, 7 mnd oud, nw.
pr. ’l.BOO,- nu ’750,-. 045-
-275069.
Te koop 2 FAUTEUILS,
groen, i.g.st. met salontafel,
notenh., ’lOO,-. Tel.: 046-
-517317 na 17.00 uur.

Te k. BANKSTEL, 2 st. +J
bank , eiken sl.kmr., 2
bed., 2 nachtk., gr. kl.kasu

i commode, gr. en kl. kajn^
+ opzet, gang-en trap|?u

i3 karpetten, 1. rooktaf., 3 J■+ div. st., bijzettaf., gr. fj
mefl., zit-slaapbank, *■?}
kachel, div. schilow
Telef. 045-751374. ___^
Te koop BANKSTEL 't
aparts en div. klein.0*

spullen. Telef. 046-36010J_^
Te koop uit oma's tijd: nl^complete SLAAPKAMJH’1.095,-; kleerkast met ïï
slepen spiegel ’450,-; °.1
grenen kleerkast ’ 3=^l
antieke spiegel ’225,-- '04498-58538. _^s
Te koop TIENERKAMER. .pers. bed, 2-deurs han«
kast, buro, ’350,-. Tel. °%
478867 b.g.g. 00**'
89717749. v
Te koop eiken, lede',
BANKSTEL met
wandkast, eethoek, dress"'
kl. kast, (1930). 043-471447^/
Wie helpt ons aan <■.
hands MEUBELS, niet
duur. Telef.: 043-431025^^
Te k. SENIORENBED JjJ
verstelbaar hoofd- en V°Y
einden; 2-zits bank met «"
teuil; salontafel, z.g.a-n
Tel. 045-753484. *Te koop driehoekige * |
EETKAMERTAFEL plus
st., ’ 450,-. 046-756324._^-
Te koop klassiek ledej
BANKSTEL, z.g.a.n.; W\fornuis merk Dinsing
compl. slaapkamer.
04406-14103. ___^
Te koop complete eikeri ,pers. SLAAPKAM^’350,-; miniwasser JV
verwarm.element, ’ '--j
eiken hanglamp, ’ 50,-.
043-260333. __^
Te k. eiken EETHOEK, ?
lontafel + 2 bijzettafels. (
één koop ’650,- (ook l°s
k.).g 046-375829.
Te koop leren BANKSTEL, j
1-1, massief eiken rond,
g.st., ’ 350,-. 043-617163^
Te koop eiken BANKSTEL ;
2-1, pr.n.o.t.k. Tel. u
456599. _^;
Te koop eiken BANKSTEL '1-1, z.g.a.n., vr.pr. ’20 'Tel. 043-637906. -
Te k. weg. omst. geb^
BANKSTEL, stof, 6 JT'
oud, zeer mooi. 045-41243j>
Donker eiken EETHOEK J]
4 st. met rieten zittmg*T
middel eik. TV-kastje;
del eik. mimiset; middel
tafeltje. Telef. 04492-3228^.
Te k. stoffen ST£,

’ 350,-; salontafel'
’150,-; schilderij landscn*
’150,-; toiletkast MDS r
pinewit ’150,-; 6-delig
elementen opbouw wa,
meubel met vitrinekast, vj-»:
’385,-, alles z.g.a.n. S 0443'
5206 na 18.00uur. --Te koop luxe klasse
SLAAPKAMER, 2 Pc
Frans bed, 4-drs. kast,
nachtkastjes, toilettafel >'
spiegel, 3 alu. barkruk'
met leuning, antieke co
mode. Inl telef. 0440
17374 overdag, na lÖ-

uur: 04406-13956.
Te k. 2 drs. klerenka

’ 75,-; eiken kamera

’ 250,-. Telef. 046-519485^
Te koop eiken MEUBELE
boekenkast, ’lOO,-; 'fkast ’125,-; salonta'
M25,-; ant. houten we*
schaal ’125,-; ant. popP»,wagen ’75,-; schorn*

I stoel ’75,-; 2 karrewielia'
pen ’ 100,-; 043-626235:__^-

Te k. EETTAFEL 120x1*
cm, zwart essen, bijp<*
Ital. hanglamp; salonw

'90x90 cm, essen, opaa'w
iTelefoon: 043-631253.__ -

Voor Piccolo's
zie verder paginaJ3Z^-



# Janse Bagge Bend

Kerstverhalen
welkom bij Vara

HEERLERHEIDE - De Janse Bagge Bend is
vrijdagavond een van de topattracties tij-
dens een tweedaags feest rond het elfjarig
bestaan van de Sjpasskapel Noets Noa Heem
in het Corneliushuis van Heerlerheide. In het
voorprogramma treedt morgenavond de
Klimmense feestband '2 Extra' op.
Zaterdagavond worden de feestelijkheden -
eveneens in het Corneliushuis - opgeluisterd
door de groep Fietsefreem en zangeres Bep-
pie Kraft. Uiteraard zijn op beide avonden
ook de muzikanten van de Sjpasskapel Noets
Noa Heem van de partij. Die duiken tijdens
het carnavalsseizoen steeds onverwacht op
bij gelegenheden met een vrolijke noot. Voor
kaarten en info: kassa Corneliushuis Heer-
lerheide, telefoon 045-213880.

Maarten 't Hart:
plannen voor boek

over travestie

# Maarten 't Hart: „Ik heb een onweerstaanbare behoef-
te aan vrouwenkleren." Foto: kippa

HEERLEN - De Vara houdt dit
jaaropnieuw een Kerstverhalen-
concours op Radio 1. 'Alleen,
maar niet eenzaam' is het thema
van de wedstrijd waarvoor luis-
teraars uitgenodigd worden een
kerstverhaal te bedenken.

De winnende verhalen zullen via
de radio te beluisteren zijn. De
uitzending vindtplaats op 25 de-
cember van 19.00 tot 22.00 uur.
Kandidaten kunnen hun zelfbe-
dachte verhalen inspreken op
een cassettebandje. Het verhaal
mag niet langer dan zeven minu-
ten duren.

Uit de inzendingen wordt een se-
lectie gemaakt. Deze verhalen
worden in de Vara-studio op-
nieuw opgenomen. De winnaar
ontvangt de complete woorden-
boekuitgave van Van Dale. Cas-
settebandjes kunnen tot 5 de-
cember naar de Vara gestuurd
worden.

Vqn onze rtv-redactie

LEIDEN - Maarten 't Hart viert
zijn vijftigste verjaardag als
Maarten 't Hart. Op de late
avondkijkt de schrijvernaar een
portret over zijn dubbelleven.
„En 't verdrongen leven adem
schept," heet de film die de NOS
morgenavond om 23.18 uur op
Nederland 3 uitzendt. Meestal is
hij Maarten, soms Maartje.Robert Long

weer terug
in theater

„Als ik in een crisis verkeer, lijkt
het of er een andere persoonlijk-
heid in mij komt. Het is geen
schizofrenie, maar ik heb dan de
onweerstaanbare behoefte vrou-
wenkleren aan te trekken. Ik heb
dat al sinds mijn jeugd."Van onze verslaggever

'We staan op scherp, het is weer serieus'

Avro claimt betere
jeugdprogramma's

" Jan Decleir en Bart Peeters (rechts) in de kinderserie Dag Sinterklaas, die vanaf
vandaag wordt uitgezonden. Foto: kippa

„Als,jij er nu voor uitkomt, dan
help jij ons allemaal," hadden ze
gezegd. Erg veel voelde hij er
niet voor, maar vooruit maar,
moet hij hebben gedacht, 't Hart
constateert dat er geen snars is

„Jij moet er voor uitkomen, jij
kunt het jeveroorloven," hadden
ze bij de de afdeling transsek-
sualiteit van de NVSH gezegd.

" Robert Long

CalvinistHEERLEN - Cabaretier Robert
Long staat volgend jaar weer in
het theater. Hij is van plan met,
een nieuwe show door het land
te gaan toeren. Over de inhoud
daarvan kan hij niets zeggen. „Ik
moet het programma nog schrij-
ven," aldus Long.

Maarten 't Hart die zich als
vrouw opmaakt, een jurk van
1500 gulden past en koopt. En
dat voor de zuinige calvinist die
Maarten 't Hart toch is gebleven.
„Het begint al vreselijk," ver-
zucht hij als hij die eerste beel-
den van de film van Jan Louter
ziet. Na afloop zegt hij zeer te-
vreden te zijn over de film die
zijn travestie zeer benadrukt.

Robert Long keerde tien jaarge-
leden het Nederlandse theater de
rug toe na een serie spraakma-
kende cabaretvoorstellingen. Hij
bleef schrijven voor theaterpro-
dukties van collega's, maar was
zelf voornamelijk actief als pre-
sentator van diverse televisie-
programma's. De afgelopen ja-
ren verschenen ook diverse
boeken van zijn hand. Dit sei-
zoen maakt Long zijn debuut als
toneelschrijver met de tragi-
komedie 'Dag vreemde man.

Zijn gereformeerde jeugd, zijn
opvoeding, zijn polemiek tegen
het feminisme, zijn passie voor
klassieke muziek zijn als thema
verdrongen. Louter maakte eer-
der een film over Maarten Bies-
heuvel. Bij die gelegenheid had-
den schrijver en filmer elkaar
leren kennen. „Anders was ik er
niet aan begonnen," zegt 't Hart.
Want een film over dit onder-
werp vindt hij een hachelijke
onderneming.

Toen 't Hart met pruik en in een
enkellange glitterjurk verscheen
op hetBoekenbal en bij het vroe-
gere tv-programma RUR in een
pakje van Frank Govers, wist
iedereen het. De zorgvuldige le-
zer van zijn werk stond niet voor
een verrassing, zegt hij in de
film. In zijn in de jaren zeventig
gepubliceerde boeken komt het
thema voor. „Maar ja. In de laat-
ste drie hoofdstukken. De critici
hadden niets in de gaten. De fe-
ministen waren niet zo ver geko-
men." Voor 't Hart is travestie
geen taboe meer. Hij zegt onge-
stoord en zonder gêne door het
centrum van Leiden te kunnen
lopen.

Het plan om een musical te
schrijven voor Simone Kleinsma
is wat hem betreft definitief van
debaan. „Het duurt me allemaal
te lang," zegt hij daarover. Eer-
der schreef Long, samen met
wijlenDimitri Frenkel Frank, de
veelgeprezen musical 'Tsjechov'.

mensen te laten praten. Maar
voor die weg kies ik niet," aldus
Ben Sombogaart.

In verband met de internationale
verspreiding van de film, wordt
er weinig dialoog gebruikt. Dat
geldt voor alle twaalf inzenders.

Een kolf je naar de hand van Ben
Sombogaart, de regisseur die zo
ongeveer grossiert in filmprijzen.

KinderNet

door Burny Bos (Ko- de Bos-
wachter) en Ben Sombogaart.
Het gaat in dit verband om De
stoelen op de tafels (over wat
kinderen beleven op weg van
school naar huis) en Kinderen
van Europa, een uitwisselings-
project van de European Broad-
casting Union Exchange waar-
aan twaalf Europese landen
meedoen. Bos en Sombogaart
maakten in verband met dat uit-
wisselingsproject Pepette, een
vijftien minuten durend filmpje.
De Avro zendt alle twaalf films
uit, in de vorm van een filmfesti-
val.

Hilversum - „we staan
op scherp," zegt eindredac-
teur Avro Jeugd radio en
televisie Hans Lubberding
niet zonder trots. Drie jaar
geledenbesloot de Avro-lei-
ding dat de jeugdprogram-
mering een speerpunt in het
Avro-beleid moest worden.
Volgens Lubberding - die
Voor de ambitieuze plannen
was aangetrokken - is de
omroep daarin ruimschoots
geslaagd. „Jeugdprogram-
ma's zijn bij de Avro weer
een serieuze zaak," aldus
Lubberding.
Met de vernieuwde jeugdpro-
grammering lijkt de Avro zich
definitief te hebben gevestigd als
de omroep, die de betere jeugd-
programma's uitzendt. Deze pro-
gramma's kunnen zich meten
ftiet de jeugduitzendingenvan de

op zondagmorgen. Be-
hoorlijke kijk- en waarderings-
cijfers haalde de Avro met Kin-
deren van Waterland, Het
Zakmes, Idomeneo, De Acht-
baan, De Droomshow en Kleine
Oaden, Grote Gevolgen. Een
deel van die programma's is in
eigen huis gemaakt, een ander
deel door onder anderen 'hui-
sproducent' Burny Bos van Bos
Bros.
*n het nieuwe seizoen dat van-
daag begint, wordt een aantal
nieuwe projecten uitgezonden,
2oals Dag Sinterklaas (vanmid-
dag om 17.10 uur op Nederland 1
■ttet Bart Peeters), de Klimrekk-
*izz (vanaf 3 december met Bas
Westerweel), De stoelen op de
tafels (volgend jaar) en een
kunstprogramma voor kinderen,eveneens volgend jaar.De jeugd-
afdeling van de Avro heeft ook
net idee gelanceerd van de Con-
fetticlub, te vergelijken met het
label van de Nederlandse Ver-
eniging van Huisvrouwen. Als de
Confetticlub haar stempel erop
2et, is aan de belangrijkste kwa-
liteitscriteria voldaan: namelijk
dat het om een hoogwaardig
Programma gaat, waarbij hetamuseren, informeren, activeren
en participeren centraal staan.

Pratend over de jeugdprogram-
ma's van de Nederlandse televi-
sie, afgezien van de Avro en de
overige AKN-omroepen van Ne-
derland 1, komen al snel de pro-
gramma's van VPRO en Kinder-
Net ter sprake. De programme-
ring van KinderNet vindt hij wel
'aardig. Over de VPRO-jeugd-
programmering is Sombogaart -hoe kan het ook anders: sommige
projecten van hem worden door
die omroep uitgezonden- dik te-
vreden. Wat RTL 4op zaterdag
en zondag op tv brengt stemt
hem aanzienlijk somberder. „Ik
vind het zo gemakkelijk wat ze
doen. Ze tonen weinig fantasie,
het is veel van hetzelfde. Ze stor-
ten een hele lading grappige on-
zin over je uit. Het hoeft heus
niet allemaal educatief te zijn.
Maar je moet wél het lef hebben
om andersoortige dingen uit te
zenden."

Onder andere Het Zakmes en
Mijn vader woont in Rio werden
beiden (internationaal) be-
kroond. Beiden ging het om ju-
weeltjes. „Een film moet 'm niet
altijd zitten in een dialoog,"
meent Sombogaart. „Je moet fil-
misch te werk gaan. Dat probeer
ik zo mooi mogelijk te doen. Het
is een soort sport voor mij. Te-
genwoordig zie je steeds vaker
die talking heads in series. Wer-
kelijk alles wordt verbaal ge-
bracht. Er wordt zo veel gepraat,
dat het medium nog maar nau-
welijks in beeld wordt gebracht.
Soms is het gemakkelijker om

Pepette - voor de leeftijdscatego-
rie van 6 tot 9 jaar - gaat over
een zwijgzaam meisje dat, omdat
ze onverwacht niet wordt opge-
haald, alleen met de metro naar
huis moet. Ze is, zonder dat ze
het zelf in de gaten heeft, getuige
van een diefstal van een porte-
monnee. Pepette weet de politie
dankzij haar tekenmanie op het
juiste spoor te brengen.

Uitwisseling
e-en deel van de jeugdprogram-ma's van de Avro wordt gemaakt

Van onze rtv-redactie

Krachtpatsers goed voor
drie tv-uitzendingen

Sterkste mannen-cyclus op Avro-scherm

veranderd. „Nu zeggen ze: ja, hij
is zo bekend dat hij er voor kan
uitkomen." De schrijver zegt al-
tijd het verlangen te hebben ge-
had een meisje te zijn. Hij beseft
dat er in het geheel geen taboes
opgeheven zijn.

't Hart heeft succes. Hij heeft 29
boeken op zijn naam staan. Vol-
gens zijn uitgever zijn er meer
dan twee miljoen exemplaren
van verkocht. „Ik heb altijd een
beetje een schuldgevoel als ik
rondloop over mijn landgoed. Er
zijn toch ook schrijvers de hele-
maal niets verkopen."

Hij doet 't nu wat rustiger aan.
Hij spiegelt zich aan de door
hem bewonderde Italiaanse ope-
raschrijver Giuseppe Verdi. Die
nam na een ijverige produktie
ook wat gas terug en nam zich
toen voor nog zes meesterwerken
te schrijven, 't Hart: „Dat lijkt
me voldoende."

De schrijver werkt in de film
vooral in zijn moestuin. De ver-
gelijking met schrijven is kram-
pachtig. „Alles gaat de grond in.
Op een gegeven moment staat al-
les in bloei. Het verschil met de
tuin is dat God een heleboelvoor
je doet. Bij een roman moet je
het allemaal zelf doen en bij een
roman kun jeook achterstevoren
werken. Je kunt bij het slot be-
ginnen, naar het begin toe."

Vertrouwen
In de jaren zeventig hadden ze
bij De Arbeiderpers (AP) niet zo
veel vertrouwen in 't Hart. Hij
produceerde winkeldochters.
Van Stenen voor een ransuil, zijn
debuut als Martin Hart, werden
enige tientallen exemplaren per
jaar verkocht. AP gaf hem nog
een kans, maar Een vlucht re-
genwulpen kreeg 't Hart mee
naar huis terug.

Het verzoek van de uitgeverij
was het nog een jaartje of ander-
half te laten liggen. Dat was in
1975. „Ik heb het nog een keer
heel netjes overgetikt," zegt 't
Hart in de film. Van het boek
werden honderdduizenden
exemplaren verkocht. „Die vi-
sionaire uitgevers," schampert
uitgeverMartin Ros.

Ooit wil hij een boek schrijven
dat expliciet over travestie gaat.
Misschien een roman. Hij weet
het nog niet. Dat die verkleed-
sessies van deBijbel niet mogen,
daar werd hij onlangs tijdens
een signeersessie in het hem zo
vertrouwde Maassluis weer aan
herinnerd. De passerende domi-
nee slingerde hem onmiddellijk
het passende citaat uit Deutero-
nomium toe.

gramma wordt in teamverband
geopereerd. De drie teams be-
staan uit drie oud-Sterkste
Mannen van Nederland: Ted
van der Parre, Berend Veneberg
en Tjalling van den Bosch, drie
sterke mannen uit Suriname en
drie sterke mannen van Cura-

■ cao. De opnamen op het Anti-
liaanse eiland vonden begin
deze maand plaats.
De Sterkste Mannen-cyclus
wordt maandag 12 december
afgesloten met de strijd om de
titel Sterkste Man van de We-
reld. De Avro zendt dit spekta-
kel al sinds 1979 op televisie
uit. De opnamen voor de laatste
editie zijn in het Zuidafri-
kaanse Sun City gemaakt. De
Nederlandse vertegenwoordiger
in deze competitie is Ted van
der Parre, die in 1992 de we-
reldtitel won. Overige deelne-
mers zijn onder anderen Gary
Taylor (titelverdediger), Mag-
nus Ver magnus (winnaar
1991), Manfred Hoeberi en Ger-
rit Badenhorst.

In het Gelderse plaatsje Borcu-
lo streden acht sterke Neder-
landers om de titel. In deze
twaalfde editie moest titelver-
dediger Berend Veneberg het
opnemen tegen Ted van der
Parre (twee keer Sterkste Man
van Nederland en één keer

" Tjalling van den Bosch
in actie tijdens het boom-
stamtillen in Borculo.

Foto: KIPPA

HILVERSUM - De Avro-televisie staat drie maandagen
rond half negen in het teken van de Sterkste Man...-ver-
kiezingen. De sterkste man van Nederland is maandag-
avond te zien tijdens de eerste uitzending, die om 20.30
uur op Nederland 1 begint.

Sterkste Man van de Wereld),
Wout Zijlstra, Paul Smeets,
Piet Flikweert, Tjalling van den
Bosch, Rens Vrolijk en Piet
Baarssen. Hoofdscheidsrechter
tijdens de strijd is Geoff Capes,
de oud-wereldtitelhouder. In
Borculo werden bekende onder-
delen zoals boomstamtillen en
brandweerautotrekken afge-
werkt.
Op maandag 5 decemberzijn de
krachtpatsers aan het werk te
zien op Curacao. Zij strijden
dan om de titel Sterkste Man-
nen op Curagao. In dit pro-
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Janse Bagge Bend
topper jubileum
in Heerlerheide
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Wonen Totaal
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
-1 met eiken salontafel; ste-
reokast. 8 046-524461.
MEUBELEN: Verkoop van
bankstellen, kasten, tafels,
stoelen, slaapkamers, div.
kleinmeubelen. Elke vrijdag
van 11.00-18.00 uur. Zater-
dag van 10.00-15.00 uur.
Geldersestr. 29, Sittard.
Telef. 046-748526.
Te koop SALONKAST,
mustering 3 mtr. mcl. televi-
sievak en bar, ’450,-. Telef.
04407-2727.
MEUBELHAL Geleen. Komt
U kijken? naar onze prachti-
ge spullen! dan ziet u een
droom van 'n herenkamer
(art Deco) in schift, wortel-
noten, Barok eethoek in
rundl. v.a. ’1.495,-, Lode-
wijk en Barok bankstellen v.
a. ’895,-, klassieke bank-
stellen in rundl. v.a. ’695,-,
Venetiaanse zilverkast, Ba-
rok zilverkast enz. in onze
afd. van meer het gewone
genre pr. eethoeken v.a.
’95,-, bankstellen ’175,-,
rundl. clubs v.a. ’95,-,
wandmeubels v.a. ’125,-.
Komt u beslist even kijken
want alles opnoemen is niet
te doen. (hadden we de hal-
ve krant nodig) en! erg mak-
kelijk ruilen wij uw oude
spullen in en rest. betaling in
6 mnd. zonder kosten. Oude
Maastrichterweg 27, Geleen.
Deze weg loopt parallel met
Rijksweg Nrd. (let op videoth.
de Kijkdoos, daarachter is
de hal).
Te koop ronde travertin
EETKAMERTAFEL 1.20 mtr
en 6 stoelen. Twee en drie
zits bank (modern). Telef.
04407-2038.
Te kqop wegens overcom-
pleet ged. INBOEDEL: eiken
dressoir, hoekkast, Tiffany
lampen, luxe wastafel Baha-
ma beige van V & B met on-
derbouwkastje, toiletkast
met verlichting, div. gordij-
nen + luxaflex lamellen etc.
2 antieke olielampen en nog
veel meer. Telef. -045-
-258311, alleen bellen tussen
14.00-20.00uur.
Te koop BOEKENKAST Bil-
ly wit (Ikea) h. 2.00 mtr 5x
0.80 br. en 4x 0.60 br. Telef.
04407-2038.
Te k. 4 EETKAMERSTOE-
LEN donker bruin m. leren
Zitting. Telef. 045-241159.
Te k. CHIPPENDALEKAST,
h. 1,65, I. 2,10 mtr., ’350,-;
Hulstar seniorenbed nieuw,
mahonie, 90 x 200 cm. met
lattenbodem, ’ 600,-; diver-
se lampen, 8 045-242999.

'Te koop witte EETHOEK er
leren stoel. Tel. 043-631114.
Te k. 2-pers. BED 180x20C
met ombouw, verlichting,
nachtkastjes, lattenbodem,
matras, wit/grijs, pr. ’500,-.
046-582337.
Te k. 4-deurs KLEREN-
KAST t.e.a.b, donker eiken.
Telef. 04406-16904/14750.
Te k. compl. HOEKKEUKEN
+ apparatuur en bahamabei-
ge badkamersanitair; loop-
stoeltje. 8 046-520931.
Te k. Rotan EETHOEK (ron-
de tafel met 4 stoelen), 5
mnd. oud, vr.pr. ’550,-. Tel.
046-526631.
Te k. 7 BARKRUKKEN met
leuning; eik. bankstel met le-

ren kussens; 1 ant. dressoir
(commode). _ 045-710032.

Radio e.d.
Te koop PHILIPS Stereo-
toren met platenspeler,
tuner, versterker, dubb. cass.
deck., cd-speler, boxen
2x4OW. Tel. 04493-2353.
Te koop gevr. kl. Bose
BOXEN. Tel. 043-470624.

Zonnebank/-hemet
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).
Te koop ZONNEHEMEL, 10
lamps, ’ 600,-. Telefoon:
043-670935.
Te koop ZONNEHEMEL
met plafondlift. Tel. 045-
-223843.
Te koop ZONNEBANK, 17
lamps, ’ 1.200,-. Telef. 045-
-461116.
Te koop ZONNEBANK met
hemel en gezichtsbruiner, z.
g.a.n., nog 2 jaar garantie.
Tel. 045-464489.

Computers
ATARI 1040 ST, monitor,
software, vr.pr. ’500,-. Te-
lefoon 04493-3885.
Te koop NINTENDO 4 spe-
lers adapter, mcl. 7 spellen
en joystick, ’200,-. Telef.
043-612482. ,
Te koop COMPUTER 286 +
VGA + HD + matrix printer
f 1.500,-. Tel. 043-647104.
Te koop AMIGA 3.000, 6 MB,
100 MB HD, s/4 en 3%, sam-

pler midi inter., extra's,
’1.850,-; Amiga 500 3 MB,
A590/20 MB Kick, 1.3 en 2.0,

’ 500,-; keyboard Yamaha
PS 790, ’300,-. Telef.: 045-
-720850 na 18 uur.

PC SALE PC SALE PC SALE
j 2eBENELUX COMPUTERBEURS MAASTRICHT

met fantastische beursaanbiedingen
op zaterdag 3- + zondag 4 decembervan 10 tot 17 uur

in het MECC te Maastricht. Meer dan 90 stands
met computers, printers, programma's, supplies,

CD-Roms, onderdelen, lektuur, videogames, enz.
Vaak honderden guldensvoordeel en vertrouwd,

" duskom, kijk, koop! Infolijn 055-336666.

■ Te koop NINTENDO met 8

' spellen plus game genie, vr.

" pr. ’225,-. Telef. 045-
-■ 708302, na 17.00 uur.

Te koop PC AMSTRAD KT; computer, 3V_" drive, 20 Mb

' Hd, monochroom, vr.pr.
’500,-. Na 18 uur S 046-
-378774.

: COMPUTER PC 386SX 40
2 Ram, 170 MB HD, kl.mon.,
met muis WP en DOS 6.2,

’ 1.200,-. Tel. 045-464661.
Te k. AMIGA 500 met muis

■en extra geheugen. Mono-
■ groom monitor, ’300,-. Tel.

043-613644.
PC met kleurenmonitor
486SX 4R 500 HD CD rom +
soundblaster ’2.300,-;
486DX 66 520 HD ’2.300,-.
Norbertijnenstr. 67, Geleen.
Tel. 046-743394.

iTe koop COPY-BOX voor
i Super nintendo of Sega
■ compl. v.a. ’500,-. met gar.

" Telef. 046-522598.

! Te k. COMMODORE 128 D,. met printer, module, monitor,
plm. 150 diskettes, 2 joy-■ sticks, 2 tekst en paindpro-
gramma, pr. ’575,-. Telef.
046-582337.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.
vermelden). _ 045-723712.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide. 8 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. NOKIA KTV 63 cm.
met ingeb. sat. en schotel,

’ 1.350,-. Tel. 045-451133.
Te k. grootbeeld KLEUREN-
TV, met afst.bed., i.z.g.st.
Telefoon: 04492-2164.
Te koop SCHOTELSET,
compl. 99k, 12V en 220 V,

’ 250,-. Tel. 045-228455.

Te koop NINTENDO met
Zapper en 5 spellen. Tele-
foon: 043-648316.
Te koop SUPERNINTENDO
met 2 joysticks, (1 turbojoy-
stick) en 3 spellen nl.: Super
Mario, Mario All Stars, en
Mortal Kombat, ’450,-. Tev!
Atari ST (PC). Telef.: 046-
-755312 na 15.00 uur.
Te k. NINTENDO spelcom.
mcl. spel 1100 in 1, Mario 1
& 2 + Dizzy, vr.pr. ’ 250,-. S
045-219668 na 14.00 uur. ■
Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
BARBAS Openhaarden -Inzethaarden - Gas - Hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.
Köhlen Rijksweg N. 104, Sit-
tard. Tel. 046-513228.
Buderus-Radson-Intergas-
Nefit/Fasto CV-KETELS,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. KÖHLEN, Rijks-
weg Nrd. 104, Sittard. Tel.
046-513228/514862.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
gasfornuizen, kookplaten,
geisers, aardgas / butagas.
E. Meesters, Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kacheicentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. s
046-513228/514862.
Te koop Franse antieke
POTKACHEL, vr.pr. ’ 600,-.
Telef. 045-322783.
Te koop grote POTKACHEL
merk Godin. Telef. 04498-
-57532 na 18.00uur.
PETROLEUMKACHEL te k.,
merk Sharp, zelfde model
als Zibo, prijs ’250,-. S
04498-52956.
Te k. GASHAARD, 2 gevel-
kachels, buta-gaskacheltje,
i.z.g.st. Tel. 045-210614.
Te k. Zibro Kamin KACHEL,
z.g.a.n., pr. ’400,-. Tele-
foon 04492-5421.

Te k. ronde GASKACHEL,
merk Pelrgim Bambino, met
thermostaat, zo goed als
nieuw, ’450,-. 8 045-461271.

Muziek
MUZIEKLIEFHEBBERS
grote voorraad nieuwe en
gebruikte blaasinstrumenten.- Zoals: trompetten, trombo-
nes, saxofoons, sousafoons
etc. Tevens het adres voor
al uw reparaties. Muziek-
handel Jo Joosten, Melick.
Telef. 04752-4517.
Te koop BANDRECORDER
18 en 26,5 cm spoelen. Tel.
04499-3589.
Een fijne hobby voor de
lange wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven dooi
gediplomeerd leraar. Inl. 045-
-322813.
LESSEN voor keyboard, ac-
cordeon en orgel, noten le-
zen binnen 1 week, studio-
opnames van uw les mid-
dels floppydisk of me. enz. V.
a. ’ll5,- per kwartaal, 'in
Hoensbroek en Heerlerbaan.
Telef.: 045-415270.
Weg omst. te k. KEY-
BOARD merk Orla, 8 mnd.
oud, als nw. compl. met tafel
en bankje winkelprijs
’3.200,- nu ’1.500,-. Tel.
04754-82296.
HAMMOND orgel, nw.pr.
’ll.OOO,- nu ’2.200,-.
8 045-242562.
Te k. TECHNICS keyboard
SX K 200, i.z.g.st., met toe-
behoren en bladmuziek. Tel.
046-740559.
Te koop JUKEBOX Rock-
ola 444. Telef. 043-434849.
Te koop electr. ORGEL,
2 klavieren, pr.n.o.t.k. Tel.
045-314044, na 18.00 uur.
Te koop DRUMSTEL Ya-
maha Power V i.z.g.st. met
veel access. o.a. rotatoms.
Telef. 045-426143. ■
Te koop electr. ORGEL
Technics type EXISL, nw.pr.
’4.500,-. Nu voor ’2.000,-. -Telef.: 045-251075.
Te k. elec. ORGEL Cosmo-
vox, type F5O, pracht, klank,

_
mooie houten kast, spoedpr.
’500,-. 8 04498-51459.
Te koop ACCORDEON,
Hohner Verdi 111, 120 bas, i.g.
st., vr.pr. ’600,-. 043-
-643062, na 17.00uur.
GITAARLESSEN op noten
of tabulateur voor iedere
leeft. v.a. 8 jaar. Tot 24 dcc.
1e 4 lessen extra korting tei
kennism. Inl. 046-522269.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 34

_i_-üü-lW.-g-B ___-!_-! iw_W

?__-_? Café Cruz aromarood£2_a koffie
een aromatische geurige melange uit een
selektie van de beste koffiebonen,
waarondereen hoog aandeel Arabica
bonen, U kunt met alle Café Cruz koffie
soorten zeer voordelig sparen voor
gratis Café Cruz koffie,
vacuüm, gemalen, + f\f\
pak 500 gram -Tif 0./ /
FDAfï a^ Cruz cafeïnevrije
—<_— koffie
vacuüm, gemalen, "1 QQ
pak 500 gram -&_?- / ,Q /

Fn_H Sinaasappelsap-:__£ bereid uit 100%
geconcentreerd vers sap.
Met 3% puur vruchtvlees, ■ r\ f\
pak I liter-_59" 1,2./
iE__"7 Tea*

A
_._

—___■— Engelse melange, duo- ~t IQ
pack 2 x 20 x 4 gram -__#__ __..!/

mtu^AP^, mwt mjm/KsËei

mi & u V _MH:

¥____ Dart totaalwasmiddelEDAH „D
, „ . .-■<m-— Beste koop consumentengids

augustus 1994. Het beste wasmiddel
geschikt vooralle soorten was en alle
gangbaretemperaturen, f\ AT"
pak 2 kilo *45" OTTJ
?n_H Koffiefilter-zakjes
—t_— naturel, nr. 4, I
pak 80 stuks \ïft 1.1/

NU EXTRA VOORDEUG

FnAH JonSe Goudse kaas
—<ajr- de beste kwaliteit, ~lekker zacht en smaakvol,
vacuüm
verpakt kilostuk, 'g_,„^v^* jÈ
perkilo -+ft4T jÓjiiW'*,

8.98 "
ËDAfl

KKf emelk , '«-._
-<_xr- halfvol, I tQ
pak 500 ml.-_59" I.J/
ëdah Drinky°ghurt
—<_r- diverse smaken. I
pak I liter-W?" \,t/

ËDAfl S"t°°kriiSt 179—^__— pak 400 gram ■"/ f

_s__ c°r,n7flakes 9 39<_>— pak 3/5 gram -irT. —*.J /

SCTL-^ 99
®ESÏ! 179
FnAH Chocolademelk
—____— "Bestekoop" consumentengids
oktober 1993.
De lekkerste melk *©
en de beste cacao "f
vormen de bas, CHOCOiADE 'Ivoor deze overheer- tt_|U 1
lijke chocolademelk "«K
halfvol ofvol,
pak I liter -±r7f |L W

1.49 f

Vergeet riiet om uw volle
spaarkaarten in te leveren!

De finale van Edah's Daverende
Spaaraktie is in volle gang. U heeft
nog tot en met 31 december a.s. de
tijd om uw volle spaarkaarten in te
leveren. Wacht daarom niet te lang
en profiteer snel van de fantastische
aanbiedingen van de Daverende
Spaaraktie Finale.

Edah's
winkelmerk.

Een prima
kwaliteits-

merk.
ËDAfl Cakemeel 7Q
-^ pak 500 gram -9? / /

m£7"_1.29
_ï__f Rode k°ol metEDAH , . ,*,*+.-<—- appeltjes I
pot 720 ml. -_59" I.Z.7
EDAH 4

a'enpuree A9-<a>- bhk 140 gram \J/

ËDAH Tomaten- of
■*»" kippesoep I TQ

blik 460 ml. -W9" I.Z/

ËDAfl <->ssestaart_- champignon- of
~~i~ goulashsoep I CQ
blik 460 ml. 4r79" 1.3/

-^B emmer I liter __..!/

Ï.UH HazelnootPasta*
—<_— pot 400 gram, 0 CQ
met 100 gram extra gratis —~«/ /

Ën_n Galerie Belgische bonbons-<_— of zeevruchten
vensterdoos A QF
250 gram SAST "./0
FMH Pinda,<aas ÉE
kwaliteit geroosterde
pinda's en zuiver gfINDAKAAsaj
plantaardige olie %'■.**■-* Jll
zorgen voordeze ''ff* -.--^

heerlijk smeuïge . _^
pindakaas, pot J ___Ltj
500 gram A9T X j* r
ËDAfl Koeken
-"<uj.— hazelnoot, pinda. Brabantse of

kokos, hoge doos, I TQ
vanaf 175 gram -4-r_>" I.Z /

FnAH Roomboter gevulde
—<_>— koeken I/ Q
pak 6 stuks 4r9T 1.0/
ËDAfl Extra 'am .--
—_i~ aardbei, kers, abnkoos IQQ
of 4-vruchten, pot 450 gram \,/ /

Fr fr fr e> » Cexjja's^ * * * * *Halogeenlamp* __l_É__9l____i
prachtige staande halogeenlamp.
300 Watt. Geeft mooi «-„ „itone-gespreid licht, naar boven
gericht. Kompleet met washed
dimmer/schakelaar en jeanshemd* 1
bovendien TÜV/GS lange mouw, M
gekeurd, zwart ofwit, diverse
per stuk kleuren,

39.00 „ El-24.50
FnÏB Luxe gemengde
±W noten
zak 150 gram 2#? _\.\7

ËMff Bak&braad CQ
<—~ pakje 200 gram J /

ËDAH Pe^ik/sinaasdrank I "TQ
—<_— pak | liter \J /

FDAff Vruchtenlimonadesiroop
—_i__r- diverse smaken, A AQ
bus 750 ml ". I /

Ëivïu Coteaux du
È___a Unguedoc AQ^
fles I liter 4r95- T"./D
ËDAfl P'antenmar?arine
—<_— ongezouten, QC
pakje 250 gram OJ

ËDAfl Roomboter ____
-au- goudwikkel, " ~\ ACk

pakje 250 gram __. I /

ëda_ Beschuit I OQ—____— naturel, rol a 13 stuks . \.\J /
ËDAfl Volko,;en. , _,_
<^ ontbijtkoek I QQ

400 gramiW l.ö/

ËDAfl O^bijtkoek I QQ
-<_>- 500 gram 1.0/

ËDAfl Kf 9ckn brÖdSeSam 169—<___— pak 220 gram I.\J /

rnïÏB NIEUW: XylitolEDAH , . — _
—<_>- chewing gum I QQ
peppemnint, duopak I.Vj/

EMH NIEUW.
■w> Engelse drop 'j _4Q

zak400 gram —\.\/

_5-__. Gelderse rookworstEDAH _ ———i__— vacuüm verpakt, ~k QQ
400 gram, per stuk Z*ft Z./ö
FDAH 4'W* vlees- of viscocktail

"<—— kattebrokjes, "5 IQ
pak 1000 gram -3t99", J.l /
pnïu Hondebrokken
-£_? mndvlees met hart, IQQ
blik 800 gram A3- 1.//
Ï-AH Hondebrokken

■to-- rundvlees met kip, IZQ
blik 800 gram-W99- 1.0/
Er-rS VleesbrokkenEDAH , , .__.—____,— voor de hond T _d.Q
zak 1500 gram -3^9" Jfl/

.;::::r:.::¥ii«.r::-.v., :.~ ..,.,.
;;■■■■■■■ ■ 33333

s__o Bibello luiers
Wboyofgirl
diverse soorten, \ ______ QQ
pak-KrttT _T\/Ö
ËDAH PaPeren
—<_— zakdoekjes* *\ QQ
18x10 stuks -3r58- Z./ /

FDAH art wasverzachter IQQ
-<ü>- flacon 1.5 liter 1./ /

ËDAH Afwasmiddel
<u> extra geconcen- 'j 'jQ

treerd, flacon 500 ml _\._V7 I

_________ HM^km

■

Stroopn

v ,__?__^-j ,
"»<c_--~

M
._*o

ËDAH VERNIEUWD:
-ü»>— Roomboter stroopwafels
met een krokantere wafel en extra
smeuïge vulling. De roomboter zit zo*
in de wafel als vulling en het aandeel I
roomboter is maar liefst 23 %. De
natuurlijke vanille en het vleugje kanea
ronden het af tot een ware i pft
traktatie, pak 8 stuks 4^99" |#

j7
T_ï_. Estrea maxi verband I QkW pak 20 stuks -iW-J."
FlSn Estrea inlegkruisjes QQ
Êi_? doosje 24 stuks4_*_ 7'

—<_>— babydoekjes **} QQ
startbox a 50 stuks __..'

—<_>— babydoekjes OOQ
navulling, pak 50 stuks Z.«*

ËDAH Vocnti2 toiletpapier*! QÖ—-t^>— startbox a 50 stuks I.'

*_; « -»^ MÊ«mrr., -
**~* 'É______ !%w^^^^ ""t^TTT-JIU-1 i'iiii

ËDAfl' ceTime
-^S?4 Banketbakkers roomijs
diverse smaken, alle soorten bereid m6l
een zeer hoog aandeel verse room.
Bourbon vanille, met echte stukjes ger"*
len bourbon vanillestokjes. Chocolade
met echte stukjes gemalen hoogwaar- .
dige chocolade. Bosvruchten, met ech»
Stukjes en het pure sap van 4 verschil»
de bosvruchten, diepvries, f\ _\Q
bak I liter &ff —..f'

M H -V

ËDAH SunSet
~__^" frisdrank #^/Vfc *T-^cola, orange, citron,

fles l,sliter _49" / /
cn_H BaktT|eel "70
-!_)£ pak 500 gram / ''_;__v-ï Krokante muesli naturel
EiDAH—<__— de perfekte mix van diverse
granen, noten en cocos. Bereid met
zuiver plantaardige olie en fijne honing- I

Probeer ook eens , ■?--' , ,'
een van de vele yÜUÈÉCi'i
andere soorten «^V_«S^*^J'
krokante muesli van yf'_mr~J'-'.--~^!f3Sa
Edah winkelmerk, \j< .>^»i_^P
pak 375 gram 2£?'fYÉii||» ]

J9_j_^#
I VERS IN DE AANBIED^
Sperziebonen I Q*j
per 500 gram I."
■E3Z____ y^ 't*Cl__i(_ymJ

7Q
Deze weekruim f25.*

korting op vlees.
Kwaliteitsgarantie/^^\ tetöp dit vignet Wi| suan

__ll_B-f- garant voor dêkwaliteit- t*o
W___jt_r u cfesondanks n_t■tevreden., .XMBy dankrijgt uuw geld terug.

Magere hamburgers
van puurrundvlees, _A QW
peré stuks jT*/*"

Riblappen I I QÖ
per Mo -I*6o"______ I I.' v
Wintèrsoeppakket Z Qfl
perkilo :4-k9e-____ 0./ V
Slagersgehaktballen A _rö
voorgebraden, per 8 stuks T.'

Astenhof verse hele kip
■circa 1-000 gram, A QQ
per stuk 4>3& ______ i»'W

EDAH SERVICEU|J_-
I.__S Van "ndaS **" vn)dtg T, '_r>X„ * 12 en van 2 tot 4 uur kunt u gr*

bellen met onze service-afdeling. Daar kun

ookterecht voor het adresvan de Edah bij

debuuit - . ' ' -.L
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag *
november 1994. Zet- en drukfouten en Pn^_
wijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabnkan
maatregelen voorbehouden.
"Ondanks nauwkeunge plannmgsaktivitei *!

kan het soms voorkomen dat dit artikel is

verkocht. Hiervooronze excuses.

Edah. Uw prijsattraktieve supermarkt EDöït
""■ vv-47-0'



08.00 Crystal Tipps and Alistair. 08.05
Barney. 08.10 Thundercats. 08.35
Growing up wild. Natuurserie over jon-
ge dieren. 09.00 Breakfast news.
09.15 The record. 09.35 Crawl into
my parlour. Natuurfilmserie over insek-
ten. 10.00 en 11.25Schooltv. 11.00
Playdays. 15.00 Wishing. Herh. 15.10
Carol and company. Amer. comedyse-
rie. 15.35 What a Carry on! Compila-
tie. 16.00 Nieuws. Aansl.: Westminster
with Nick Ross. 16.50 Nieuws. 17.00
Today's the day. Quiz. 17.30 Snook-
er. Verslag Engelse kampioensch.,
kwartfinales. 19.00 The desperadoes.
Amer. western uit 1943. 20.30 Regio-
nale progr.'s. 21.00 Further abroad.
Afl.: The truth about porkies. 21.30
Top gear. Vandaag o.a. de Lowriders.
22.00 The K-Files. Misdaadserie.
22.45 Forbidden Britain. Afl.: Homeles-
sness. Aansl.: Video nation shorts.
23.30 Party political broadcast by the
Labour Party. 23.35 Newsnight. 00.20
Late review. 01 .05*02.00 The midnight
hour. Met om 1.05 Nieuws.

Afl.: 'Ace Takes the Test.
16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden slechte tijden

15.30 Love Boat. Amerikaanse serie

Eurosport

15.00 Vacaturebank. 15.20 Faits di-
vers. Herh. 16.20 Neighbours. Afl. 54.
16.50 Fantömes en héritage. 4-delige
miniserie. Afl. 1. 17.55 Carlos et les
autres. 18.30 Info première. 18.50
Cartes surtable. Discussieprogr. 19.10
Quotidien des sports. 19.30 Nieuws.
20.05 Autant savoir. Vandaag: Onvei-
ligheid in de stad. 20.35 Pacific
heights. Amer. thriller uit 1990. 22.20
Ciné-club de minuit: Montoyas y Ta-
rantos. Spaanse komedie uit 1989.
00.00 Laatste nieuws. 00.05-00.10 24'
H sur les marchés. Beursberichten.

18.02 en 19.21 lei Bla-bla. 18.58
Neighbours. 19.26 Paardenkoersen.
19.30 Zie RTBF/La Üne. 20.01 Basket-
bal. Verslag van Brussel - Pepinster.
21.42 Voetbal. Samenvattingen uit de
Champions League. 22.14 Laatste
nieuws. 22.36 Paardenkoersen. Herh.
22.39-22.43 24 H sur les marchés +
Dow Jones. Beursberichten.

TV 5

08.30 Step aerobics. 09.00 Wereldbe-
ker voor springruiters vanuit Berlijn.
10.00 Eurotennis. Met de ATP-finale
(Frankfurt) en de Virginia Slim's finale
(New Vork). 11.00 Dragracing. Finale
EK. 11.30 RAC-Rally vanuit Groot-Brit-
tannië. 12.00 Super stock-car Indoor
wereldbeker. Herh. 13.00 Motoren.
14.00 Gewichtheffen. WK vanuit Istan-
bul: Finale dames tot 76 kg. 16.00
Eurofun. 16.30 Triathlon. ITU Wereld-
beker. 17.30 en 18.00Gewichtheffen.
WK vanuit Istanbul: Finale heren tot
91 kg. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Kunstrijden op de schaats. Nations
Cup vanuit Gelsenkirchen. 22.30 Voet-
bal. UEFA-Cup 3e ronde. 00.00 Voet-
bal. Champions League. 01.00-01.30
Eurosportnieuws.

NBC
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dangerous curves. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Delfy.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: De Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich

richt op de moderne huisvrouw.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.50 Lunchkids.
13.20 Tineke en de paranormale

wereld. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Drama. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-
dagmagazine.

18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Over gebeurtenis-

sen die ingrijpen in mensenlevens.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Surpriseshow. Een programma

waarin gewone mensen op een on-
gewone manier worden verrast.

22.00 Showtime. Het laatste nieuws
uit de nationale en intern, showbizz.

22.30 Barend & Van Dorp. Actueel
sportmagazine. # In de Amerikaanse mi-

niserie 'Murder in Texas'
speelt o.a. Farrah Fawcett
(foto) mee als Joan Robin-
son. (RTLS - 20.25 uur).

Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.40 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikanse comedyserie.
Archie is er ongewild de oorzaak
van dat een geestelijk gehandicapte
jongen zijn baan als kruidenier ver-
liest.
Afl.: Gloria's vriend.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Oude en jonge kaas.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Beroepen.

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

kinderprogramma. Afl.: Lichtkunst.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 (TT) Midas. Het leven volgens

Midas Dekkers. Afl. 8: Vader.
19.55 Grace under fire. Amerikaanse

comedyserie.
Grace ziet haar ex-man op tv op-
scheppen over zijn advocaat.
Ze weet dat hij 10.000 dollar van
de verzekering heeft gekregen, en
vindt het nu hoogste tijd worden om
de achterstallige allimentatie op te
eisen.
Afl.: Onder ede.

20.25 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
21.05 De ronde van Witteman.

Praatprogramma.
Vandaag: Veranderen mensen door
opname in een TBS-kliniek?

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal. Beelden

van de hockeywedstrijd Nederland-
België tijdens het WK hockey in
Sydney (heren) en het WK tennis
dubbel.

22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag, parlementaire rubriek.

23.25 Impact: Het rijk van hasj en
weed. Documentaire over de
groeiende handel en verkoop van
soft-drugs in Nederland.

00.07 Uitz. politieke partijen: AOV.
00.10-00.15 Natuurmoment. Serie

over natuurmonumenten.00.20-00.25 Nieuws voor doven

Afl.: Energie en planning.
00.10 Overgewicht te lijf. Informatie
00.15 Journaal.

Veronica/Tros
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV.Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. politieke partijen: GPV.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Nederland zingt. Herh.
09.54 (TT) De plattelandsdokter.

12-delige documentaireserie. Herh.
10.19 Vrouw-zijn. Vrouwenmagazine.
11.09 Peter. Korte sketch.
11.16 Lied.
11.20 (TT) In de Vlaamsche pot.
11.47 (TT) All you need is love.
13.00 Journaal.
13.08 Studio sport. Herh.
14.45 Noorderlicht. Herh.
15.10 Loladamusica. Herh.
15.35 Stop de strop. Spelprogramma.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Return of the lynx. Natuurdo-
cumentaire over de terugkeer van
de lynx in de Alpen.

16.35 Samson. Kinderprogramma.
17.10 Mega top 50. Muziekprogram.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Beelden

van de hockeywedstrijd Nederland-
België tijdens het WK hockey in
Sydney (heren) en het WK tennis
dubbel.

18.47 (TT) Hoofdpunten uit het
nieuws gevolgd door het weer.

18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
Nederlandse soapserie.

19.25 Lucky lotto live. Live spelshow.
20.20 Flodder. Nederlandse comedy-

serie. Afl.: Op heterdaad.
20.55 Eerst zien! 12-delige serie re-

portages over gewone Nederlanders
in extreme situaties.

21.25 Veronica auto. Automagazine.
21.55 Southern comfort. Amer.

speelfilm. MetKeith Carradine e.a.
23.40 Time management.

l*Vro/KRO/lkon/Ncrv
C'OO Tekst-tv.
'":00-09.20 De Witte Piet. Sinter-
Jaasprogramma.
"""30-09.45 Nijntje en haar vriend-je. Afl. 34.
""30 (TT) Spanje. Afl. 4.}SS Tekst-tv.
MO Nieuws voor doven.'"18 Via Ria. Discussie over de
jjaag of de in Bosnië gelegerde

i ederlandse militairen extra gevaar
JJPen, nadat zij afgelopen maandag
JJ>et het bombarderen van de doorderven bezette vliegbasis Udbina
°or het eerst een daadwerkelijke

J^rtogshandeling hebben verricht.■10 Dag Sinterklaas. Sinterklaas-
Pr°gramma. Afl. 1: Wie betaalt het
JPeelgoed?
.«6 Harry's mad. Engelse

,|e "gdserie.
"p Dieren in Australië. Australi-

-s^he natuurserie. Afl. 6: Window on|!he wild.»0o Vervolg Dieren in Australië.
*7 Topscore met Ted de Braak.

Woordspel.
'*7 Abdijen 11. Documentaireserie.?"■ 12: Dominicanen Couvent de la

Jfrette, Frankrijk. Herh.).«9 Filmspot. Filmmagazine.
S'oo (TT) Journaal.
jj'24 NOS-Weeroverzicht.:31 (TT) Link. Nederlandse serie.■|e schulden van Joep maken Ricky
*'eeds nerveuzer, maar gelukkig
||eeft Dennis de oplossing. Güler"teeft de smaak van het feesten te
"kken en een aanvaring met haarPleegouders lijkt onvermijdelijk.

i]ll9'j.]5 Kenmerk. Actualiteiten.
£& Vesuvius. Discussieprogram,
j. erna: Onze jongens in de Oost.
2 36 Wilde ganzen.43 New Vork police (NYPD Blue),

politieserie. Kelly en
-'Powicz gaan op zoek naar de

van een moord in een nacht-
je Afl.: Up on the roof.

'3s Cheers. Amer. comedyserie.
J%: Spy who came in for a cold one.

Journaal.

België/TV 1RTL TelevisionDuitsland 3 West

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Bouillon de culture.
14.40 Magellan. 15.00 Viva. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.05 Jardin des bêtes. 17.15 On
aura tout vu. 17.45 3.000 Scenarios
contre vn virus - Le sida. 17.50 Ques-
tions pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Nieuws. 18.55'
Presse hebdo. 19.00 Bruxelles lumié-
res. 19.25 La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00
Découverte. 20.30 Teil quel. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws en weerbericht. 21.40 Culture
sans mur. 22.35 Alice. 23.35 Nieuws.
00.00 3.000 Scenarios contre vn virus- Le sida. Aansl. nachtprogramma.

RAI UNO

05.30 en 06.30 NBC News. 06.00
Business insiders. 07.00 ITN World
news. 07.15 en 08.15US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 en
08.581TN World news. 08.30 Inside
edition. 09.00 Super shop. 10.00 Ro-
londa. 11.00 Rivera live. 12.00 Holiday
destinations. 12.30 FT Business to-
day. 13.00 Today. 15.00 Rolonda.
16.00 Videofashion! 16.30 NBC News
magazine. 17.30 FT Business tonight.
18.00 Today. 19.00 ITN World news.
19.30Executive lifestyles. 20.00 Enter-
tainment x-press. 20.30 NBC News
magazine. 21.30 Inside edition. 22.00
ITN World News. 22.30 The tonight
show. 23.30 Real personal. 00.00 FT
Business tonight. 00.30 Nightly news.
01.00 Equal time. 01.30 The tonight
show. 02.30 Executive lifestyles. 03.00
Rivera live. 04.00 Rolonda. 05.00 Insi-
de edition.

MTV

15.00 Schooltelevisie. Met: Nieuws
uit de natuur. Afl. 4. Herh.

15.30-15.53 Family album, USA.
17.10 Het Capitool. Soap. Afl. 811.
17.35 Paradise Beach. Afl. 59.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1079.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1503.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Schermen. Discussieprogram.
21.15 Panorama. Documentaires.
22.00 Plantage Allee. Nederl. serie.

Afl. 9: Twee gezichten in de sneeuw.
22.55 Programma van NCMV, de

KMO organisatie.
23.15 KMO-partner. Documentairese-

rie. Afl. 3: Metingen en organisatie.
23.40-23.42 Weerbericht.

België/TV 2

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 B. trifft. 10.00 Schooltv.
12.00 Bonn am Rohr. 12.30 mittwochs
live. 13.45 Tele-Praxis. Thema: Wech-
seljahre des Mannes. 14.00 WDR
aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Die Grie-
chen. Afl. 1. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 15.45 Chronik der Wen-
de. Afl.: 24. November 1989. 16.00
(TT) Flandern in Not. Herh. 16.30
Cursus economie. 17.00 Die Sendung
mit der Maus. 17.30 Geheimeode F.
Afl. 8: Flötentöne für ein Schwein.
18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30 Streif-
züge. Afl.: Auf Pilgers Spuren: Klöster
im Hochstift Paderborn. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogr. der Lan-
desstudios. 19.45 Die Fallers - Eine
Schwarzwaldfamilie. Afl. 9: Abschied.
20.15 Westpol. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Peters Bastelstunde. 21.45 1000
Hertz. 22.30 Kulturszene. 23.15 Jobs
für morgen. Magazine over werk en
beroep. 23.30 Magnum. Misdaadserie.
Afl.: Stille Nacht. 00.15 100 Meister-
werke. Serie. 00.25 Nachrichten.
00.35-08.00 Nachtprogrammering.

BBC 1

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Albedo. Magazine rond techniek
en wetenschap. 14.20 Prove e provini
a Scommettiamo che? 14.50 How the
west was won. Serie. 15.45 Solletico.
18.00 Nieuws. Aansl.: Filmrubriek.
18.15 Eurovisione 370 Zecchino d'oro.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Nieuws
en sport. 20.25 Eurovisione Francofor-
te. 22.25 Nieuws. 22.40 The Burbs.
Speelfilm. 00.20 Nieuws. 00.25 Che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 DSE sapere. Info. magazine.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttelevisie. 09.05 Kojak. 'lo.oo
The bold and the beautiful. 10.30
Days of our lives. 11.00 Der Preis ist
heiss. 11.30 Familien Duell. 12.00
Punkt 12. Middagmagazine. 12.30
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: De verleiding
van doping in de sport. 16.00 Hans1
Meiser. Vandaag: Jongeren en schul-
den. 17.00 Jeopardy! Spelprogr. 17.30
Married with children. 18.00 The bold
and the beautiful. Herh. 18.30 Explo-
siv - Telegramm. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Stunde der Entscheidung. Live discus-
sieprogramma. 21.15 Stadtklinik.
22.10 Die Wache. Politieserie. 23.10
Gottschalk. Late-night-show. 00.00
RTL-Nachtjournal. 00.30 Stunde der
Entscheidung. Discussieprogr. 01.00
Kojak. 02.00 Murder, she wrote. 03.00
llona Christen. Herh. 04.00 Hans
Meiser. Herh. 05.00 Explosiv - Das
Magazin. Herh.
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06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 The 1994 MTV Eur.
Music Awards Spotlight. 08.30 Awake
on the wildside. 09.00 Ingo. 12.00 The
soul of MTV. 13.00 Greatest hits.
14.00 The afternoon mix. 16.00 Sports.
16.30 The report. 16.45 CineMatic.
17.00 News at night. 17.15 3 from
1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music non-
stop. 19.30 The 1994 Eur. Music
Awards Pre-Games show. 20.00 The
1994 MTV Eur. Music Awards. Live
vanuit Berlijn. 22.30 The 1994 MTV
Eur. Music Awards Pre-Gamesshow.
23.00 The 1994 MTV European Mu-
sic Awards. 01.30 The end? 02.00
The soul of MTV. 03.00 The grind.
03.30-06.00 Night videos.

CNN
24 uur per dag nieuws. 07.30 Money-
line. Herh. 08.30 World report. 09.45
CNN Newsroom. 11.30 World report.
12.15 World sport. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 14.30
Business Asia. 15.00 Larry King live.
Herh. 16.45 World sport. Herh. 17.30
Business Asia. Herh. 20.00 World
business today. 21.00 Intern, hour.
22.45 World sport: 23.00 World busi-
ness today update. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me news. 03.00 Larry King live. 05.30
Showbiz today. Herh.

05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttelevisie. 09.30 Falcon Crest.
10.30 Neighbours. 11.00 The young
and the restless. 11.55 Riskier' was!
Spelprogramma. 12.30Knots Landing.
13.25 Falcon Crest. 14.25 Tarzan.
14.55 Star Trek. Amer. sf-serie. 15.55
MacGyver. 17.00 Riskier' was! 17.30
Regionale programma's. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.15 taglich ran. Sportmagazine.
19.30 Glücksrad. Spelshow. 20.15
Kommissar Rex. Duitse misdaadserie.
21.15 Schreinemakers live. Talkshow.
Aansl.: TopNEWS. 00.00 Mord bleibt
Mord Un meurtre est vn meurtre. Fran-
se misdaadfilm uit 1972. 01.50 Raum-
schiff Enterprise Star Trek. Amer.
sf-serie. Herh. 02.45 MacGyver. Ame-
rikaanse avonturenserie. Herh. 03.35
Die Verschwörer - lm Namen der
Gerechtigkeit Dark justice. Herh.
Aansl.: programma-overzicht. 04.35
Kommissaris Rex. Duitse misdaadse-
rie. Herh.

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble mill. 13.55 Reg. nieuws. 14.00
Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 The
great British quiz. 15.15 Snooker.
Rechtstreeks: Engelse kampioensch.
16.50 Brum. 17.05 The animals of
Farthing Wood. 17.30 The Boot Street
band. 17.55 Newsround. 18.05 Blue
Peter. Vandaag vanuit Parijs. 18.35
Neighbours. Herh. 19.00 Nieuws.
19.30 Reg. nieuws. 20.00 Top of the
pops. 20.30 EastEnders. 21.00 Chil-
dren's hospital. Vandaag een kijkje
op de eerstehulp-afdeling. 21.30 The
vicar of Dibley. Engelse comedyserie.
22.00 Party political broadcast by the
Labour Party. 22.05 Nieuws. 22.35
Crocodile shoes. Serie. 23.30 Ques-
tion time. Discussieprogr. 00.30Rebel.
Australische speelfilm uit 1985. 02.00
Snooker. Verslag Engelse kam-
pioensch. 04.00-04.30 BBC Select.

23.10-23.12 Coda. Nessun Donna
van Puccini, uitgevoerd door de
Belgian Brass Soloists.

18.00 Tik tak. Afl. 328.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Jan zonder Vrees. Vlaamse

tekenfilmserie. Afl. 8.
18.20 Close up. Europese jeugdver-

halen rond racisme en (onverdraag-
zaamheid. Vergelijking tussen _e
Vlaamse en Turkse cultuur aan de
hand van twee huwelijken, gezien
door de ogen van twee kinderen.
Afl.: Het huwelijk.

18.35 Skippy (The adventures of
Skippy). 39-deligeAustralische serie.
Afl. 35: Orchid.

19.00 Thunderbirds. Engelse sf-pop-
penserie. Afl.: De wanhopige indrin-
ger (1).

19.30 Journaal en sport.
20.00 Première Film en Video.

Wekelijks filmmagazine.
20.40 Heartbreak High. 52-delige

Australische serie. Afl. 11.
21.30 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Sledge Hammer. 41-delige

Amerikaanse serie. Afl. 10: Miss of
the spider woman.

iv'lO landerjournal.
Q.45 Morgenmagazin Sport..00 ZDF-Morgenmagazin.
Tan0 heute-

■°3 The flying doctors. Doktersse-
Oo^- Afl.: in der Stille der Nacht. Herh.,'45 JOYrobic. Skigymnastiek.jJ-00 heute.

k' 03 (TT) ARD-Ratgeber: Gesund-loneit. Tips. Herh.
ZDF-info Verbraucher. Tips.

1-^0 heute. Met beursberichten."04 Dreimal die Woche. Duitse tv-l2n,"i van Walter Weber. Herh.
l2'35 Urnschau.
la'n Presseschau.
'■00 ZDF-Mittagsmagazin.

u?5 Wirtschafts-Telegramm.
Un Tagesschau.

Schimpf - 19717. Talkshow.
,j-30 Spatzi. Kinderfilm.
!5 n Tagesschau.

Herzklopfen. Flirtshow.
16 n Hey Dad! Austr- comedyserie.
Ig'n Tagesschau.

ii 3 Fliege. Talkshow. Vandaag: Ichlj!®Be alle Frauen.
'ï'ift Tagesschau.
l/_S Brisant. Boulevardmagazine.
1? *0 ard vor acht. Met: Reg. info..
'7 .2 Ta9esschau"Te,e9ramm-
18ftn De Drau^9an9er> serie.
18 je Vervo'g Die Draufganger.
'8 Sn Marienhof, serie.

's. a9esschau"Te'e9ramm-
'O On e Kommissarin, serie.
'O'ie Tagesschau.
.' 5 Kein schoner Land. Muziek-

jQs°9ramma. Afl.: Bodensee.
3^"ij* Tagesthemen-Telegramm.
*1 4n Kontraste-
rio er Fahnder. Duitse politiese-

?j,- Afl.: Eine Beute kriegt Beine.
*3on Tagesthemen.

Jf*1 Der kalte Patriarch. Portret van
va|ter Ulbricht, ooit het staatshoofd

°o_n Van de DDR-
tai Cnron'k der Wende. Documen-

Oq'r| serie. Afl.: 25. November '89.
rj'5 Alles Pasta! Amerikaanse se-

Og / Afl.: Hpchzeit auf italienisch (2).
°°Sn Ta9esschau-_._!?ope and 9'ory. Engelse
o?4n m uit 1986--"ho-02.45 Z.E.N.. Begegnungen mit'fn schen in Afrika. Afl.: Ein HausC.s Bambus.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Schooltv. 10.45 Non-Stop-
Fernsehen. 12.35 Hit-Clip. 13.00 Non-
Stop-Femsehen. 13.30 Landesschau
unterwegs. Serie. 14.00 Schooltv.,
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute. Afl.
10. 15.45 Schlaglicht. 16.15 Aben-
teuer Wissenschaft. Afl.: Indianer - der
Mythos von den Hopi. Herh. 17.00
Cursus economie. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.58 Peter Hase und.
seine Freunde. Afl. 1. 18.25 Unser
Sandmann. 18.30 Südwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's? 18.50 Eisen-
bahnromantik. Afl.: Schienenbus, Ret-
ter der Nebenbahn. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sport unter
der Lupe. 21.00 Nachrichten. 21.15
Politik Südwest. 21.45 Fahr mal hm.
22.15 Kultur Südwest. 22.45 ■ Gli
innamorati. ital. speelfilm uit 1955.
00.10 Schlussnachrichten. 00.25 Non-
Stop-Fernsehen.

serie. Afl.: Traumurlaub.
20.15 Entweder Oder. Spelprogram.
21.15 WISO. Sociaal-economisch

magazine.
21.45 heute-journal.
22.15 live. Live talkshow vanuit de

Alte Oper in Frankfurt.
23.15 Die Nervensage. 25-delige

Duitse serie.
Om een zakcentje te kunnen verdie-
nen accepteert Willi de opdracht van
een schoolkrant om een interview
met schlagerzanger Dudu af te slui-
ten. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn,
want Dudu verandert voortdurend
van verblijfplaats en is geenszins
van plan een interview te geven.
Afl.: Der Sensationsreporter.

23.40 heute nacht. Actualiteiten.
23.55-01.25 Jung, blond und tödlich

(The vengeance of she). Engelse
speelfilm uit 1967 van Cliff Owen.
Ze noemt zich Carol, maar niemand
weet wie ze is en waar ze vandaan
komt. Op een verlaten landweg in
Zuid-Frankrijk krijgt ze een lift van
een vrachtwagenchauffeur, die korte
tijd later dood wordt aangetroffen.

19.25 Freunde fürs Leben. Duitse

17.55 Lutz & Hardy. Duitse politiese-
rie. Afl.: Das Sandmannchen-Experi-
ment. Aansl.: Guten Abend.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.

16.05 Die fliegenden Arzte (The
flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Kein Weg zurück.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.:

heute-Schlagzeilen.

05.10 Gezamenlijk programma
Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.

landerjournal.
13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Naturwelt. Natuurreportages.

Vandaag: De meeuw.
14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.

Afl.: Genau nach den Regeln.
14.55 PUR. Jongerenmagazine.

Vandaag: Dieren als filmster.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.3Q K-Base. Live jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2, -00 uur - The Desperadoes -
oüri

43-USA>- en voorspelbare
I estern van Charles Vidor, waar-
p, schurk Glenn Ford en sheriff
t6Q

dolph Scott elkaar bijstaan
Qsi 8_ de no9 vee' snodere Ed-wr Buchanan. Wel in kleur.

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12.00 Ron Bisschop..
16.00 Luc van Rooij. 20.00 Late
Rock. 00.00-07.00 Night Rock.

6.05 Radiofrühstück+Spiel Glücks-
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.10
Gut Aufgelegt. Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musicbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell
(Aktuelles vom Tage). 18.40 Jazz
a la BRF. 20.00-20.05 Nachrichten.

België/BRF
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30 nieuws.
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren (MA/). 17.07
Avro Radiojournaal. 20.04 Onder
tafel. 22.04 Hier en nu-sport. 23.07
Met het oog op morgen. 0.04-7.00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
5.5 = 6; 1.02 Hothouse; 3.02 Het
paradijs; 4.02 Grand disco classi-
que; 5.02-7.00 De gezamenlijke
zenders Peazens & Moddergat.

Radio 1 7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mv- Omroep Limburg
ziek voor miljoenen. 10.54 Och-
tendconcert. I. Noordhollands Fil-
harm. Ork. met sopraan; 11. 12.18
Pianomuz. 13.04 Variaties op vier:
Terpsichore. 14.00 Middagconcert:
Uit Varas matinee archief. Radio
Filh. Ork. met piano. 15.30 J.S.
Bach 16.00 De Nederlanden: De-
sprez en De Lange. 17.00 Zin in
muziek. 18.04KRO Klassiek. 19.30
Het orgel. 20.02 Avondconcert.
Muz. voor klarinet, viool, altviool,
cello en piano. 22.00 Laudate.
23.00 Deze eeuw. 0.00-1.00 Vier
na middernacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Tros Perspek-
tief. 10.02 De duvel is oud. 11.02
Kleur bekennen. 12.02Weldenken-
de mensen. 13.10 NOS Bijlage.
14.02 Een leven lang. 15.02
Schuim en as. 17.10 Radio UIT.
17.50 D66. 18.02 Actualiteiten in
het Nederlands. 18.30 Religieus
programma in het Turks. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Tema. 22.00
Finale. 23.07-24.00 Met het oog
op morgen.

Elk heel uur ANP-nieuws. 7.00
Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Bevrijd. 9.00
Tussen de bedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof. 12.00 Limburg Aktueel
met om 12.30 uur ANP-nieuws.
13.00 RadioNieuwsCentrale, bin-
nen/buitenlandrubriek. 13.30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport met
Alf Poell. 14.00 Licht Limburgs
muziek. 15.00 Horizon, consumen-
tenmagazine. 16.00 Cultuurmaga-
zine Festival. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel met om 17.30 ANP-
nieuws.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Bistro & Co.
Muziek en culinaire geneugten.
10.00 Nieuws. 10.03 Parkeerschijf.
Bont magazine met muziek en
heel wat tips gepresenteerd door
Rita Jaenen. 11.50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Roddelradio.
14.00 Alle donders. 17.00 Radio
2 regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Over Stuur, wekelijks automagazi-
ne. 20.00 Het Narrenschip. 22.00
nieuws. 22.05 Het doosje. 23.30-
-6.00 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).

Nerderland 2
hei.!5 uur ' Southem Comfort -JJJBI-USA).I^erikaanse reservisten raken
bo<? nauw in zuidelijke moeras-
hpn 6n' Lokale cajuns pruimen
Pow niet' Keith Carradine en
Q wers Booth geven echter niet

69ie van Walter Hill.
" Het Engelse doorsnee huisgezin Rohans, uit een Londense wijk, tuurt angstig het
luchtruim af omdat er elk moment Duitse vliegtuigen kunnen opduiken. Scène uit
de Engelse autobiografische speelfilm 'Hope and Glory' met v.l.n.r. Dawn (Sammi
Davis), vader Clive Rohan (David Hayman), Bill (Sebastian Rice-Edwards) en moeder
Grace (Sarah Miles) met Sue (Geraldine Muir). (Duitsland 1 - 00.50 uur).Duitsland 2

s -55 uur - The Vengeance of& " (1968-GB).
son " Berova en John Richard-
Ch« ~ een fantastische film vanv[lff Owen.ouw js geheugen kwijt en ont-
9ep V man die denkt dat zii devan zijn minnares herbergt.

Duitsland 1
00.50 uur - Hope and Glory
(1978-GB).

BBC 1
00.30 uur- Rebel - (1985-Aus).
Rommelig drama van Michael
Jenkins.
Matt Dillon speelt gedeserteerde
marinier die steun zoekt en vindt
bij nachtclubzangeres.

Film met musicalelementen.
Ook met Debbie Byrne en Julie
Nihill.

Meesterlijke, autobiografische
film van John Boorman over
Londons jochie dat tijdens WO II
de gruwelijke realiteit als een
groot avontuur ervaart.
Met Sebastian Rice-Edwards en
Sarah Miles.

Radio 4
Om 7.00. 8.00. 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.

6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie
friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine. 21.04
Villa 65. 0.04 Tros Nachtwacht.
2.02 Vacuüm. 4.02-6.00 Pyjama
FM.

Elk heel uur nieuws
Radio 3

Elk heel uur nieuws.
7.04 Goedemorgen Nederland.
9.04 Het Willem Weverplein. 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 18.04 Alle
mensen. 19.04 Tros Schlagerfesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 2

04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.00
Nieuws. 9.05 Musikpavillon (10.00
nieuws). 12.00Nieuws, Zur Sache.
12.07 Gut Aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen. 14.00Nieuws, Stich-
wort Wirtschaft). 15.00 Café-Kon-
zert. 16.00 Nieuws. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn fünf.
Aansluitend Musikexpress (18.00
en 19.00 nieuws; 19.30 Ohren-
bar). 20.00 Nieuws. 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR 4
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Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Serie.
19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
20.25 Murder in Texas. Amerikaanse

miniserie.
22.10 Miss Travestie. Verslag van

Miss Travestie Verkiezing Nederland
'94 die in Den Haag plaatsvond.

22.20 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.25 Lijn 5. Live-programma.
22.55 Soldier, soldier. Engelse

dramaserie.
23.50 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.55 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.40 As the world turns. Herh.
01.25 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.55 Nachtprogramma.

BBC 2RTL5RTL4Nederland 2 Nederland 3

SPORTS 21

Duitsland 2Duitsland 1

Nederland 1

RTBF/La Une
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Muziek
Te k. PIANO, ’700,-. Tele-
foon 046-377751 na 17.00
uur.
Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon 045-713751.
Te koop SINGLES, oldies,
50 st., in witte hoesjes,

’ 100,-. Tel. 043-253731.
Te koop PIANO, kleur don-
kernoten, vraagpr. ’ 950,-.
Tel. 046-750314.
—*——^**mv>« i.iij 11in 111 nwwfl|P"ji.!.iu!ii.i.i i j.i.i ii

- Te k. WIENERHARMONICA,
) 4 rijen, z.g.a.nw. ’2.300,-.

Bouwbergstr. 13,Brunssum.
.Te k. ROLAND GS-6 voor-■ versterker/effect processor i.. z.g.st., pr. ’400,-. Telef.■ 045-725247.

"Te koop electrisch ORGEL,

' ’40,-. Tel. 045-258374 na

' 18.00uur.
"Te koop gevraagd CD'S en. CDl's. Telefoon: 04404-

-1706
Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video'setc.
waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzamelden verkocht tot liefst....

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
INDESIT KOELKAST

R 2260,260 Itr. inh., 3 sterren vriesvak, autom. ontdooiing.
GEEN’ 899,-OF ’ 699,- MAAR:

’ 399,-
AEG WASAUTOMAAT

LAV 625,1000toeren, Vi wastoets, energie-
spaarprogramma, RVS trommel, aparte temperatuurkiezer.

GEEN ’ 1.799,- OF’ 1.399,- MAAR:

’1.199,-
ETNA GAS-ELEKTRO FORNUIS

1610, gas koken, elektro-oven, diverse oven funkties,
grill-element,klok.

GEEN ’ 1.145,-OF’ 799,- MAAR

’599,-
WHIRLPOOL MAGNETRON

AVM 602, 900 Watt vermogen, digitaletimerklok,
20 liter inhoud, 10 vermogensstanden.

GEEN’ 699,- OF’ 599,- MAAR:

’ 299,-
ARISTONA KLEURENTELEVISIE

51 TA 1410, 51 cm. beeldformaat, afstandsbediening, tele-
text, 60 voorkeuzezenders, 99 kanalen, stilstaand beeld.

GEEN/1.199,-OF’ 749,-MAAR

’ 599,-
PHILIPS VIDEORECORDER

VR 722, stereo video, 2 scart aansluitingen,
afstandsbediening, 99 kanalen, stilstaand beeld.

GEEN’ 1.798,- OF ’ 1.299,- MAAR

’ 999,-
JVC MIDISET

W45, digitale tuner met voorkeuzezenders,
dubbel cassettedeck met autoreverse, programmeerbare

CD-speler, 2x 35 Watt.
GEEN ’ 999,- OF ’ 899,- MAAR

’ 599,-
JAMO BOX

N50,50 Watt belastb., regelb. vermogen op luidsprekerbox.
GEEN ’ 178,-OF’ 99,-MAAR

’59,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162.
Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries, g 046-753152.
Te koop IJSKAST tafelmo-
del en 4-pits gascomfort,
van 7-93, samen ’ 1.238,-.
Nu voor ’400,-. Telef.: 043-
-474132.

Te koop wasmach. volaut. +
BOYENLADERS + combi's
+ drogers v.a. ’175,- met
garantie. Tel. 046-744602.
Te koop Etna GASFOR-
NUIS met grill-bakoven, 2 jr.
oud, ’500,-. Tel. 045-
464073 b.g.g. 457961.

'Te koop electro FORNUIS 3-
pits met bakoven en lade,

" ’ 300,-. Telef. 045-457295.
Te koop goedwerkende vol-
a-t. WASMACHINE, ’325,-.
Telef.: 043-434047.
Te ■k. koel/VRIESCOMB.;
dubb.drs. koelkast; laden
diepvries; wascomb.; wasm.
volaut. Tel. 045-255578.
Te koop zeer mooie WAS-
DROGER. Telefoon: 046-
-753152.
Te k. enkele WASMACHI-
NES volautomaat v.a.
’125,-, alles in prima staat.
Telef. 04498-52655.
Te koop GASFORNUIZEN:
butaan, aardgas, elektr.,
kookplaten: butaan, aardgas,
elektr., koelkasten, diep-
vrieskasten en -kisten, tv's,
video's, stereo-app. en
boxen, wasmachines en
wasdrogers in div. prijzen en
merken. Alles volledig ge-
kontroleerd en met 3 mnd.
garantie. Stofzuiger, fietsen,
gereedschap, div. huish.
app. en curiosa. Het Snuffel-
paradijs, Burg. Lemmensstr
107, Geleen. Tel. 046-
-748526.
Te k. inb. KOEL/VRIES
comb.; mini-diepvries; vaat-
wasser; wasmach. boyenla-
der; inb. oven; diepvrieskist;
2-deurs koelkasten; gasfor-
nuisen. Telef. 046-379323.

Verzamelingen
Te koop gevraagd POST-
ZEGELVERZAMELINGEN
en partijen postzegels. Te-
gen de hoogste prijs. P.
Janssen, Somerenseweg 42,
5591 JW Heeze. Tel. 04907-
-64277.

Kunst en Antiek
ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.
Tel. 040-120526.
Te koop gevraagd barok,
antieke en grootmoederstijd
MEUBELEN. 04499-3763.
Antiek en nieuw . geloogd
GRENEN meubelen, voor 'n
sfeervol interieur. Roman-
tisch wonen, Vaesrade 56,
Vaesrade-Nuth. Tel. 045-
-245901. Autobaan afslag
Nuth, richting Hoensbroek,
over het spoor 1e links,
Vaesrade. Ma. gesloten, Do.
koopavond.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij.
Maandag gesloten, donder-
dagkoopavond
A.s. zondag 27 november
KOOPZONDAG open van
10.00-18.00 uur. Antiek o.a.
houten beelden, schilderijen,
zilveren voorwerpen, blikken,
meubelen, historische
wapens, kerkelijke kunst en
nog veel meer. Antiek 't
Echter Snuffelhoes, Rijks-
weg Zd. 40, Echt Limburg.
Tel. 04754-87722.- Te koop antiek, zilver, etc.
etc. ROMMELMARKT a.s: zaterdag en zondag Pavillon: te Valkenburg.
ANTIEK J. Hugen, voor gre-

■ nen, eiken en mahonie meu-
bels. Staai 23A, Grevenbicht.
Zat. en zond. kijkdag, 12.00-
-17.00 uur. 04498-59657.

Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). S 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop ant. KLOK, Weense
régulateur, ’ 1.850,-. Tele-
foon: 046-336386.
Te koop SCHILDERIJEN.
Telefoon: 045-241996.
ANTIEK te koop. Luxem-
burgse kast en Biedermeier
3-zits bank met rozen, iets
aparts. Tel. 04492-3489.
De KLOKKENSPECIALIST
in oude en antieke klokken.
Alle prijsklassen. Reserv.
voor kerst mogelijk. Met gar.
Open zat. 10.00-17.00 uur.
Veldhofstr. 43, Eygelshoven
045-317958 na 18.00 uur.
Braderieën/Markten

ROMMELMARKT aüs" zat!
en zond. Pavillon te Valken-
burg. Inl. 04406-12574.
ROMMELMARKT, 26 en 27
nov. Pavillon te Valkenburg.
Entree ’2,50, kinderen tot
14 jaargratis.

Tekoop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Wij kopen al uw nog bruik-
bare BOEKEN en stripboe-
ken. Wij halen en betalen
contant, g 04747-2549.
Te koop gevraagd Fl-
SCHERTECHNIEK. Tele-
foon: 045-212128.
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. a 04454-68409.
Te koop gevraagd eiken
LITS-JUMEAUX. Telef. 046-
-520760.
Gevr. v.a. 1990 KLEUREN
TV'S; video's; stereotoren;
ladendiepvries, snorbrom-
mer. B 04406-12875.

Diversen
Verwijderen van

Tatoeages
zonder littekens. Lasercen-

trum Heerlen. Op de Nobel 9
(tijdelijk Nobelstr. 25).

Telef. 045-741997.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen in een rustige sfeer,
(geen erotiek!). Alleen vol-
gens afspraak. Tel. 043-
-626477.
"MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
KRASLOTEN - 21 spel,
prikplank voor horeca en
vereniging. Tel. 043-476065.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud,
telefoonkaarten. Kasteel-
laan 102, Heerlen-Meezen-
broek® 045-726789.
Te k. COMMODORE 64 met
drive ’225,-; trompet ’75,-.
Telef. 046-375459.

BRUGMANPAKT^—
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I ==^'\ \\^il mêkßn*&nan HYDRA/LIBRA Bll|g{-lïaiï RONDO
1 ■ |r*»^ vfrarVr'''—"--i\ \ \\\\ 'k^l_\^__mm. Beige kunststof keuken- Moderne witte softline keuken. Uitge j

*^^^^^P''''''''''_BBB__^______-r l^f II \\ \' "^H*^"1

"' i Uitgevoerd m essen structuur metfraaie houtnerfstructuur en witte
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I ' jKE ! : * ■ plllltC ____-——ai gratiskeukenmachine. Vai.ji-W.__sr: »*

S\ V" _\\' \\\l^-#Sl\_^^^^^»'--*"t- __T ■«. "* '* Alkmaar, Noorderkade 1.072 156793__________________ \ \ ;>| \\ -A\\^_-^**^^ a|r _^8 Amarafoort,Amsterdamseweg 10, 033-4,
n -^ \ l \\\^^-^___\<^^^^^ 'ffifr -w> "~ 613448. Amsterdam, Stadhouderskada
___r____rff!_3f| SAN ANTONIO \ \ i * ___**"Z~<r m __ _-~ __m—®"b°~ 020-6752956. Arnhem. Venlosingel 17rvHS** 1*"» J>«" «""!"■>"« \z*-^Jr*Z>^& ____k-9it~-^ (Woonboulevard). 085-8121 12. B.».rwfGlanzendekunststof keuken met KYr**- J*:Y^Y-2;i^-

-f» n Parallelweg 95 (Meubelboulevard).0251?
structuur, afgezetmet kunststof kanten LgÈ-—--*" __«_ -rnRON'V .;ck.eu,'e 24299. Cepeiie e/d u»ei. Hoofdweg *BB
l _.„„ 1 _j„t ,»„„ /\*m

_n „m "^T -__lr_t__n ' iandhü' _ tint- 010 4586040. Den Bosch. Beitscheweöen beuken ladefronten. Afm. 320 cm. __fl—&*It\.o eiker»»a°" rust' eK !wrt , (Meubelboulevard).073 411595 n6Compleet met alle inbouwapparatuur "^^-»laisC „.uur- ° "noe'>o .1 inbOuvN' Den h««o. Binckhorstiaan 113.070-34779"=
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VanA6_r-Voor "' oVen ,S °Xn crO-C°7r.tkSllB19^^^ (Meubelplein).04990 74481. En.ched».
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H_^^\. Ma"

"
J^w_or * ' 166 (Woonboulevard).045-754240. 2

»^ »»" Hoofddorp. Kruisweg 785a, 020-653340'"
f ""» 1 Haal».. Absdaalseweg 19, 01140-20080.

Leeuwarden, Franklinstraat 48 (Winkel-
~—"m—m~~~m^~■""""—"^^""^«—i^^^eae^^—i^a"^""^—^—^—^^^^^—■^^^■^—^^^"^~ plein De Centrale),058-130383. IWluide«'a/al laA Pampusweg 2 (Naast Maxis),02940-19^_2Brugman keukens l ml I" I /5\ Numansdorp. Edisonstraat 4,01865-37' |

ZÜn compleet af: «________■_£>_ Rooeendaal. Oostplein 13 (Woonboulevar
* *^ —|^881 X-_r_l 01650-69852 Spijkenisse.Kolkplein

l_J 4cm dik werkblad \j __j _A_r iNovicemer), oiaso-isue. utrecht,. I**^ Hollantlaan 14 (Meubelboulevard). __
met waterkering | ■__ I-1 _ l \ fE\ 030-588471. Vaenendeal, Kernreactorstra 8

_1 qaskookplaat met _^_T^O 1 f " 1/ »T XI—lr^~N—TT "—"—""N/""**—Ti '—\^^ 28,08385-50025. Zoeterwoude.
_^_^yLX_»X7f / _M Mfm)_tMMMoMm)k Hoge Rijndijk 195.071-892086

VOnkOntSteking jT^m S^ _l \ J _\ \j _Wl tl m tl Ê M l m Ml Ê Ë Zutphen.GerritsenwegIJ (Woonboule

\p verlichtinQ V^*fT l_ J^BBr?^B_^Br_P^^^Bßßßßrr____' Oponingatijdon:dinsdag t/mzaterdag
I 11 V___P'*BS—& -i-dekoopavonden.

mengkraan 1 1 L ___^_^^ J_—_^ - s (f inteiueijr . Heerfen maandagmiddag geopend. _jiW SPoelbak 7 N_l _V jB/ jP_JT _^~_ a \( T-\ n Hulm*zondagmiddag en maandag geoP0

_1 afzuïgksp \J ____■ * "* ____V ■ M^^^ \\J [’/ Son/Eintihovenmaandag geopend.. - f-J-4-I-l-Lll _—r Roosendaal maandagmiddag geopend.
-i *__ !:♦_._ t-^^i_.„_* _dÉÉ__L_l_. —____—_———^^^^^' > *Artikelinformatie uit de Brugman KadoshoP160 liter koelkast |^ . vindtu in alle filialen.

"m^,llmM Voel je thUIS met je Brugman KeUKen "Of de helftvan de waarde in contanten.

' Aanbiedingen zijngeldig t/m 13december a.
BaBHMBBBBBBBaaaeaeM|aanMH Druk-en zetfouten voorbehouden.

gTt-^r-^Jl^- Jr-.l^jfd^^rT.Tjfri-T--_['_'Jifr'rf^'ril j^Hijlf r^'T V»TJT 1_-■^i*i«--T^Vl»y TTTptiyJ Ijjpi, J-j_ J^J .SIt_TIT-4___ Actie geldtniet voorshowroommodellen

— ï TI-K SA 90 AUDIOCASSETTES !
SABA PHILIPS JZÏÏZSiïm/ EÏSSa tTtXW Perfecte cassettes met een opnannecapa- jJ^H

bij aankoop citeit van 90 minuten. &%*_% ;___\_____*\.m~.-l "__^

SABA M3707 PORTABLE KLEUREN- PHILIPS 25 PT 820 STEREO KLEUREN- PANASONIC NV-HD9O STEREO B&WV201/DS1 LUIDSPREKER PHILIPS CD 940 CD SPELER AKAIMXIISMINISET e{
TELEVISIE TELEVISIE MET 100 HZTECHNIEK VIDEORECORDER Vele malen goed geteste luidspreker. Dit twee CD speleruit de bekende900serie van Philips. Complete miniset bestaande uit versterken^ ,
Ideale kleurentelevisie voor de slaapkamer of Prachtige kleuren televisie met een 03/59 cm Hifi stereo videorecorder met een opmerkelijk weg bas-reflex systeem heeft een belastbaar- Zeer eenvoudig te bedienen dankzij de een- 2x 35Watt vermogen, Surround Sound e .
op de kamer van dekinderen. Uitgevoerd met Flat Square Black Line S.beeldbuis. De 100Hz levensechtgeluidvoor debeste weergave van heid tot 100Watt. In diverse luistertestenkomt knopsbediening waaronder automatische per Bass. 7 bands equalizer met diverse m .een 37/34 cm beeldbuis met een haarscherp techniek zorgt voor een perfect trillingsvrij films en muziekprogramma's. De 4 videokop- telkens weer de goede hoge-laqe tonen kwali- bronkeuze en CD synchro. Het overzichtelijke lingen. Tuner met 20 voorkeuzezenders
beeld. De 40 voorkeuzezenders kunnen via de beeld. HelderstereogeluidviaBoWaftvermo- pen koppelen superieure beeldkwaliteit aan teit, gecombineerd met een gelijkmatig midden grote display geeft alle informatie in één oog- mer. CD spelermet diverseprogrammee ,
directe kanaalkeuze op een gemakkelijke gen. Tevenso.a. 100voorkeuzezenders, snel- netgemak van de langspeelfunctie. Tevens ge- tonen gebied, naar voren. Per stuk. opslag. Mogelijkheden voor directafspelen of ties. Dubbel autoreverse cassettedeck *
manier ingesteld worden. Eenvoudig te bedie- le teletekst en omschakelbaar beeldformaat. makkelijke Showviewproqrammering, index- Oude Vogelzangprijs 199 programmeren via 10 cijfertoetsen. Uitgerust kopiëren op hoge snelheid. Compleet
nen via On Screen Display en de bijgeleverde Oude Vogelzangprijs 2699 zoeksysteem, PDC aanpasbaarheid enLCD af- <^-—■ l met een digitale uitgang. Volumeregeling via weg systeem luidsprekers en afst. bedie^
afstandsbediening. Inruil werkendeKTV 500 standsbediening. _m _\r^m\ deafstandsbediening. Optioneel zijn surround luidsprekers lever
Oude Vogelzangprijs 599 _______________ Oude Vogelzangprijs 1299 ___P___ Oude Vogelzangprijs 799 Oude Vogelzangprijs 999

ioo 2199 000 Igy _aoo toOmJ__l^_r^_r -mmm* ■ -mW -mW m_XÊ m_\\\\_W j-W 8&WV202/DS2 luidspreker, 120 Watt ■fli *>_.__¥ AW
__É__r _____T Meerprijs 72/69 cm beeldbuis 300 _____T -*mT _____T belastbaarheid. Per stuk 299 249 _■ _____T _____T kW -MT j_~-^
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H Veiligheid:

2 full size airbags

dwarsbalken
in de portieren

rondom schijfremmen

ABS (optioneel)

Comfort:

stuurbekrachtiging

getint glas

elektrisch verstelbare
buitenspiegels

Power:

2,0 liter 16V motor

DE NIEUWE CHRYSLER NEON: VANAF f 37.995,-

KOENEN'S AUTOBEDRIJF Brugweg 8, Echt. Telefoon 04754 - 8 49 00.
AMERICAN CARS SCHIMMERT Groot Haasdal 6, Schimmert. Telefoon 04404 -18 88.

Chrysler Neon vanaf f 37 995-. Afgebeeld de Chrysler Neon LE: f 4J .995,-. Prijzen mcl. 8.T.W., af importeur, excl. kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf f 989,-
-(excl. B.T.W. en brandstof; gebaseerd op 48 mnd., 20.000 km per jaar, full operational lease). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B.V. Telefoon: 03473-63400.

Nu AFVALLEN en met de
feestdagen gewoon eten en
op gewicht blijven, dat kan.
Bel. Monica 046-582047.
Te koop Lucky cards
FRUITAUTOMAAT. Tele-
foon: 043-258063.
Te h. LOODS of autostalling.
Te k. inboedel; stroomkabel
200 mtr.; 20 bureaus + di-
versen. Telef. 046-379323.
Te koop 2x 2-zits BANKJES,
grijs leer; piano, binnenwerk
gereviseerd; tapijt 2x3 mtr.
Tel. 04498-57379.

COMPUTER 486 DX4O 4
MB RAM, VGA kleurenmo-
nitor, HD 170 MB, mcl.
soundblaster, geluidskaart
en doublespeed CD-ROM,
muis en zeer veel software;
zeer complete alarminstal-
latie voor huis of bedrijf; huis
telefoon-video installatie be-
staande uit camera en 3
spreek-monitor stations. Inl.
04407-3085.
Te k. GOKKAST Jokers '91,
uitbetaler, x4, 8, 16. Tele-
foon 045-442489.
Te k. JUXE-BOX eind 60er
jaren, veel licht. Parallelstr.
37, Amstenrade.

Carnaval ,
Te k. 17 smokings tevens te
huur 2 PRAALWAGENS
voor carnavalsmaandag of
dinsdag.Tel. 04498-52236.
Te k. zeer mooie CARNA-
VALGROEP voor 10 pers.
Telef. 04492-3279.

Vlees/AGF
Panklare halve VARKENS.
Inl. Slagerij Van Sloun, Bom.
Tel. 04498-55474.

Telecommunicatie
"""SEMAFOONS******
Zonder abonnementskosten.
OficieelPTT. _ 04758-2416.
Te k. PTT-SEMAFOON met
display, semadigit 550, met
nummer, dus werkend te
zien, normaal ’669,-, nu
’350,-. S 045-222019, b.g.g.
06-53.173283.
Te koop CANON Fax 520
met veel functies en faxrol-
len. Telef. 04407-2038.
Te koop MICROSCOOP
voor o.a. natuurliefhebbers,
studenten en biol. onderz.
Telefoon 04789-2462.
Te koop GOLF 1.6 bwj. '79,
goedlopende motor (op-
knapper) ’350,-; te koop
wasdroger Pelgrim (klein)
’150,-. Palenbergstr. 15,
Heerlen.
Te koop TENTOONSTEL-
LINGSKOOIEN, broed-
kooien en aanverw. art. Al-
les i.g.st. Tel. 043-646351.
Postorderbedrijf biedt aan:
LINGERIECAT. ’20,-; leer-
cat. ’ 20,-; rubbercat.
’20,-; videocat. ’20,-. Bij
bestelling v. catalogus stuur
’2O,- aan Postbus 224,
6430 AE Hoensbroek. Geld
van cat. retour bij bestelling
van f 150,-.
Te koop oud BROOD, 60 et
per kilo, gedroogd of in
paneermeel ’ 1,- per kilo.
Tel. 04406-13513.
Te k. STAPELBED met glij-
baan, matrassen, lattenbo-
dems; Maxi Puch '91 met
sterwielen. g 045-726673.

Te k. HOUTDRAAIBANK
met kopieermachine

’ 1.500,- en elektr. typema-
chine ’ 250,-. 046-519485.

Te koop BOXZAK 2 mtr plus
boxhandschoenen, zak-
handschoenen, punchbal, 3
trapkussens. 043-626235.

+ a Bloedbank Zuid-Limburg
A heeft nieuwe donoren

1 w nodig.o43 877778

B_l____________t *■*** ____. jfl_i
>"____-_B9_____i£:' i _**____» _________ .^"^________PB^_______r_>'.;- .J______t_-____Br_r * ________ y':-;::_PV__E_MP_r/__■ _______________

>** "~

B__k v ______ _________ tu^ Ai.*\Cy'_______ '______ ____*________kP'^^/

LENEN MOET LEUK BLIJVEN.
WELKOM BIJ DE GKB!

Lastig gedoekunt u niet gebruiken als u
een lening aanvraagt. U hebt geld nodig. Punt
uit. Tegen een prettige lagerente. En aardige
mensen die depersoonlijke leningvlot voor u
regelen. Evenals een doorlopendkrediet, als dat
debedoeling is. Dus geen gezeur alsjeblieft.

Mee eens? Dan is deGemeentelijke
Kredietbank uw juiste adres. Bel voor informa-
tie. Of nog beter: kom gewooneven langs.
Wij helpen u graagaan geld.

Doorlopendkrediet
limietbedragI theoretische I aflossing effectieve

looptijd permaand rente per jaar
f 15.000,- 66 maanden f3OO,- 10,8%
f25.000- 65 maanden f5OO,- 10,4%
f40.000- |65 maanden| fBOO,- 10,4%

Persoonlijke lening
I in handen I looptijd I aflossing I effectieve

permaand rente per jaar
f10.00Ó7~ 48 maanden f253,95 10,5%
f20.000- 48 maanden f507,91 10,5%
f40.000- |60 maanden| f847,68 | 10,3%

Wijzigingen voorbehouden.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 -16.00 uur

r__K GOED VOOR UW LENING
V^D Gemeentelijke Kredietbank

Geerstraat 34
Postbus 103,6400 AC Heerlen
tel. 045-715211

3 Prestige in vorm en afkomst
j^P^fr., De prestigieuze nieuwe lijn van Omega.

Uitgevoerd in edelstaalof 18 karaat, goud.
Topkwaliteit uurwerk: quartz, automatisch

___%_ Sublieme afwerking en modiei design

\_JPf\L_ AfeheeM: De Vifc

■* i~j-, , .. l'rorigi ChnMMgnaf
1 ne sign or excellence v-o u».

: JUWELIER MEERTENS
DAUTZENBERGSTRAAT 24

6411 LC HEERLEN
TEL. 045-711415

ffiSj Provincie
"3£*P3 Bureau Bibliotheek
«___ .imbura Postbuss7o°

t__^_» -"■■■■■*»"■ 5J 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zijm358/47-94 voornemens zijn aan REKO B.V. onder een aan-
tal voorschriften een revisievergunning ingevolge
de Afvalstoffenwet te verlenen voor haar inrich-
ting gelegen De Asselen Kuil 15 te Geleen.
Het ontwerp van deze beschikking, alsmede de
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken lig-
gen ter inzage van 25 november 1994tot 9
december 1994en wel: - in het Gouvernement
te Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren, - in het gemeentehuis van Geleen tij-
dens de werkuren en bovendien donderdags
van 17.00 uur tot 20.00 uur, alsmede tijdens de
werkuren na laatstgenoemde datum op deze
plaatsen tot het eindevan de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.De aanvrager, als-
mede degenen die bedenkingen hebben inge-
bracht naar aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest, kunnen tot bovenge-
noemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen tegen het ontwerp van de
beschikking. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan verzoeken om zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Een bezwaar-
schrift moet worden ingediend bij Gedeputeerde
Staten, postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Alleen degenen, die bezwaren hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven en een
ieder die aantoont dat hij daartoeredelijkerwijs
niet in staat is geweest, zijn latertot het instellen
van beroep gerechtigd.

iS. Diversen
PitoTp-'11 ' ' "—"

HW ln huis. zonder aan-KIW Gegarandeerd|CYEKSNIEUW, gratis
__%<?'. snelle levering:
X.w v-a. ’9,95 p.wk.,yenernel v.a. ’9,95 p.
tg. videorecorder v.a.

Yg P-wk., wasmachine,
> ita,^8. computers enz.
ji_ul nu: 06-8499 of 04704-
-\ ■ Jopaz Limburg, Rijks-
C 89. 5953 AC Reuver
ffi^_^^
! "* tn ?2,ENDE voorspelt

" _Rm omSt- 00k Voor 'e^~
r^l___6ling. 043-253637.
CL rEÜLLE entertainer,

! |/0 °ara. zang, trompet,
fSC___j43-473241.

JW_tan' .eniet van een in-%to_eve MASSAGE. Tel.
i^__j6o/04750-11462.aisY-^LEGSTER volgens
Mis,'aak- Tel. 043-434594.
j><__evrijdagnamiddag.
Irr^P 2-zits BANK, bie-
t.|(| er> I. eiken, gobelin

.rjil als nieuw, ’300,-;
380 V

W'"' half body zonne-Tei,;. 60 cm, 1 jr., ’ 125,-.T^Z.2568.
*riaai SK|-BOX 250 Itr.; im-Wï kmderwagen 3 in 1;
Vn?OX; babybadje enjj^___Jel. 04492-3154.
Ijk. E^N St. Clara. Belang-aa9 alleen positieve
VT' B|d 9 dagen het
W gegroet bij een bran-
tee. tt kaars, ook als ver
HenZln in neeft- Vraa9 2
len dle vast onmogelijkj|n om verhoord te wor-
j|)t. i, lets wat u ter harte<5ars aat de negende dag de
to'blir 9enee' opbranden en
fet,,, er dit bericht. U krijgty^gegjl.S.L _

WH k' eiken BOTERKAR--1% n,
, ° '■ schilderijen.,^_jgss-2470.

Heeft U genoeg van al die
magische diëten? Geef de
moed niet op probeer HER-
BALIFE, wereldwijd een
succes. Bel voor informatie
043-470962.
Te koop eiken KAST, met
glas en lood, 1.90m. h.,
2.00 mbr.; babybed met spij-
len en verstelb. lattenbodem
en nw. matras, pr.n.o.t.k. Tel.
045-419189. _____
KLEDINGSSTUNTMARKT
zondag 27 nov. 12-16 uur.
Gemeenschapshuis Weiten:
voor één piek bent u sjiek!!
overjassen, jurken, blousen,
broeken, truien, jacks, pak-
jes, kostuums, schoenen,
laarzen, gordijnen, dekens,
kussens, lakens, kinderkle-
ding, meer dan 15.000 stuks.
Gaaf, uitgesorteerd. Alles
voor één gulden per stuk.
Uitzoeken maar !!! Tevens
grote boeken- en platen-
markt
Te koop Walker VOUWWA-
GEN, 5 pers.; zw. eiken sa-
lontafel 108 cm rond en 3
bijzettafeltjes; ant. kastje
98x85x35 cm. S 04499-3906.
Te koop STOELLIFT voor
rechte trap, links bevestigd.
Telef.: 04405-1909.
Te koop WIEG met hemel
op wieltjes ’150,-; droger

’ 125,-; 3 paar hockey-
schaatsen als nieuw; antie-
ke rosenhouten orgel plm.
1910. Tel. 043-634604, na
18.00 uur.
Te koop stoffen 2-zits
SLAAPBANK ’150,-; orgel
Gem ’ 500,-; breimachine
enkel bed Knittak ’50,-.
Telef. 045-723273.
ALLESBRANDER Barbas
inbouw, vr.pr. ’600,-; Ami-
ga 500 (80 MB HD) + kl.mon.
2000 diskettes + div., vr.pr.

’ 900,-. Tel. 045-412532.
Te HUUR Volkswagen Ca-
ravelle 8-pers. Inl. 046-
-755884 na 19.00 uur.

Te k. NAAIMACHINE; stof-
zuiger; nwe. wc-bril; zak
carnavalsart.; wandelwa-
gen; 2 gascomf. 4- + 3-pits;
kleingoed voor rommelmarkt_ 04408-1931 na 17.00 uur.
Heeft U problemen inzake
werk, huur, incasso, ge-
meente. MR. H.P. Mannens
geeft JURIDISCH advies
Tel. 046-757186.
Te k. voor hermenieke Bes-
son Bes BAS + harmonium,
plm. 60 jr. oud; dames city-
bike. Tel. 046-524885.
Te koop HONDA Shadow
VT 500, bwj. '87, t.e.a.b.;
ski's, merk Atomic, met
stokken. _ 046-752044.
Paranormaal genezer voor
al Uw psychische en licha-
melijke KLACHTEN. Mag-
netiseur en voetreflexthera-
peut. Tel. 045-428813.
Te koop 3 mechanische
FLIPPERKASTEN. Telef
045-310616.
Te koop MOUNTAINBIKE,

I grote mt. Giant, roestvrij-
i staal.; div. serviesgoed en

div. glazen met afbeeldingen: (o.a. Beatles); Henri II ka-
pelkast, donker-eiken. Telef:
04458-1930.

ITe koop SATELIET-ONT-
VANGER + LNB + 80 cm, schotel ’250,-. Motor met

.80 cm schotel + LNB
’250,-; motor met Polar-

| mount ’195,-; notebook
computer merk Olivetti; ’ 350,-. Tel. 043-478591.

| Integratieve MASSAGE, strijkingen, knedingen, rol-
lende, wiegende en schud-
dende handelingen, ener-
giestroom leiden etc. Detlef; Wittgens, gediplomeerd In-

' tegratief masseur, maakt■ voor ieder persoonlijk 'n■ vakkundige combinatie.. Massage op maat dus, geen■ sex. Tevens cursus intultie-
■ve massage. Telef. 04750-

-11462 of 04492-1360.

NOVEEN St. Clara. Belang-
rijk. Vraag alleen positieve
dingen. Bid 9 dagen het
Wees Gegroet bij een bran-
dende kaars, ook als u er
geen zin in heeft. Vraag 2
dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te wor-
den en iets wat u ter harte
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. P-B.
Te koop Fend TRAKTOR 35
PK; 2-paards trailer merk
Weijers; houtkachel met
aansluiting voor cv. Telef. -04450-1505-
Te koop nieuw DAMESSKI-
PAK maat 40, kleur aqua-
groen, ’125,- plus Olympia
typemachine, ’ 200,-. Tel.
043-474476.
Te koop TROMPET, beugel,
bariton en grote waterpomp.
Te1ef.04454-64186.
Te koop CITYBIKE 16", mcl.
zijwieltjes, ’ 75,-; politie-
motor op accu, nieuw, v.a. 2
jr., ’ 100,-. Tel. 043-622134.

Te k. draaibaar SATELLIET-
SYSTEEM met 90 cm.
schotel, ’900,-. Tel. 043-
-478591.
Te k. CD's (Limb. product) a
’5,- p. st. (evt. voor Kerst-
pak.jjelef. 045-411130.
Demonstratiedagen voor
BREIMACHINES en com-
puterprogramma's (breien,
patchwork, borduren etc.) op
1, 2 en 3 december van
10.00-18.00 uur. Breistudio
Gen Eikske, Burg. Kengen-
str. 38, Hulsberg, telef.
04405-3787.
Te k. compleet AQUARIUM,
afm. 100 x 40 x 40 cm. Tele-
foon 04450-3175.
Voor de kerst en na de Kerst
problemen met uw gewicht?
Probeer HERBALIFE, een
wereldwijd succes. Telef.
045-220968.

___^^^__.^^^^^^^^^^^^^^^^^
SCHLECKER WARDEBONNEN ■■ f A ■■ %

Waardebonnen zijn In onze filialen verkrijgbaar. I M^^^^^^^^MnJ^^^^^^^^ Ĥ________U___________l
.e...........................«^r_________^_________________^______________________^_-HHJ Pe__"T«

|s_ti_fl _______________________l_i l tS^»^}mmmmÊ MWMêl\ deospray ËSiSXËM■ * ___ aeidigt/m i < .Tw^SgÊ^M_W '-%®mm WL \^*^4iiA -.e n mi H| Hl
■ mmmm&& „__ü_ 6.12.1994 ■ lüßw^ -£é§_l __111 > r '^ _. . _____■ __.^^!_^

AS **® |3r^M4'~"-*: l | 01 deOStICk 40 gr. tf__f_! fw MJJi Totaatwesmüwei SSJmidriPi II Alwaysmaandverbaiicf !OÉci_:i ofdeoroller 50mi Li CJ D
I «,.* fuTT"*»'*'*. VWIIOIIIIIIUCI ■' _* : .^YYYYY-YY.YY^Y:."-:-YY .;:. _&__■ttS-M-B^-» -"■-'_< _r\/\ '■'■ -''.. . " " : .... ____ PI_Eta._i_of totaai- *ttSOOrtenY„„ J_«_9 fTT^ 3sBS 029 _C d Il __em^-____ii_sF_._ wasmiddel i %^ :fc*i_ -Wq_j-: TjPw "&£!| 2 kg, normaal 6,99 __t\_C >^H_____P__|____^nl

■ Tegen inlevering van de bon f «ass-ns» <&ü ________ .^3- i^'iM^fi-Mll In
_P_Xim _f_i QQ ___* ■*&£** a ; toilet' te^_^?^lE '^r'-T.^J
bsLLLLI I !*w^ 3gh d3-3'61, sfJlßfi^fe " _^J Ct^4^jii

[_■_ Jllll. n f 'A: Bx2soblaad sU?I «&*-- l^^Wl'HgiWMi
Naam: i :^W'mÊ WÊ*% *$ÊÈÊ *C £__ EL ii_*_Psi_3 _P*_S__JP_rT^?P^_9I; I w^^tè^Ur^^^*" < wös»««» ",«"»«*%>« _■■___ _r_ __r_fe %!5__SP _9SS___fc^»Sr^^-»TJr_r,f__r ff iT il■ Adres: I . ~w^'^^^^_s^__** M ■ fi"l _J__<T_t_ï__l

-woon- -iiIYY -w-^ mßPvi PHTIplaats: I M _ ________
Advertentie geldig vanaf

——* _^^T_i^_^b^__ HH|inp^V __f_V __r^3 'P^9^^__r« 23 1
I _ _ I rT r4ÏI l^_ I I ___P,-,'_l M ___T-T_| I I r M "_■ t_^^B I ïll il_r^^______i zolan9 de voorraad strekt.

___■____■________!________■_______________ i3wi __L____L_____J I Prijswijzigingen voorbehouden

gratis hoofdtelefoon!È _____■ ■ ü*-\^ I- I t-*2*J ■ _r»T 3! *_.▼_.* k. I"1I. *J | L L^J 1 GRA*'a Je I r\ \/ \ c j

fr # ___M_____É_l_______iiÉl_l__B«i*ÉÉÉ**^^ een geheel verxorgde ■ unrÉÉfHHT ______ Vo9elzang Surround
ÊÈ^ê m \ lp r^_______ - I 1 VIP"BU

lÏAmsterdaml Êk |fc '""^T^L |fl Show in Maastricht was

U\\\ f|g| -'--N_Sj_i] - ■_r #»i lAIMI hebben ditnieuwste avon-

\Ê; 111 l JÉF______T'' 1: — CA pioneer- W" tuur beleefd in kijken en

/|B^^^S_^__^^^^4MiSMHC-C7O MINISET {J-S 33555 - > PIONEER KEH-7000 AUTORADIO/ j»li.fst2 bestaande uit een versterker met maar CASSETTESPELER fltï f____.ilCi. pr^6^Watt vermogen en Surround Sound. Prachtige computer/printerset waarmee iedereen meteen aan de slag kan. Bestaande uit Prachtige combinatie bestaande uit versterker jlil-TI.T©I
_rQrT)|; W|sselaar voor 5 CD's is onderling pro- APPLE PERFORMA 450 COMPUTER: Zeer krachtige, compacte computer met snelle met 4x 22 Watt vermogen, CD wisselaarbe- ***\mww_\ fr-w——j
d.QQ,ee[baar op nummers van deverschillen- 25 MHz 68030processor. Door hetingebouwde 512kBVRAMookgeschiktvoorgroteremoni- diening en voorversterkeruitgang. Radio met «s VYYy>jr
*6r _e

S etuner beschikt over 40voorkeuze- toren. Het intern geheugen van 4MB is uitbreidbaar tot maar liefst 36 MB. De 120MBharddisk 24voorkeuzezenders en uitgebreideRDS mo- ||| W/Jm I _W_\ _W*% __W ■MV_f_\ IAfl_l
j.
rS en het dubbel autoreverse cassette- zorgt voor voldoendeopslagcapaciteit. Inclusief 1 4 inch Performa Plus kleurenmonitor, Appie gelijkheden. Cassettespeler met Music Search, Bk Yjlf II II ■ VI

6ri|rOD-'t9erustmet Dolby Bruisonderdrukking Talk, microfoon en muis. Blank Skip (overslaan van onbespeelde band) |||_ \J| UI L^ _F__| r̂en °P hoge sneIheid. Compleetmet3 APPLE STYLEWRITER II PRINTER Zeer compacte en geruisloze bubblejetprinter meteen en Dolby Bruisonderdrukking. Beveiligd d.m.v. |Si__ __E__J__ mw ~_W \__W Mm _____■_■■■■mW
Oijjj '^prekers en afstandsbediening. snelheidvan 4 pagina'sperminuuten mogelijkheid van grijstintenafdruk. Geschiktvoorlossevel- afneembaarfront en waarschuwingspieptoon. i_l______ Ijiiii ï_e_ Hi_é AmhaANVogelzangprijs 1999 lenof enveloppen. Inclusief 15 Truc Type lettertypes. Inclusief inktcartridge voor circa 500 pa- Oude Vogelzangprijs 899 __#<■«■« KUfl JG flIC» OülilCCfl

_4H ÉÊ ÈkM fe Oude Vogelzangprijs 2999 __l ____ _É __fW _É l__ ___! '_É AKERSTRAAT 19, HEERLEN. SERVICE-AFDELINGEN INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12, HEER-
£ Lm__'_L_i AW *mX.M [_ _____■ ___^___^___Fm___F LEN. TEVENSVOORCD'SEN KOOPVIDEO'S. OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.OOUURf DI. t/ml^'V^^^^ ___lll_l^__lV_F^_r VR.9.30-18.00UUR,ZA9.30-17.00UUR.KOOPAVONDTOT21.00UUR.

' ______ I —_\W _____T _____T AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.
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U rijdt toch niet B Im_ttt\\\\\\\ ■■■■■■■■■.:■.-■■-■-m .-■■■■■ ■■■ ■ ""^Traft ji-|________i__n m nfir'jJ^^ __H___t________D_____ _____■ ____! iW\W\W ■ 'M ■■ ■ —_ *̂r»—rto«s* B__R^^^_PH _____r^^____i lill

stilletjes ons v^ :
huisje voorbij? pJEH^^

___r ___F PP^^ / m

Ks_*ït^ 9___ /Y_iifil_____^___ilE__i_H__^ f

Ch Sint Nicolaashuisje met kruidnootjes, 150 gram Nu 1.49 «Mvt^^^^^^^^^^
Ch Amandel speculaasbrokken, pak 300 gram l^^Sw
uri RoomDoter-amanüelstaat, zou gram M^-^y (__*z)z) ____WÊÊ

■ s?s«a_!_i*ö_ ï«iïs^s^«^fe-^ssMi*^s^-»s2^

«__ -_ _ Uit de bedieningsafdeling: te __iii,;s] Het adem- CU Bruine bonen, f^Pj. ,- "■ mv. ~.,. Aid ivyi ii cc Hambureer c Uit onze bloemenafdeling:tfl Chocolademelk vol of siagersachterham, *
Q IHK3 benlmende boek pot72ogram im 1.39 Even VOOrStelleil: NieUW: AIR MILES iOO gram @@®© 1.39 Azalea, diverse A é ,

SïHter A» 1.49 10° gram «^^^9 öjËa IflïToß Honig Mixen, @@@ Van derMaale gevulde n a kleuren, per stuK (
Ovis Brabants- ILW| ofGelders JF3 voor maar 195 Italiaanse kruiden-, spf"'fs' -- QQ M^j?ü tlsche reizen en Mexicaanse reepjes of AH Servicelijn: 06-0305. De artike^

DouweEgbertsßood- roggebrood 1L691, -oc Deze week bi| aankoop macaroni-, spaghetti-en pak 240 gram _# 03 uitstapjes. Zie de Tortilla-pakket, ®®®® dezeadvertentiekunt vin alle ah-vw ,
bÖ merkkoffie, snelfilter-, Pak4oogram ra.1.25 PS!^ j^l^tag 'asagnesaus, zakje _u* 1.49 Piucker theezakjes, folder in de winkel. verpakt, per 100 gram Nü 1.39 «tfta* D?elM>;!
M SSïS SStSlnefree T^^^^^Slt Croma, pakje 200 g 99 doosje 20zakjes a 4 gram b 9 Hoe meer Je Spaart, Gevulde vegetarische schnitzel, alleen kopen ,nAH—waar^ggg pak 250 gA^t 3_9g lightof light cafeinefree. Nu bi| 5 streepjescodes- ♦ f 24,50 roest- fei Feestelijke Sinterklaas hoe verder jegaat, oriëntaal-, curry of saté, prijzen gelden t/m zaterdag 26 nover^
|S___r_Nu tijdelijk met 20 waarde- fles 1.5 liter 2AS l.yy f__ r_ momhorr _.R+ vrijstalen vleesset t.w.v.f 50- IZie de folder J _J', B|f , . ifippti--. ~ '. lOOgram @®®©NÜ 1./y a.s.'Zolang de voorraad strekt. II

__B__Fpunten.' Bi) aankoop van 3 flessen naar keuze, een «f' . '?’'^ „ ,1 .AQ in de winkel).' IlO* P^c_hTi„iCo, tit _,;!„«„ f*l _lhi nllp^rpinioo, f*. _ „ _, " Narekenen van de codes' tf/Yunieke spaarpot gratis [Zie in de winkeii' doosje 250 gram M83/ty nh cn_n ln___Ei Sabatim Eau deToilette, OT Albi allesretniger, £
_ 01 Kalkoenfilet, magook n,_f/J

Sandeman sherry --—__,-,.- -econcentreerae soep, ;/i^UM flacon 30 ml ,_,__-_£ normaal, met ammonia of Öi--^.-^_eJi lOOsram - u <_J_s*-meïumd^d?seco. onft
Klinkhamer féjgggggL Ch Goudse kaas jong48+

, I^^T^S IF^F met citroen, 2 flacons fe_____sa Nü1.75
fleso.7sllter ®@® A9* 8.99 Groninger- rafe^^Sk vers van 't mes®®© of nS/^» ïf o°/5 1^" tJ^p.,,,, a 750 ml _*W 3.99 N— UUUNUA -" &mimW~
Nugratissetvansorigine,euitnod,gin gs- rozunen-of L/J^jlg^^ vacuüm verpakt ®©®®®, -~ a

pfX" I' Sm,S/ ' aftershave * Ambi Pur interieur *» Clementines, Ij^_t^i1 j^_t^i
kaarterizie haisiabei wan de fles.- gemberkoek, kj|o j^ 9,90 asperge/creme- of tomaten/ aftershave, 97QR Ambi Pur interieur net ki|o 1.99 IW|

pak 475 gram .24. 2.09 crèmesoep. flacon 50 ml _3&ee __/.yO parfum.lento ___^y.yO I W
01 Gelderse gekookte Maak kans op een weekendnaar wenen of UI Pistachio's, blik 460 ml <3>®® _UB9 L49 looconl„ittor

,
iar «S nl„aritnoiltor Doyenné du Comice, \SI I

worst, verpakt, ... Rome. izie de verpakkmgj' gezouten, '®®® -Lees en luisterplezier- £_ft Olvarit peuter- sappige handperen, aW?he«n L
per stuk, 500 gram A^ 3.39 cup 150 gram 2.98 Uit de diepvries: Leesboek "De wereld van David 4 (2vWl 1.99 ki|o IJS _«____ P

Sint & Piet Cn Frikandellen, pak 20 stuks, deKabouter. w| of kleutervoeding, 'c I anH« amntcte Un liHeH^Cn Runderkookworst, Speculaas Duo Pasta, _ * Elitehaver, ®®lï^ 1400 gram i^KOQ Met gratis cassette, _-._ diverse smaken, « orv Sperziebonen, i_^__ ë
j ,i■ x- i *+paverpakt,perstuk,soog^S_-4./O pot 350 gram __.__y zak 300 gram Nü __.DO *J.^.3* keuze uit 3 delen J*9s 7.90 potje _^? Z.^y 500 gram l.yy blijft op dekleintjes leu"

_f__ ""■«" _■___' ______É ■ /nly ÜriHjS \m\ %■ V_jJt_/ V v_J v_^J_~l X AZ/IN.

■'__P 9_ __ta. itk _*tsS~l__l Het komt in de beste families voor, zon knokpartijtje om de krant. En dat is
M_W_f ''< ,'--' ■ MW^ r H_i___ _HI :_rl^' j^w_w ■___! ______
_r JU B I fflm ■ Rf heel begrijpelijk. Veel mensen worden nu eenmaal pas wakker als

__» ""* Vï \^ ' .Jp '^119 H_____fl a_______3_fi het ontbijt vergezeld gaat vaneen vers ochtendblad. Of voelen zich

__L __ÉÉl__S BBK ■_-"*'''^ ■ T_K K_BÜ*' ''<__. fP______H 's avonds niet eerder op hun gemak dan nadat de krant grondig is
__h "" J_F ff _■*>_■ \ ' '' 'umi ____■■ HwLmÊÊr- '' ijËr_________i
__r _____ I V yi_^_wS__^ii '_T_? _■ /V'ï___i■F ________ { «__fem. viv^_l____l doorgenomen. En kunt u zich een forens voorstellen zondejr krant

_r ___ V__^B____^_S__Sl__L_!*t_ T K ________
in__ail____f_n;:: '^ _______ " '^_t'*__:'*H**■& ■^^K_____'_i_l'!": _ ___ ÜrY.

(■^^^^Éaï ___k ■ W_B.'-'*?W i_jMi Kr' ,-_■ als trouwe reisgenoot?

______S __Ï^^M EW^iHI Nederlanders lezen geen krant, ze verslinden hem. De gemiddelde krantelezer

jf| t____MS^l _■' E__ '^___ besteedt dan ook al gauw zon drie kwartier aan zn dagblad. Aan

' H__l éfr- 4—WÈBÈÊ W——W het nieuwsen de showpagina's. Het sportkatern en de boekbespre-
__r' ■ fllßr^ B___S^ a_ x____\su<- fli__^S^____^_Bl_fli _S__Ü kingen. De beursnoteringen en de familieberichten. En vanzelf-

jß , .SB^Hbb_^^\^"^^^^ ___mBB sprekend kan ook uw advertentie op zijn warme belangstellingWr^ "9m WEBf- 1 "si TT-^>i^~__.B S__i 'ÜllH____rJH>l____i IVB rekenen.
H' "_■ _B Br _____ |B î''Ar.''>^M
K *^^__I_^__Ïs :'\\B °f~et nu om LIW tijdelijke aanbieding gaat of om een langlopende themacam-'ü B_'; I h*\ ___fp6B ____■! KPn - U/, (fl

■EL-.-Bfr' ____ I'''\ ■iW ui pagne, de krant garandeert ude grootst mogelijke aandacht van

jM W B Cï ' \^W laf een uiterst hreed en toegewijd publiek. Een publiek dat de tijd

' ll'P -mm Br A lil voor ll n°emt. Dat u niet ziet als een irritante stoorzender. En dat_____ _________ ü M \ Wm :____T .j > -ïii_____ _E__f'':c ü Bitf Ë Ê_J fl h________. i\' Wu \l___flK____B__■ I_V' i JöWsfflMiß e'ke C'Uf' °Pmeuw reikhalzend naar u uitkijkt.

JÊ fl B '■'■■Y:Bj Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkhe-
-Mi.Br ;J__E '^ ____B' ■H__'"*l^^'*3 _____ s-'':,iw:aBl

K^^^ÜgÜ^^ L_-i_^___3__SlS_H ____! den Vin dc krant- kunt Ll contact opnemen met de advertentie-

' ■__ exploitatie van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon

BiH___|| B&-^_£_S_ËÜ_1 l_i_i__i_l 045-739336, of met het Cebuco, Marketing Services, Postbus

20112, 1000 IIC Amsterdam, telefoon 020-6242316.

De krant kunt u niet missen, geen dag.

__b ' _SB

Donderdag 24 november 1994 i36
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