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Ontruiming
rechtbank na
'rookmelding'
J^STRICHT- De brandweer
a& Maastricht heeft gistermor--s*-n de rechtbank kort ontruimd
/* een brandmelding. Personeel,erd de straat op gestuurd na-
?*t een rookmelder alarm had
plagen. Na enig onderzoek

dat de rookmelder was
jfcsitueerd in een laaggelegen
.*aal waar een groep stevig
Sletten rokende studenten
<-rbleef. Al eerder is gebleken
J* de rookmelders licht staan
'gesteld. De brandweer kon
Weer snel inrukken.

Armkwijt in
Wasmachine
JjtoMEN- Een tienjarig jonge-
Je in Emmen heeft een arm
/gloren toen hij zijn hand in

draaiende wasmachine
Mk. Het kind zou zijn teddy-
j eer een wasbeurt hebben wil-

.etl geven. De jongen is onmid-
'.-"Üijk na het ongeval naar het
Jekenhuis overgebracht, waar
hirurgen tevergeefs probeer-
jjen de arm weer aan te zetten,
■f'steravond was de exacte toe-
lacht van het ongeluk nognet bekend.

het weer

j^IODEN MET ZON
Wl '10Bedrukgebied veroor-
tei.*S* een noord- tot noordoos-
*iih stroming. In de ochtend
Ma er no£ mistbanken en
i*,ftatselijk kan het door bevrie-
\s. *»'ad zijn. Geleidelijk ver-,. 'int de mist en krijgen we
""k-n w°lkenvelden ook perio-

I»et zon. De middagtempe-
«h'lUr wordt circa 3 graden
°o«_r .staat een zwakke noord-
"Ual *^e wind- Vannacht
OUd *let kwik tot 3 graden
y Qer het vriespunt.

Verdere informatie betref-
|(ü "e het weer in Limburg
V. ' u bellen 06-9775.
ffDAAG:
lH QoP: 08.46 onder: 16.26

21.31 onder: 10.48

H a°P: 08.46 onder: 16.27
22.42 onder: 11.12

VVD-fractie vindt affaire geen crisis waard

Van Mierlo overleeft
rel om visum Princen

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De Indonesi-
sche mensenrechtenactivist
Poncke Princen mag de feest-
dagen bij zijn familie in Ne-
derland doorbrengen. Hoewel
een Kamermeerderheid van
VVD, CDA, ouderenpartijen
en klein-rechts gisteren uit-
sprak dat het visum voor Prin-
cen moet worden ingetrokken,
weigerde minister Van Mierlo
Princen zijn papieren af te ne-
men. Dat kwam de bewinds-
man te staan op een motie van
'treurnis' van het CDA, die
echter weer niet op steun van
een Kamermeerderheid kon
rekenen.
Tijdens 'Torentjesoverleg' in de
werkkamer van premier Kok had-
den de fractieleiders van VVD, D66
en PvdA gistermiddag al afgespro-
ken dat uit de affaire-Princen geen
bloed mocht vloeien. Pogingen van
de oppositie om de positie van de
minister van Buitenlandse Zaken te
ondergraven, zouden door de coali-
tiepartijen - de WD incluis - niet
worden gesteund.
En dus bracht WD-Kamerlid
Weisglas wèleen motie in stemming
die opriep tot het weren van Prin-
cen, maar toonde hij zich een spor-
tief verliezer toen bleek dat Van
Mierlo die Kameruitspraak naast
zich neerlegde. „Dat spijt de WD,
dat spreekt vanzelf. Maar de zaak
wordt niet gediend door nu vervol-
gens de minister weg te sturen."
CDA-Kamerlid De Hoop-Scheffer
kreeg voor zijn 'motie van treurnis'
alleen steun van AOV, RPF, SGP en
CD.
Een onverwachte ommezwaai van
de WD-fractie zorgde ervoor dat
devisumaanvraag voor Princen gis-
teren op de spits moest worden ge-
dreven. Vorige week donderdag had
Van Mierlo zich nog verzekerd van
de steun van de fractieleiders Bol-
kestein, Wallage en Wolffensperger
voor de visumverlening. Vrijdag
had het kabinet ingestemd. Maar
tot niet geringe ergernis van Van
Mierlo trok de WD-fractie dins-
dagochtend haar steun weer in. De
liberalen waren geschrokkenvan de
heftige emoties die het bezoek van
de in 1948 op Java gedeserteerde
Princen opriep bij oud-Indiëstrij-
ders. Bovendien had Princen vanuit
Jakarta volgens de liberalen enkele
provocerende uitspraken gedaan.
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Aftreden Italiaanse
premier vrijwel zeker

Van onze redactie buitenland
ROME - De Italiaanse premier
Berlusconi zal zeer waarschijn-
lijk vandaag om twaalf uur zijn
ontslag aanbieden aan president
Scalfaro. Dit verklaarde gisteren
de woordvoerder van depremier,
Gawronski, kort nadat Berlusco-
ni in het parlement op passionele
wijze zichzelf en zijn regering
had verdedigd.

Berlusconi zal dus niet de stem-
ming afwachten over de drie

moties van wantrouwen die te-
gen zijn regering zijn ingediend
door de oppositiepartijen en de
(regeringspartij) Lega Nord. De
verwachting is dat het debat
over die moties pas in loop van
morgenochtend zal eindigen.
De Kamer van Afgevaardigden
had gisteren, zoals voorspeld
door regeringswoordvoerder
Ferrara, het meeste weg van een
corrida. De spanning liep hoog
op toen Berlusconi het woord
nam en direct de aanval opende
op zijn (ex-)coalitiegenoot, Urn-

bertq Bossi, leider van de Lega
Nord.

Berlusconi bestempelde Bossi als
een verrader en een bedrieger,
die een loopje neemt met de kie-
zers. Volgens Berlusconi is Bos-
si's gedrag er de oorzaak van dat
de regering de afgelopen zeven
maanden niet naar behoren heeft
kunnen werken en dat het imago
van Italië in het buitenland ern-
stig is gecompromitteerd. De
premier weet ook de scherpe
koersval van de lire en de specu-
latie op de internationale valuta-
markten aan de 'leugenachtig-
heid' van de Lega-leider.

Akkoord over arbeidsbureaus
DEN HAAG - Minister Melkert en
de werkgevers- en werknemers-
organisaties hebben gisteravond
laat een akkoord bereikt over hoe
de bezuinigingen op de arbeidsbu-
reaus gehaald kunnen worden. Er
wordt voor 200 miljoen gulden ge-
kort op het personeel en de gebou-
wen. Daarnaast moeten de arbeids-
bureaus de boer op om zelf meer te
verdienen.
Het compromis was nodig omdat
het bestuur van de arbeidsbureaus,

het CBA, er niet in slaagde de be-
zuinigingen in te vullen. Die be-
slaan in 1995 100 miljoen oplopend
tot 500 miljoen in de jarenerna. De
meningen van werkgevers en werk-
nemers stonden haaks op elkaar.
Het akkoord voorziet niet in een tij-
delijk hogere ww-premie, zoals de
vakbeweging wilde. In plaats daar-
van moet het aantal personeelsle-
den worden teruggedrongen. Ook
wordt er beknibbeld op de loonkos-
tensubsidies en sommige scholings-

regelingen. Verder moeten bedrijfs-
verenigingen en sociale diensten
gaan betalen voor de diensten van
de arbeidsbureaus.
Minister Melkert stelt tijdelijk circa
90 miljoen beschikbaar om het be-
zuinigingstotaal te halen. Hij ge-
bruikt daarvoor ondermeer het
werkloosheidsfonds voor ambtena-
ren, een oplossing die minister Rit-
zen (Onderwijs) ook toepast om zijn
bezuinigingsproblemen op te los-
sen.
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Overleg over alternatieve bezuinigingen

Ritzen en onderwijs
zoeken samen uitweg

Van onze parlementaire redaclie
DEN HAAG - Minister Ritzen (On-
derwijs) is bereid samen met uni-
versiteiten, hogescholen en studen-
tenbonden te zoeken naar alterna-
tieve bezuinigingen op het hoger
onderwijs. Op die manier kan de
collegegeldverhoging lager uitval-
len dan de nu voorgestelde duizend
gulden. Dat is de uitkomst van het
debat in de Tweede Kamer over de
omstreden bezuinigingen op het ho-
ger onderwijs.
Al eerder was gebleken dat de rege-
ringspartijen niet akkoord gaan
met de duizend gulden collegegeld-
verhoging waartoe Ritzen en het
hoger onderwijs hadden besloten.
Volgens dat plan zouden de univer-
siteiten en hogescholen buiten schot
blijven en de studenten de bezuini-
gingen moeten ophoesten. Vanwege
deze 'onevenwichtigheid' moeten de
universiteiten en hogescholen van
de Kamer alternatieve bezuinigin-
gen zoeken, zoals het doelmatiger
werken en samenvoegen van be-
paalde studies. De WD noemde een
bedrag van 100 tot 200 miljoen gul-
den aan zulke besparingen haal-
baar. Tot eind januari hebben de
bewindsman en de instellingen de
tijd om met nieuwe voorstellen te
komen.

Ritzen greep deze 'adempauze' aan
en beloofde dat er met hem te pra-
ten valt over de hoogte van het col-
legegeld en het tempo van invoe-
ring. Wel dient het hoger onderwijs
zelf met concrete alternatieven te

komen. „Het kabinet heeft het werk
afgerond, anderen zijn nu aan zet."
Ritzen waarschuwde overigens niet
te rekenen op 'grote bedragen' aan
nieuwe besparingen. Gisteravond
had de minister al zijn eerste over-
leg met de universiteiten en hoge-
scholen.

Onbillijk
Het CDA hekelde de 'onbillijke en
onevenwichtige' lastenverzwaring
voor studenten en ouders door de
voorgestelde extra duizend gulden
collegegeld en vroeg het kabinet op
voorhand al van de verhoging af te
zien. De motie kreeg alleen steun
van GroenLinks, AOV, SP, RPF,
SGP en GPV. Een voorstel van
GroenLinks om uit de belasting-
meevallers 250 miljoen gulden te
gebruiken voor het ontzien van het
onderwijs, werd ook verworpen.

# Een duidelijk vermoeide premier Berlusconi luistert vlak vóór het debat over zijn
politieke toekomst naar een toespraak van de Italiaanse president Scalfaro. Foto: REUTER
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houding WD'

2e smaakt heerlijk!

(ADVERTENTIE)

In verband metKerstmis zijn onze
regiokantoren morgen, vrijdag 23
december, vanaf 12.30 uur
GESLOTEN!

Voor advertenties, redactionele
berichten en klachten over
bezorging kunt u terecht op ons
hoofdkantoor, In de Cramer 37 te
Heerlen, telefoon-
nummer 045-739911.
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Nie t alle champagne
smaakteven goed

(ADVERTENTIE)

CARITA |
* wat doe je me nu ... fBIJNA ALLES 'HALVE PRIJS IExclusief in Limburg ,

voor Heerlen en
Maastricht

Vandaag, donderdag 22 decem- 'ber, om 9.30 uur starten wij onze Igrandioze actie BIJNA ALLES ,
■HALVE PRIJS. I;
Nadat we eerst onze vaste klanten I
op donderdag 15 december jl. i
de gelegenheid hebben gegeven
van deze aktie te profiteren geven
wij nu onze toekomstige klanten |
de kans om dat te doen. Carita
en haar medewerkers presenteren
zich dan ook met de slagzin
GROTE MERKEN, exclusief hoofd-
dealer VOOR LIMBURG en kleine 'prijzen. Onder deze aktie vallen I
al onze exclusieve merken voor ,
Heerlen en Maastricht o.a. Inwear- Matinique - Sissy Boy women
and men - Soap Studio - Philip
Handsome - Verte Vallee - Migel
Stapper women and men - Cotton-
field - Imitz - Sand women and
men - Laundry Industry women
and men - Björn Borg underwear |
- Witberg - Blue System - Replay- Paul Smith - Rivet - Esprit -
Chapman and Baret - Virmani -Spada Fora - Praque - enzovoort.
EEN GOED ADVIES: KOM TIJDIG

WANT OP = OP
only by:

FASHIONCENTER

< with the best choice in »
( the middle of the town ,. Saroleastraat 3 Heerlen-City .
| St Amorsplem 16-17 Maaslrichl-city |
i M Brugstraat 5 Maastricht-city * ►l' Kleine Staat 6 Maastricht-city _ »

Belaagd



verder inSITTARD - Onder de titel 'Ser-
viam Musiceert' treden solisten,
ensembles en het koor van het
Serviamlyceum van Sittard van-
avond op in het eigen schoolge-
bouw aan de Haenraatsstraat.
De concertavond begint om
19.30 uur.

MAASTRICHT - Het LSO gaat
het oudejaar op een wel heel bij-
zonder wijze uitluiden. Oude-
jaarsavond begint het Orkest
van Maastricht om 22.30 uur in

het Theater aan het Vrijthof aan
een concert met onvervalste
Weense sfeer. Het orkest staat
onder leiding van violist en vaste
gastdirigent, Shlomo Mintz, die
zich deze avond ook als Stehgei-
ger zal manifesteren. Na midder-
nacht gaat het feest verder in de
andere ruimten van het theater.
Daar kan op levende muziek- de
bigband Swing Design - en on-

der het genot van een internatio-
naal buffet het nieuwe jaar
worden ingeluid.

De prijs voor deze avond be-
draagt 150 gulden inclusief con-
cert, buffet en drank. Reserveren
is mogelijk bij de Uitbalie van
het Theater aan het Vrijthof, tel.
043-213080, van maandag tot en
met zaterdag van 11 tot 16 uur.

Voor meer informatie:
043-210963.

Jong
Het nieuwe concours in Maastricht
richt zich op jonge vioolstudenten,
die studeren bij privé-leraren, op
muziekscholen en in de voorberei-
dende klas van het conservatorium.
Krebbers: „Er is behoefte aan goede
orkestmusici en aan pedagogen.

Muzikanten met die aspiraties kun-
nen op dit concours een schat aan
kennis en ervaring opdoen." Kreb-
bers zelf zal tijdens de vier voorron-
dedagen en de finale op 28 mei de
jury voorzitten. Hij zegt dat het
Maastrichts concours te vergelijken
is met het Menuhin Concours in
Folkstone en het Jordans Concours
in Den Haag. „Ook daar wordt geen
strijd op leven en dood geleverd."

De winnaar in de hoogste leeftijds-
categorie krijgt een concert aange-
boden met het Orkest van Maas-
tricht. Ook de andere laureaten
kunnen optredens tegemoet zien.
Het concours (budget 40.000 gul-
den) wordt gesubsidieerd door de
provinciebesturen van Nederlands
Limburg en West- Vlaanderen.

Nieuwe cd
Contraint

AMSTERDAM - Van het Limburgs
kamerensemble Contraint ver-
schijntbinnenkort een cd met onder
andere het spectaculaire Ballet Mé-
canique van George Antheil. De cd
wordt op 15 januari officieel gepre-
senteerd in de Beurs van Berlage in
Amsterdam tijdens een concert in
het kader van de expositie 'Mon-
driaans Atelier, Aardsch Paradijs.
Ze wordt uitgegeven door het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds.

De uitgave van deze cd is een ver-
volg op de manifestatie '110 sporen
van de avantgarde' die in maart van
dit jaar in het ABP gehouden werd.
Contraint en de vermaarde groep
ExVoCo uit Stuttgart lieten werken

horen van onder anderen Schwit-
ters, Arp, Pijper, Krenek en Ant-
heil, allen tijdgenoten van Mon-
driaan en medewerkers aan het
vermaarde tijdschrift 110. Hoogte-
punt van het propgramma was de
uitvoering van Ballet Mécanique
voor acht slagwerkers en vier pia-
nisten van Antheil, dat in 1926 in
Parijs in première ging.

Op de nieuwe cd staan naast dit
werk ook liederen van Krenek, Pij-
per en Mulder, uitgevoerd door
Margo van Laack en Arno Dicteren
en composities van Schwitters, uit-
gevoerd door ExVoCo. De opnamen
zijn gemaakt door de Konsertzen-
der Amsterdam.

Bij voldoende belangstelling ver-
trekt er op 15 januari vanuit Heer-
len (station) een bus naar Amster-
dam. Vertrek 13 uur, terug 22 uur.
Voor meer informatie: 045-255613.
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Opera
DOOR JOS FRUSCH

Grote gebeurtenissen werpen
hun schaduw vooruit, ook als
de drempel van oud en nieuw
de interesse voor activiteiten
na 1 januari tot een minumum
reduceert.

Maar aandacht kun je ook
opeisen, zoals de twee reisope-
ra's die Nederland rijk is -
de Nationale Reisopera in En-
schede en onze eigen Opera
Zuid - in praktijk brengen.

Zij trekken in deze donkere
dagen nadrukkelijk aan de bel
om hun nieuwe produkties aan
de man te brengen.

Het moet gezegd, onze Overijs-
selse operamakers doen dat
het meest origineel.

Zij hebben een interessant ope-
rakrantje uitgegeven met de
gevatte titel De Figaro en de
al even gevatte ondertitel 'Het
Forum van de Nationale Reiso-
pera', daarmee op speelse wijze
verwijzend naar de oude naam
van het gezelschap, dat moest
verdwijnen. Daarin een terug-
blik op de eerste produktie van
de Nationale Reisopera, Bern-
"steins Rusalka, maar ook veel
voorbeschouwingen op wat er
'in het nieuwe jaarkomen gaat:
Rusalka van Antonin Dvordk- die op nieuwjaarsdag in pre-
mière gaat - en Macbeth van
Verdi, waaraan twee bekende
baritons hun medewerking ver-
lenen: 'Phantom' Henk Poort
en Limburger Harry Peeters.

Paginagroot en onder de titel
Van Ring naar Rusalka wordt

"een andere Limburgse zanger
■aan het publiek gepresenteerd:
tenor Hubert Delamboye, die
}n de Dvordk-opera de rol een
prinselijke rol vertolkt.

Jammer eigenlijk dat Delam-
boye - en Peeters trouwens
ook - nog nooit aan een Opera
.Zuid-produktie meewerkte.
Aan deze kwaliteit van eigen
bodem mag je als regionaal
operagezelschap niet voorbij-
gaan, vind ik. Wat ook - uiter-
aard - geldt voor JohnBróche-
ler die aan zijn laatste vijf
zangersjaren is begonnen. De
tijd begint dus te dringen.

Opera Zuid brengt in het nieu-
we jaar Het sluwe vosje van
Leos Janacek, daarmee het
uitgangspunt onderstrepend
dat ook het minder bekend
repertoire tot de interessesfeer
van deze opera-produktiekern
behoort. De opera gaat op 21
januariin Maastricht in premi-
ère en trekt daarna door het
land.

Na L'Etoile van Chabrier op-
nieuw een opera die door het
lichtvoetige en humoristische
karakter van tekst en muziek
op het lijf geschreven lijkt van
Opera Zuid. Opnieuw een kans
om op prikkelende en onortho-
doxe wijze vergeten schatten
uit het operarepertoire aan de
vergetelheid te ontrukken.
Slim dus van Opera Zuid, slim
dus van de Nederlandse reiso-
pera.

Gezelschappen die op zon
oorspronkelijke en doordachte
wijze hun bestaansrecht probe-

-ren aan te tonen, verdienen lof.
En steun. Ook op regeringsni-
veau.

Herman Krebbers geeft naam aan wedstrijd

Nieuw vioolconcours
voor de Benelux

DOOR JOS FRUSCH

MAASTRICHT - In het Con-
servatorium van Maastricht
wordt in mei volgend jaar de
eerste editie van de Interna-
tionale Vioolwedstrijd Her-
man Krebbers gehouden. Het
is een concours voor jonge
muzikanten tot 19 jaar die in
de Benelux wonen. De wed-
strijd die jaarlijks gehouden
zal worden, is een initiatief
van directeur Dirk Vereist van
de Belgische Internationale
Akademie der Kunsten, die als
viooldocent aan het Maas-
trichts Conservatorium ver-
bonden is.

„Er zijn eigenlijk veel te veel viool-
concoursen," aldus Herman Kreb-
bers, wereldberoemd solist en ja-
renlang concertmeester van het
Concertgebouworkest. „Maar dit
concours heeft vooral een pedagogi-
schewaarde. Het programma dat de
deelnemers moeten spelen is bereik-
baar voor jonge mensen. Ze kunnen
het in allerust voorbereiden, ze zul-
len er plezier aan beleven. Op te
veel concoursen zijn de eisen zo
hoog dat de deelnemers al afvallen
voordat het concours goed en wel
begonnen is." Als voorbeeld noemt
hij het Oscar Back Concours in Am-
sterdam. Als verplichte stukken in
de finale zijn daar dit jaarde viool-
concerten van Beethoven en
Brahms voorgeschreven. „Te ge-
durfd, te hoog," vindt Krebbers.
„Dit is op zijn zachtst gezegd heel
slecht."

recept
Struisvogelbiefstuk met Grand Marnier

4 struisvogelbiefstukken, 5 sinaasappels, 1,5 dl
stei'ke bouillon, boter, peper en zout, 3 eetl. Grand
Marnier, allesbinder of aardappelmeel om te bin-
den
Borstel 1 van de sinaasappels onder de stromende
kraan schoonen snijd de schil zeer dun af. Snijd de
schil in uiterst dunne reepjes en kook dereepjes 1
minuut. Giet ze af, overspoel ze met koud water en
laat ze uitlekken. Pers 2 sinaasappels uit en schil
de overige 3 sinaasappels dik af en snijd ze in plak-
ken. Vang uitlekkend sap op. Wrijf de struisvogel-
biefstukken in met peper en zout en bak ze in boter

op hoogvuur in 5-6 minuten bruin en gaar. Schenk
de boter uit de pan en flambeer de struisvogelbief-
stukken met de Grand Marnier. Neem het vlees uit
de pan en houd het onder folie warm. Schenk si-
naasappelsap en bouillon in de pan, breng dit aan
de kook en roer alle aanbaksels los, voeg sinaasap-
pelschilletjes en plakken sinaasappel toe en laat
ongeveer 1 minuut doorkoken. Leg de biefstukjes
op de borden, gameer met de plakken sinaasappel,
proef of de saus nog extra gekruid moet worden en
bind de saus eventueel met wat allesbinder of wat
aangemaakt aardappelmeel.

EMI Holland
start service

pc-gebruikers
HEEMSTEDE - http://www.riv.nl/
cmi. Dat is het Internet-adres van
platenmaatschappij EMI Music
Holland. Als eerste platenmaat-
schappij op het continent start het
in Heemstede gevestigde bedrijf een
servicenet voor computergebrui-
kers. Met behulp van een modem en
een Internetabonnement kan ieder-
een vrijelijk putten uit de informa-
tiekanalen. Internet is een zeer snel
groeiend nieuw medium; er zijn
zo'n 70.000 nieuwe aansluitingen
per maand. EMI biedt belangstel-
lenden uitgebreide produktinfor-
matie aan over een van de omvang-
rijkste artiestenstallen ter wereld.

Ramses Shaffy
in La Cage
aux Folles

AMSTERDAM - Ramses Shaffy
speelt volgend theaterseizoen de
hoofdrol in de Nederlandse versie
van de musical La Cage aux Folies.
Over de overige rollen verwacht
producent Stardust Productions be-
gin januari 1995 meer duidelijkheid
te kunnen geven. Wie de voorstel-
ling gaat regisseren, is ook nog niet
bekend. Gezocht wordt naar een
bekende Amerikaanse regisseur, zo
laat Henk van der Meyden van
Stardust Productions weten.
La Cage aux Folies is de muzikale
bewerkingvan een Frans toneelstuk
van auteur Jean Poiret en de suc-
cesvolle verfilming daarvan uit
1978. Jerry Herman tekendevoor de
muziek en de liedteksten van de
musical die op 21 augustus 1983 de
première beleefde op Broadway en
daar meteen een groot succes was.
Het verhaal gaat over twee homo-
seksuelen die al twintig jaar een
nachtclub leiden. De rust wordt
verstoord wanneer Jean-Michel, de
zoon van één van die twee, op het
punt staat te trouwen met een meis-
je uit een uiterst conservatief gezin.

De musical won vijf Tony A«*j
de hoogste theaterondersche'-'
in Amerika.

Ramses Shaffy maakte vorig *"*terseizoen zijn musical-debuf
de Nederlandse versie van Ma",
La Mancha bij het Koninklijk'
let van Vlaanderen. Ook dit sel-*
is hij nog in die rol te zien. La
aux Folies gaat september vol?
jaar in Nederland in première-

# Ramses Shaffy

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 beroep; 12 jongensnaam; 14 pl. in Z.-Amerika-
-15 groet; 16pers. vnw.; 17ogenblik; 19uitroep; 21 kostenkoper; 22
gevangenis; 23 uitvlucht; 25 boom; 27 groet; 29 plaats; 30 pl. i"
Friesl.; 32 voertuig; 33 bouwland; 34 drukletter; 36 borststrook; 37
vervoerbedr.; 38 voordat; 39 omslag; 41 volente Deo; 42 legio; 43
frisdrank; 44 poste restante; 45 teerprodukt; 47 langs; 48 vr. munt;
50zoogdier; 52 onderdanig; 55 Noorse godheid; 56 vogel; 58 knolle-
tje; 59 hoekpilaar; 60driekroon; 62 drank; 63 orgaan; 64 grondsoort;
65 moeder; 67 zangnoot; 68 huisdier; 69 voegw.; 70 drinkgerei; 72
beest; 74 Neon; 75 behandelen.

VERTIKAAL: 1 betamelijkheid; 3 oude maat; 4 brievensnoer; 5 loop-
vogel; 6 zangnoot; 7 Ned. Kampioenschap; 8 visgerei; 9 brahmaan;
10 te koop; 11 toegezegd; 13 opvallend 16 duidelijk; 18 boom; 20
schurk; 22 vereniging; 24 en dergeljke; 25 vrg. Sp. koningin; 26
steen; 28 water in N.-Brab.; 30 violist; 31 trop. vis; 34 Europeaan
(mv); 35 schraal; 38 ivoor 40 meisjesn.; 44 geestelijke; 46pl. in Gro-
ningen; 49 onderwijzer; 51 stel; 53 insekt; 54 dichtsel; 55kind (Mal):
57 groot 59reeds; 61 slotwoord; 63 landbouwer; 66 sprookjesfig.; 67
aanw.vnw.; 70 vogel; 71 kokploeg; 72 deciliter 73 zangnoot.

oplossinggisteren
HORIZONTAAL: 2 bromfietser; 12
a.b.; 14 koor; 15geld; 16p.e.; 17 Mrs;
19 st; 21 ra; 22 mop; 23 Eilat; 25 Len;
27 beisa; 29 leed; 30 zenuw; 32 arts;
33 aft; 34 kwartet; 36 abt; 37 NS; 38
Ina; 39 moe; 41 Ee; 42 cineac; 43
kennis; 44 BH; 45 kür; 47 lee; 48 Tb;
50 ara; 52 stormen; 55 ree; 56 lijst; 58
eigen; 59 wild; 60 avers; 62 ren; 63
speld; 64ten; 65 la; 67 TT; 68 kei; 69
Un 70 bult; 72 vork; 74 Rn; 75 rijwiel-
sport.

VERTIKAAL: 1 gamelan; 3 R^,„
oost; 5 mot; 6 fr; 7 eg; 8 ten 9 slat»; \
Ed; 11 gepaste; 13 briefschrijver; .
postbesteller; 18 slet; 20 genre; *.
Mira; 24 Ad; 25 Lea; 26 nut; 28 e>
30 zwaarte; 31 wemelen; 34 kn*3*J*
35 tonen; 38 ink; 40 ene; 44balat^46 orgel; 49 bedding; 51 Asen; 53^,'
54 men; 55 riek; 57 t.r.; 59 WP; i
sluw; 63 stro; 66 Ali; 67 top; 70 bij;'
te; 72 VS; 73 kr.

Winwoord: STEELSTOFZUIGEP
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Wien bleibt Wien
" De
gezamenlijke
theaters van
Kerkrade, Sittard,
Heerlen en
Maastricht
presenteren op 6
januari het eerste
Sylvester
Nieuwjaars
Concert in de
Rodahalvan
Kerkrade. Onder
de titel Wien
bleibt Wien
begeleidt het
Strauss Orkest
Boedapest de
Belgische sopraan
Katrien Gallez, de
Hongaarse
sopraan Ildikó
Seres, de
Nederlandse tenor
Rein Kolpa en
bariton Marco
Bakker. Zij
vertolken de
mooiste „
operettemelodieën
van onder anderen
Strauss, Lehdr,
Kalman, Stolz en
Von Suppé. Op de
foto v.r.n.l. Marco
Bakker, Katrien
Gallez, Ildikó
Seres en Rein
Kolpa.

Foto: ROY BEUSKER

(C) Slandaard Uitgeverij Antwerpen
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de averechtse aap de rechter



DEN HAAG - Door de draai van de
VVD is het niet gelukt de visum-
kwestie-Princen in alle rust en
eensgezindheid af te handelen,
hield Van Mierlo de Tweede Kamer
voor. „Ik ben nog eens kritisch na-
gegaan of ik in de voorbereiding
iets nagelaten heb. Ik heb niets
kunnen vinden. Het visum is ver-
leend en ik zie geen ruimte het in te
trekken."

Na afloop van het debat zei Van
Mierlo het 'pijnlijk' te vinden dat de
coalitiepartij WD rechtstreeks met
hem in aanvaring was gekomen.

PvdA-fractieleider Wallage sprak
van een 'deuk' in de coalitieverhou-
dingen. D66-fractievoorzitter Wolf-
fensperger wilde de zaak niet dra-
matiseren. „Ik ga de leefbaarheid
van paars niet afmeten aan de heer
Princen. Daar is de zaak politiek
gezien niet zwaar genoeg voor."

De Nederlandse ambassade in Ja-
karta heeft Princen kort voor zijn
vertrek nog eens op het hart ge-
drukt dat hij zich in Nederland
moet onthouden van demonstratie-
ve activiteiten. Vanuit Jakarta liet
Princen weten dat hij zich graag
aan die afspraak houdt.

ROME - Berlusconi uitte ook scher-
pe kritiek op de oppositiepartijen
PDS en PPI, die met Bossi een ver-
bond zijn aangegaan. Hij verweet
de partijen politiek opportunisme,
ook omdat zij politieke munt probe-
ren te slaan uit zijn problemen met
de Italiaanse Justitie.

Volgens Berlusconi staat elk alter-
natief voor zijn regering gelijk aan
het bedriegen van de kiezers en
blijft er niets over dan zo snel mo-
gelijk verkiezingen uit te schrijven.
Met deze uitspraak begaf Berlusco-
ni zich op het terrein van president
Scalfaro, die eerder op de dag had
laten weten dat de oplossing van de
crisis gezocht moet worden in het
parlement „omdat Italië een verte-
genwoordigende en geen directe
democratie is." Het is bekend dat
Scalfaro verkiezingen wil vermij-
den, maar er lijken weinig moge-
lijkheden voor de vorming van een
alternatieveregering.

Moskou stuurt elite-troepen om moeizame opmars te versnellen

Tsjetsjenen in de tegenaanval
■j-~--__Vgnonze redactie buitenland
GROZNY - Tien dagen na de
Jussische inval in Tsjetsjenië]n de ' Tsjetsjeense troepen«stèren een tegenoffensief be-nnen. De Russische regeringJ*1 toe dat een stijgend aantal

soldaten het leveneriiest in het conflict met deivalhge deelrepubliek. Vol-ptts het persbureau Interfax
Rusland de toe-kende dreiging door van-

u J*§ 2.000 elitetroepen naar
et stnjdgebied te sturen.

od h Jeltsinriep zijn generaalsac orde te herstellen in Tsjetsje-
Ve ' maar sPrak tegelijkertijd ook
len V6nende woorden- De Tsjetsje-; kunnen rekenen op omvangrij-
sch omische hulP als de Russi-
Uopri troePen eenmaal president
senr leV hebben afgezet. De men-
ger 611 zullen vervolgens Jeltsin
Una SPecteerd worden en vluchte-
en kunnen naar huis terugke-
Var!
Zoal een deP°rtatie van Tsjetsjenen,
geen °nder Stalin gebeurde. zal
sid Sprake zi Jn> verzekerde de pre-
sent het Tsjetsjeense volk. Doeda-
nie Verweet gisteren de Russen een
TsiptWe p°ging te ondernemen het
Wii? eense volk uit te roeien. ver-Uei naar de massale deporta-
hft wVan TsJetsjenen in 1944 onder
Cl bewind van Stalin.

s. 'gens Moskou hebben Tsjetsjeen-
Striri°epen en sluiPschutters het
Oro naar de voorsteden van
van snv verplaatst en proberen ze
gen aruit deRussen terug te drin-
2iin oskou verklaarde later dat
Uj , troepen nog wel vorderingen
■lat in de s^a£ om Groznv' maar
liez Sneeuw> mist en oplopende ver-
Sp e3\ de Russische soldatenparten
gen n* Doedajev zou alle brug-
ben r°nd de hoofdstad Grozny heb-

Voorzien van explosieven om de
Elf pScbe opmars te verhinderen.
naeh.USSische militairen zijn in de
ïsipt an dinsdag op woensdag injetsjenië zijn gedood.De elf voer-
-2e 6jD verkenningsmissie uit, toen
leen vuur kwamen van Tsjets-
"nent

6 eenheden. Bij een bombarde-
b Ur °P de stad zouden vijftiengers om het leven zijn gekomen.
Netjes
"'drLi?l6^ rieP gistei-en de VN op'
een uit te oefenen op Rusland om
Üjct^erdere escalatie van het con-
naa e.v°orkomen en terug te keren
Ai... Clviéle methoden om het con-Hè?.0P te lossen."
%vf Volgens Doedajev niet te laat
Hii ftet bloedvergieten te stoppen.'
2-wii nvi-Jt de Westerse landen stil-
St pl^' en de -^"erikaanse presi-
gaa c linton openlijk, akkoord te
agr niet de „gewapendeRussische
Van ple" De Russische minister
2ei .buitenlandse Zaken, Kozyrev,
ni ë H* demilitaire actie in Tsjetsje-*
loon ?r zal Saan "zo lanS datu°dzakelijk is."

Artsvervolgd
Voor doden
zieke baby

te-rjp AAR ~ Het Openbaar Minis-
tutief'"kAlkmaar heeft »thans defi-
c°lon !?esloten de 49-jarige gynae-
verv f H* Prins uitPurmerend te
è'ndi° "en wegens actieve levensbe-
captP

SKng van een ernstig gehandi-
hj6(j -°at>y- Het is de eerste keer inst^ and dat een arts terecht moet
gin wegens actieve levensbeëindi-
<dUur z°nder de uitdrukkelijke en
tiisnt?ame wens daartoe van de pa-
'b dïi Van euthanasie is daarom
be

u geval geen sprake.
lna sPecialist beëindigde op 25
*°ek 1993 °P uitdrukkelijk ver-een Van de ouders het leven van
gejj nrr\stiS gehandicapte, drie da-
Ven baby* Het meisje was ge-

met ondermeer een water-
"teldp'uSlechts gedeeltelijk ontwik-
ken _. hersenen, een open ruggetje,
Jien UVI/arslaesie en misvormde be-
tHee en voeten. Het kind zou onder

lncontinent blijven, nooit
Hem en. staan of lopen en perma-
'W P^n 'ijden. Medische behande-lt 2o" geen wezenlijke verbete-

uebben geboden. Zonder
elkpi lngriiPen had de baby nog
leven Weken of maanden kunnen

Verrader
Vertegenwoordigers van de opposi-

tiepartijen en deLega Nord pleitten
niettemin voor een zakenkabinet
dat een aantal hervormingen moet
zien door te voeren. De secretaris
van de ex-communistische PDS,
D'Alema, zei dat niet Bossi, maar
Berlusconi de oorzaak is van het
ineenstorten van de coalitie, omdat
de premier „zich met alles heeft be-
ziggehouden behalve met regeren."
D'Alema vergeleek Berlusconi met
Stalin vanwege het veelvuldige ge-
bruik van het woord verrader.

Bossi zelf zei datBerlusconi uitslui-
tend oog heeft voor macht en geen
van zijn beloften is nagekomen. De
Lega-leider vergeleek hem met ex-
premier Craxi en zei „erg blij" te
zijn „omdat de Eerste Republiek
werkelijk ten einde is."

Bossi maakte zich niet druk over de
circa veertig Lega-parlementariërs
die tegen de operatie van Bossi zijn
en nu het hof gemaakt worden door
Berlusconi. Hun leider, minister
van Binnenlandse Zaken Maroni,
zei overigens „zwaar teleurgesteld"
te zijn in Berlusconi, omdat diens
rede uitsluitend gericht was tegen
Bossi.

Parijse daklozen inzet van
bittere verkiezingskomedie

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - De vele tienduizenden
Parijse daklozen en slecht behuis-
den hebben er een probleem bij.
Terwijl de winter met rasse schre-
den nadert en het kwik ieder mo-
ment tot onder nul kan dalen, zien
ze zich geconfronteerdmet devraag
wie hun belangen het best behar-
tigt: Jacques Chirac of Edouard
Balladur.
De twee gedoodverfde conservatie-
ve presidentskandidaten proberen
zich sinds enkele dagen beurtelings
op te werpen als kampioen van de
daklozen. Dat leidt tot kolderieke
situaties. Premier Balladur ontving
zondagavond met alle egards de

grootste kraker van Frankrijk en
liet hem vervolgens per dienstauto
naar huis terugbrengen. Jacques
Chirac, burgemeester van Parijs,
sloeg maandag onmiddellijk terug
door te pleiten voor het toepassen
van een uit 1945 stammende wet die
het mogelijk maakt leegstaande ap-
partementen te vorderen.

Abbé Pierre
De aanstichter van het onverwachte
links-radicale optreden van twee
aartsconservatieven heet Abbé
Pierre. De 82-jarige priester die in
Frankrijk de status van een levende
heilige heeft bereikt dankzij zijn
onvermoeibarestrijd voor de daklo-
zen, kraakte zondag demonstratief
met een honderdtal dakloze fami-

lies een groot, al drie jaar leeg-
staand appartementencomplex in
het hart van Parijs.

Met die actie, nadrukkelijk gevolgd
door de Franse media, legde de so-
ciaal bewogen priester de vinger
voor de zoveelste keer op de zere
plek: terwijl de woningnood in Pa-
rijs schrikbarende vormen heeft
aangenomen, staan meer dan
100.000 appartementen langdurig
leeg.
Premier Balladur greep het buiten-
kansje om zich te profileren als een
sociaalbewogen politicus met beide
handen aan. Hij ontving Abbé
Pierre in zijn ambtswoning. Dezelf-
de premier Balladur die vorig jaar
een draconische anti-kraakwet
door het parlement joeg, leek de

spectaculaire kraakactie haast toe
te juichen. De reden is simpel: Bal-
ladur hoopte dat de actie zijn grote
rivaal voor de presidentsverkiezin-
gen van volgend jaar, Jacques Chi-
rac, in een kwaad daglicht zou stel-
len. Chirac, die al sinds 1974 burge-
meester van de Franse hoofdstad is,
heeft namelijk een grote verant-
woordelijkheidvoor de Parijse wo-
ningnood.

Vorderingswet
Chirac kon die indirecte aanval van
Balladur op zijn beleid natuurlijk
niet over zijn kant laten gaan. Hij
opperde maandag het idee om de
uit 1945 stammende vorderingswet
op grote schaal te gaan toepassen.
Dezelfde Chirac heeft zich daar de
afgelopen twintig jaar altijd tegen
verzet om zich de woede van de ge-
goede burgerij, traditioneel zijn
aanhang, niet op de hals te halen.
De verklaring voor Chiracs plotse-
linge radicalisme is eveneens sim-
pel: nu links geen geloofwaardige
kandidaat meer heeft voor het pre-
sidentschap, denkt Chirac dat daar
politieke winst te halen is.

binnen/buitenland

Verdachte van kindermoord
doodde eerder al jongmeisje

Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG - De ver-dachte van de moord ophet Haagse meisje Felici-
ta Oostdam is eerder ver-
oordeeld wegens hetwurgen en doodstekenvan een jongkind. In juni
1980 vermoordde hij de

Maitrie Koel-dlep- Dat heeft zijn toen-
malige raadsman, mr. G.bPong, bevestigd.

De advocaat heeft verno-men dat zijn voormalige

cliënt dinsdag weer in de
kraag is gevat. Het gaat
om de 36-jarige H.J. uit
Leidschendam. Het ge-
rechtshof in Den Haag
legde in 1981 de destijds
23-jarige man tbr op. Het
hof achtte bewezen dat
hij het jonge meisje had
vermoord. Het lichaam
van het kind werd gevon-
den in de duinen. Ze was

om het leven gebracht
met een snoeischaar.
Na drie jaarkwam J. vrij,
omdat zijn broer zich
plotseling aanmeldde als
dader.

Toen uiteindelijk bleek
dat de broer had gelogen
en dat H.J. wél degene
was die de moord had ge-
pleegd, lukte het Justitie

niet meer hem terug in de
kliniek tekrijgen.
In 1990 greep de politie
de man opnieuw in de
kraag. Hij kreeg 15
maanden gevangenisstraf
wegens ontucht met kin-
deren, onder wie zijn ei-
gen dochtertje. Afgelo-
pen dinsdag belandde J.
in de politiecel op ver-
denking van moord op de

9-jarige Felicita. Het
meisje is op 24 november
door messteken om het
leven gebracht. Een tuin-
der vond haar op een
volkstuinencomplex in
het Bezuidenhout.
Het Openbaar Ministerie
in Den Haag is zeer zui-
nig met het verstrekken
van informatie over de
voortgang van het onder-
zoek. Zandbergen ver-
zweeg het bericht over de
aanhouding. Ook over
een mogelijke bekentenis
of eventuele motieven
weigert hij mededelingen
te doen.

Teveel resten in voedingsprodukten

Bestrijdingsmiddelen
bedreigen kinderen

Van onze redactie binnenland

GRONINGEN - De hoeveelheden
bestrijdingsmiddelen die de Neder-
landse overheid toestaat op of in
voedingsprodukten zijn te groot. Ze
kunnen leiden tot gifconsumpties
die gevaarlijk kunnen zijn voor de

gezondheid. Juist de jongste kinde-
ren - de gevoeligste groep - lopen
de grootste kans teveel van die mid-
delen binnen te krijgen.
Dit concludeert de Biologiewinkel
van de Rijksuniversiteit Groningen
(RuG) in haarrapport 'Bestrijdings-
middelen in voedsel en gezond-
heidsrisico's voor kinderen.' De
wetenschapswinkel dringt er bij de
overheid op aan om, in navolging
van de Verenigde Staten, het beleid
aan te passen en meer rekening te
houden met de gezondheidsrisico's
voor kinderen.

„Drie van de 51 onderzochte be-
strijdingsmiddelen zijn vermoede-
lijk zelfs kankerverwekkend," zegt
bioloog en coördinator Attie Bos
van de Biologiewinkel. Wie denkt
met het schillen en wassen van
groente, fruit en aardappelen al het
gif door de gootsteen weg te spoe-
len, komt volgens de onderzoekers
bedrogen uit. Sommige bestrij-
dingsmiddelen zijn 'systemisch': ze
worden opgenomen in de hele plant
en blijven dus niet achter op het
blad of de schil.

In de Bestrijdingsmiddelenwet
staat aangegeven hoeveel resten
van een bestrijdingsmiddel maxi-
maal mogen worden aangetroffen
op of in voedingsprodukten. Deze
maxima zijn gebaseerd op de gifdo-
ses waaraan een mens zijn leven
lang dagelijks zonder risico kan
worden blootgesteld.
Bos: „Bij gebrek aan beter is men
hierbij uitgegaan van het voedings-
patroon van 'een volwassen Euro-
peaan van gemiddeld zestig kilo.
Er wordt dus geen rekening gehou-
den met jongekinderen. Zij wegen
minder en eten relatief meer groen-
te, peulvruchten en fruit en drinken
meer melk."

Sneeuw dempt
strijd Bosnië

beter dan politici
SARAJEVO/ZAGREB - Onver-
wacht zware sneeuwval heeft de
strijd in Bosnië gisteren al groten-
deels gestopt nog voordat een mor-
gen beginnend staakt-het-vuren
een feit is.
„Sneeuw is doeltreffender dan af-
spraken van politici," zei een
woordvoerder van het VN-hoofd-
kwartier in Zagreb. Zelfs rond de
door Serviërs intensief belegerde
moslim-enclaveBihac in het noord-
westen van Bosnië verminderde de
gevechtsactiviteit als gevolg van het
weer.
Morgenmiddag vanaf 12.00 uur
moet volgens de voormalige VS-
president Carter, die in Bosnië op
persoonlijke titelbemiddelt, een be-
stand van kracht worden. Van 23
december tot 1 januari moeten Bos-
nische Serviërs en moslims dan on-
derhandelen over een staakt-het-
vuren van vier maanden voor heel
Bosnië, inclusief de zwaar bevoch-
ten enclave Bihac.

punt uit
Brandbom

Bij de ontploffing van een'
brandbom in een metro-trein-!
stel in New Vork zijn gisteren-
zeker 37 mensen gewond ge-'.
raakt, van wie vier ernstig. De:
politie heeft een met brand-
wonden overdekte man aange-
houden, die mogelijk de bom
tot ontploffing heeft gebracht.
Het was de tweede maal in een
week dat een brandbom in de<
metro tot ontploffing kwam.

Inspraak
De Tweede Kamer wil dat de-
regering eerst het parlement!
om toestemming vraagt vóór-
Nederlandse militairen naar'
het buitenland worden uitgè-:
zonden. Een motie van het GPV!
met die strekking kreeg gister-'
avond steun van een grotei
meerderheid in de Tweede Ka-j
mer. De ministers Van Mierlo.
en Voorhoeve ontraadden de;
motie als overbodig.

Conducteurs
De gemeente Amsterdam en de'
ambtenarenbonden hebben|
gisteren alsnog een akkooadi
bereikt over de conducteur qpj
de tram. Daarmee is de voor-
vanochtend aangekondigde
werkonderbreking van dei
baan. De gemeente en de boh-i
den gaan bij minister Melkert;
bepleiten de conducteurs als-^
nog een ruimere aanvulling te'
geven op hun inkomen.

Barschel
De Duitse Justitieheeft het on-i
dei-zoek heropend naar de doodJ
van premier Uwe Barschel van'
Schleeswijk-Holstein zeven!
jaargeleden. Het parket in Lü-|
beek zei gisteren „voldoende,
aanwijzingen te hebben voorj
betrokkenheid van een derdei
partij" bij zijn dood, maar slootj
zelfmoord ook nog steeds niet»
uit. Barschel (CDU) moest in!
1987 uit de politiek stappenj
door beschuldigingen over eem
'vuile' campagne tegen een pb-J
litiek tegenstander. Een maand!
daarna werd hij dood gevonden!
in een badkuip van een hotel in|
Geneve.

Gaddafi
De Libische leider Muammeri
Gaddafi heeft gisteren gezegd|
dat hij niets meer te maken w^h
hebben met het Westen. „Libië;
zal de Arabische wereld en alle'
landen van de Derde Wereld!
vragen het Westen te boycotten'
en het de rug toe te keren. We!
willen er niets meer mee te ma-*
ken hebben."

(ADVERTENTIE)

Goebd
FIGUREN

COLLARIS
Porselein - Kristal - Zilver

St. Pieterstraat 6
Kerkrade-Chevremont

Tel. 045-452309

Wallage: 'Deuk
in coalitie door
houding VVD'
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'Nieuw kabinet zou kiezersbedrog zijn'

Berlusconi eist snel
nieuwe verkiezingen licht-Studiosaaa—- ii ■

u t lïi
Heerlen, Spoorsingel 1a

tel.: 045-729735

Op een haar na

" Een Boeing-737 is gisteren neergestort bij het Engelse
Coventry. Alle vijf inzittenden vonden de dood. Het toe-
stel miste een dichtbevolkte woonwijk op een haar. De
Boeing-737 was eigendom van een Algerijnse luchtvaart-
maatschappij. Het vliegtuig werd gebruikt voor omstreden
veetransporten van Engeland naar Amsterdam en Rennes
in Noord-Frankrijk. Het toestel was op weg van Amster-
dam, waar het levende kalveren had afgeleverd, naar
Coventry. Wegens mist had het eerst een tussenstop ge-
maakt. Bij nadering van Coventry was de mist goeddeels
weggetrokken. De Boeing-737 scheerde zo rakelings over
een woonwijk dat een aantal huizen door de turbulentie
beschadigd werd. Daarna stortte het neer in een bos iets
verderop.

Foto: REUTER
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Kansrijk
Kansrijke projecten in Nederland
van commerciële en publieke
dienstverlening met hoge toege-
voegde waarde zullen worden be-
vorderd. Hiermee wordt de stap
gezet naar breedbandige, interac-
tieve informatie-uitwisseling. De
consument krijgt via de elektroni-
sche snelweg de gelegenheid te rea-
geren op opgevraagde informatie,
zoals het aanbod van een leveran-
cier of van de lokale overheid, of
oogcontact te hebben met een ver
weg wonende vriend of familielid.

Ook kunnen bedrijven op afstand
gezamenlijk nieuwe produkten ont-
werpen, vergaderen via 'video-con-
ferencing' vanaf de pc, en uit data-
bestanden in de gehele wereld in-
formatie vergaren.

# De pc, de
auto op de
elek-
tronische
snelweg.

Foto: GPD

Onderwijs
Enkele ministeries hebben inmid-
dels al telematicaprojecten opgezet.
Het ministerie van Onderwijs be-
reidt een project van 40 miljoen

gulden voor dat het gebruik van te-
lematica-toepassingen in het mid-
delbaar beroepsonderwijs, leerlin-
genwezen en volwassenen-educatie
moet stimuleren. En het Overheids-
datacommunicatie-profiel moet de
toepassing van E-mail, videofonie
en mobiele communicatie binnen de
overheid bevorderen. Binnen De-
fensie wordt gewerkt aan het pro-
ject 'Netherland Armed Forces In-
tegrated Network'.

Een bijzonder aandachtspunt
noemt het kabinet in het Actieplan
de mogelijkheden die elektronische
snelwegen bieden voor maatschap-
pelijke en culturele ontplooiing.
Vragers van informatie kunnen im-
mers individueel en direct via de
snelweg worden geïnformeerd. Dit
vraagt echter om bescherming van
privacy, fraude-bescherming, zorg
voor bereikbaarheid en toeganke-
lijkheid.

Deuren in Spaans
hotel altijd open
De deuren van het viersterren-hotel in Spanje waar
de erotische groepsreizen van Job te Boekhorst
naartoe gaan, gaan nooit op slot. ledereen moet bij
iedereen naar binnen kunnen wandelen, meent de
Groningse eigenaar van escortbureau He and She.
Voor zijn tochten heeft hij 120 kamers gereserveerd.
„Dit is echt uniek, nog nooit eerder ter wereld ge-
daan. Er bestaan wel homo-reizen, maar geen reizen
voor een gemengd gezelschap. Stellen kunnen ook
mee, maar ze zitten wel in een aparte kamer."
Hij heeft zijn idee inmiddels al voorzichtig losgelaten
en heeft gemerkt dat er grote belangstelling voor is.
Toch is het niet alleen maar lang leve de 10l tijdens
de reizen, zo benadrukt de Groninger. ~We gaan
best wel extreme dingen doen. Er zijn bands gere-
geld, maar het moet ook mogelijk zijn dat mensen
kunnen praten over problemen. Daarvoor wil ik een
groepstherapie organiseren. Er wordt vaak gesteld
dat vrouwen gevoelig zijn, maar reken er maar op
dat mannen dat ook zijn. Zowel mannen als vrou-
wen moeten dat tijdens de praatsessies kunnen
uiten."
Via zijn escortbureau zegt Te Boekhorst te merken
dat mensen nogal eens van mening veranderen. „We
maken het mee dat iemand de ene dag om een
man vraagt en de andere dag om een vrouw. Dat
moet in Spanje ook mogelijk zijn. Het is geen ver-
plichting om te vrijen met iemand van hetzelfde
geslacht, we willen het wel mogelijk maken dat
mensen ermee kunnen experimenteren."

Kerstboekje met hier
een grap en daar een sneer
„Wöltgens was in principe wel voorstander van een vierdaagse werkweek,
maar vond het voor zichzelf vervelend. Dan zou hij namelijk een dag langer
moeten werken dan hij gewend was." Wim Kok zei dit in augustus bij het
afscheid van de inmiddels tot burgemeester van Kerkrade benoemde Wölt-
gens. En F. Van Lanschot Bankiers NV heeft het nog eens laten opschrijven.
Voor het geval we het vergeten waren. En toegestuurd aan relaties. In plaats
van kerstkaarten. In dit boekje 'Niemand is vies' (hoe vies ook, voegde tv-per-
soonlijkheid Margreet Dolman er gehaast aan toe) staan weer talloze uitspra-
ken. Zoals eentje van Kok zelf: „Ik glimlach wel snel, maar het wordt zelden
een schaterlach en als het al zo ver komt, duurt die nog heel kort." Bij Van
Lanschot lag blijkbaar een jaar lang pen en papier naast de krant, radio en tv.

„Ik was in Europa en wat een schande: alle bordelen zitten vol met Russi-
sche vrouwen," merkte de Russische rechts-extremist VladimirZjirinovski lekker
genuanceerd op. Van weinig kerstgedachte getuigt een uitspraak van Theo
van Gogh. Die zei: „Wie ik beslist niet zou willen zijn is Sonja Barend. Er
zijn grenzen aan de domheid die zelfs een vrouw zich kan permitteren." Al
Gore's humor is daarentegen wel leuk: „Als mij wordt gevraagd hoe het is
om nummer twee te zijn in het Witte Huis zeg ik: 'zij schijnt het leuk te vin-
den." Aan zon geestigheid kan prins Charles nog een puntje zuigen. Hoewel,
die kan er ook wat van. Charles riep in oktober tegen een verslaggever: „Ver-
wacht u in ernst, dat ik de eerste Prins van Wales in de geschiedenis zou
zijn zonder een maïtresse." En wat te denken van vice-premier Hans Dijkstal:
„Ik speelde al veel eerder saxofoon dan Clinton. Alleen is hij net eerder presi-
dent geworden." De enige echte kerstwens in het vijftig pagina's tellende boekje
is de uitsmijter: „Kleur in de samenleving, een beetje zon boven de vlakke
velden en af en toe een regenboog ... moge u ook in 1995 voldoende reden-
hebben om van dit grappige land te blijven houden, van zuid tot noord." Was
getekend: F. van Lanschot Bankiers.

" Thijs Wöltgens

Discussie winkelsluiting op Internet
DEN HAAG - Mensen die op het Internet zijn aan-
gesloten, het wereldwijde netwerk van computer-
netwerken, kunnen vanaf 1 februari meedoen aan
een discussie over het al dan niet vrijlaten van de
winkelsluitingswet. Minister Wijers (Economische
Zaken) maakte dit gisteren bekend bij depresenta-
tie van het Actieplan Elektronische Snelwegen.
Zoals bekend heeft het kabinet het voornemen de
sluitingstijden van winkels geheel vrij te laten. De
gemeenten mogen bepalen of de winkels 's nachts
en op zondag geopend zijn. Op het Internet kunnen
de burgers nu meepraten over dit voorstel, dat mo-

menteel bij verschillende adviesinstanties ligt voor
commentaar.
Een woordvoerder van de minister liet weten dat
de discussie op het Internet niet moet worden ge-
zien als een heuse volksraadpleging. „Zover zijn
we nog niet, hoewel dit wel een van de mogelijkhe-
den van de toekomstige elektronische snelweg is."
In Nederland hebben naar schatting op dit mo-
ment zon 150.000 mensen een aansluiting op het
Internet, dat als een voorloper van de elektroni-
sche snelweg kan worden beschouwd. Dit aantal
neemt met enkele duizendenper maand toe.

Dokter op
skateboard
Een dokter op een skateboard. De
medewerkers van het Ziekenhuis
Dijkzigt en het Sophia Kinderzieken-
huis kijken daar niet meer vreemd
van op. Al vier maanden lang zoeft
de arts Hans Pieter van Not, plas-
tisch chirurg in opleiding, op wieltjes
over de loopbrug die de twee zieken-
huizen met elkaar verbindt.
Van Not (33) moet dagelijks vijf a
zes keer de afstand tussen Dijkzigt
en Sophia overbruggen. Op zijn ska-
teboard doet hij dat in een kwart
van de tijd die hij lopend kwijt zou
zijn. Van Not ziet zijn tochtjes als
een welkom 'sportief intermezzo'
tussen de bedrijven door. Voor onge-
lukken hoeven patiënten en collega's
niet bang te zijn. „Welnee," zegt
de skatende arts, „op een skate-
board kun je heel goed anticiperen,
net als met de auto in hetverkeer."

binnen/buitenland

Overheid ontvouwt ambitieus actieplan

Nederland wil koppositie
op elektronische snelweg

DOOR HANS SONDERS

DEN HAAG - Nederland
mQfet op het gebied van elek-
tronische snelwegen in Euro-
pa een koppositie gaan inne-
men. Daarvoor moeten snel
wettelijke belemmeringen
worden weggenomen, de
markt worden vrijgemaakt en
aansprekende projecten tot
stand worden gebracht. Die
projecten moeten weliswaar
Biet private middelen tot
stand worden gebracht, maar
mocht dit niet snel lukken dan
zal de regering volgend voor-
jaar bezien of en zo ja hoeveel
geld hiervoor wordt gereser-
veerd.
Dit ] staat in het Actieprogramma
Elektronische Snelwegen dat giste-
ren 'aan de TweedeKamer is aange-
boden. Ministers Wijers (Economi-
sche Zaken), Jorritsma (Verkeer en
Waterstaat) en de staatssecretaris-
sen Kohnstamm (Binnenlandse Za-
ken) en Nuis (Onderwijs) zullen als
kerngroep binnen het kabinet de
voortgang van het programma
('Van metafoor naar actie') bewa-
ken.
De actiepunten moeten uiterlijk in
1998 zijn uitgevoerd, het jaarwaar-
in de telecommunicatiemarkt in
Europa geheel is vrijgemaakt.
Naast de realisatie van goede rand-
voorwaarden voor uitbouw van
elektronische snelwegen via moder-
ne wet- en regelgeving, heeft het
kabinet in het plan stimulerings-
maatregelen opgenomen. Want de
complexe ontwikkelingen kunnen
volgens de regering vaak nog niet
door één partij worden gedragen.
De onzekerheden in de markt, ook
over de gebruikswensen van het pu-
bliek, zijn hiervoor nog te groot.

'Viëtnam-minister'
Dean Rusk overleden

Van onze correspondent

WASHINGTON - Dean Rusk,
die in de jaren zestig acht jaar
lang minister van Buitenlandse
Zaken van de VS was en een
centrale rol speelde in zowel de
Cuba-crisis als de oorlog in Viet-
nam, is gisteren op 85-jarige
leeftijd in Georgia overleden.
Rusk stond bekend als een fer-
vente anti-communist, maar te-
vens als de man die het buiten-
landse beleid van de VS onder de
presidenten John F. Kennedy en
Lyndon B. Johnson vorm gaf.

Rusk werd in 1961 door Kenne-
dy aangezocht, terwijl hij hem
nog nooit had ontmoet. Kennedy
ging, naar verluidt, geheel af op
een artikel over Amerika's bui-
tenlandse politiek dat Rusk, die
als onderminister op het minis-
terie van Buitenlandse Zaken
werkte, in een tijdschrift had ge-
schreven. De kalme en diploma-
tieke Rusk werd al gauw één van
de steunpilaren van Kennedy en
was de enige minister die door

Kennedy niet bij zijn voornaam
werd aangesproken.
Rusk raakte meteen betrokken
in de spanningen rond Cuba,
eerst via de mislukte CIA-inva-
sie in de Varkensbaai, die als
doel had Fidel Castro af te zet-
ten. En vervolgens in de raket-
tencrisis, die de wereld aan de
rand van een atoomoorlog tussen
de VS en de Sovjetunie bracht.
„We stonden oog in oog, en de
ander knipperde," zei Rusk
droogjes, nadat Kennedy de Sov-
jetleider Nikita Chroesjtsjov tot
de terugtocht had weten te
dwingen.

Zucht
Daarna werd Rusk synoniem
voor het Amerikaanse Viëtnam-
beleid. Toen hij in 1969 zijn baan
neerlegde, ging een zucht van
verlichting door de anti-Viët-
nam-beweging, die in hem de
personificatie van de oorlog in
Zuidoost-Azië zag. Alhoewel
Rusk zowel Kennedy als Johnson
waarschuwde voor de gevaren
van een Amerikaanse betrokken-
heid in Vietnam, werd hij later

één van de felste verdedigers van
de oorlog. Zelfs zijn zoon Ri-
chard noemde zijn vader eens
~de architect van een oorlog tUe
58.000 Amerikanen en een miH
joenViëtnamezen het leven heeft
gekost."

Maar Rusk had geen spijt van
zijn rol. „Ik had een plicht: voor-
komen dat Noord-Vietnam he
zuiden onder de voet zou lopen-
Dat was mijn baan en die heb ik j
zo goed mogelijk gedaan." Hij
zei eens dat zijn fout was dat hij
de vastberadenheid van de
Noord-Viëtnamezen had onder-
schat, en het geduld van het
Amerikaans volk overschat-
Maar hij vond dat de VS een
plicht hadden om Zuid-Viëtnatf
te hulp te schieten in de strijd te-
gen het communisme.

Rusk was zo omstreden dat het
hem jaren na zijn vertrek niet
lukte een baan als hoogleraar te
krijgen. De universiteit van John
Hopkins in Baltimore trok een
aanbod in nadat studenten had-
den gedreigd de kantoren in
brand te steken als Rusk zoü
worden toegelaten. Uiteindelijk
bood de universiteit van Georgi3
hem een baan aan als hoogleraar
in de internationale betrekkin-
gen, maar ook daar was zijn be-
noeming lang omstreden.

Huwelijk ongeldig
verklaard wegens
2500 jaar oude zonde
Het huwelijk van de Israëlische Shosha-
na Hadad en haar man Masoud Cohen
is twaalf jaarna sluiting door een rabbi-
nale rechtbank ongeldig verklaard
wegens een zonde die een voorouder
van de vrouw zon 2.500 jaar geleden
zou hebben begaan.
Volgens orthodoxe rabbijnen is de Tune-
sische immigrante Hadad een directe
afstammeling van een priester in Djerba
die rond 580 voor Christus een ernstige
zonde beging door illegaal met een
gescheiden vrouw te trouwen. Deze
zonde legde een smet op de hele fami-
lie. En omdat de joodse afstamming
zich in de vrouwelijke lijn voortzet, leid-
de dit tot een rabbinale beschikking dat
van de priester afstammende dochters,
zoals Shoshana Hadad, nooit met een
'Cohen' mogen trouwen.

Japanner
belt tandarts
3000 keer op
Niet alleen hijgers kunnen
mensen telefonisch tot
wanhoop drijven, ook kla-
gers kunnen zeer lastig
zijn. De politie in Japan
heeft een 22-jarige werklo-
ze man aangehouden die
zijn tandarts in één maand
3000 keer heeft gebeld.
De man was ontevreden
over de manier waarop in
mei een ontstoken tand
was behandeld.

Een woordvoerder van de
politie zei dat Nobuyuki
Takei op 14 november de
tandarts voor het eerst
belde. Als hij de man aan
de lijn kreeg, legde hij de
hoorn neer. ~De tandarts
heeft mijn klacht gene-
geerd dat zijn handelwijze
ernstige schade aan mijn
gezondheid heeft toege-
bracht," aldus Takei na
zijn arrestatie.
Twee maanden geleden
schoot een 36-jarige man
uit ongenoegen over de
afloop van een hernia-ope-
ratie zijn arts in een station
in Tokio dood.

Witte fietsen zijn geel in VS
Een paar weken geleden zag Joe
Keating op de tv een stokoude docu-
mentaire over leven in Nederland.
Hij heette 'Seks, Drugs en Democra-
tie', geheel volgens het beeld dat
Amerikanen nu eenmaal van ons land
als paradijs der tolerantie hebben.
Maar dat was niet wat Joe Keating
het meest opviel.
In de reportage werd ook aandacht
besteed aan het verschijnsel van de
'witte fietsen' in Amsterdam die ieder-
een in de provojaren zeventig kon
gebruiken en achterlaten waar hij
maar wilde. Totdat er zoveel werden
gejat dat het milieuvriendelijke idee
een stille dood stierf.
Maar niet in Portland in de Amerikaan-
se staat Oregon, de stad die als de

meest milieubewuste van Amerika
bekend staat. Daar heeft de onderne-
mende Keating sinds enkele weken
op vele straathoeken ruim 200 fietsen
neergezet voor algemeen gebruik.
Geen witte, maar gele. Aan elk zadel
hangt een bord waarop staat: 'Vrije
gemeenschappelijke fiets. Graag te-
rugbrengen naar een hoofdstraat,
zodat ook anderen hem kunnen ge-
bruiken. Gebruik voor eigen risico.

Tegen The New Vork Times zei Kea-
ting onlangs dat voor zover hij heeft
kunnen nagaan nog niet één van de
gele fietsen is gestolen. Hij moest
echter wel erkennen dat zijn idee in
een stad als New Vork waarschijnlijk
niet zou werken.

Twintig mille niet
kwijt maar in
een andere broek
De 41-jarige handelaar uit Deventer, die er vorige
week maandag van overtuigd was in het centrum
van Hardenberg twintigduizend gulden te hebben
verloren, heeft zijn geld terug. De twintig briefjes van
duizend zaten in een andere broek....
De Deventenaar toog vorige week naar Hardenberg
in de veronderstelling dat hij twintigduizend gulden
bij zich had. Op een gegeven moment bemerkte hij
dat het waardevolle papiergeld niet meer in zijn broek-
zak zat. Een uitgebreide zoekactie leverde niets op.
waarna hij aangifte deed bij de politie.
In het weekeinde trok hij een andere broek aan en
kwam toen tot de ontdekking dat zich daarin de
twintig mille bevond.

Domme inbreker
zet naam onder
eigen dreigbrief
Woedend omdat hij niets van waarde aantrof lic«
een inbreker bij een kledingbedrijf in Hongkong
een dreigbrief achter. Hij maakte de fout hem te
ondertekenen met zijn eigen naam.
Vu Kin-Fong (33) kon het niet verkroppen dat
hij helemaal voor niets was binnengedrongen in
de kledingfabriek. „Ais er de volgende keer geen
geld tigt steek ik de boel in de fik...dullie laten
mij voor niks komen. Ik kan nog geen dubbeltje
vinden," schreef Vu in een briefje aan de bedrijfs-
leiding. Hij krabbelde er zijn naam onder, waarop
hij door de politie werd ingerekend. Vu King-Fong
bekende dat hij nog meer inbraken op zijn gewe-
ten had, zonder daarbij overigens een dreigbrief
achter te laten.
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mzet
2et van de Nederlandse che-
industrie is dit jaar met 10

tv gegroeid tot 44 miljard gul-
iL ,°or 3 procentpunt veroor-

"lPü Priisstijgingen en 7 Pr°-
?athnt door volumegroei. De
ivj e.nlijke winst wordt geschat
Wlmaal 2 miljard.
iU Prijsstijgingen tellen volgens

■*. £
T *^eer zwaar voor de che-

istj:e 2ijn belangrijker dan volu-
l»(^gw om de winst te verbe-
)ffe organische chemie, kunst-

ar " farmaceutische produkten
&ei „. st°ffen lieten de sterkste1zien.

ezond
l^j.J" Meer twijfelt echter over de
Ing "?jt van de economische op-
r^' Grote afnemers van de Ne-
tW e en Westeuropese chemie
rj^j etl volgens hem een gezonde
HjMniaar sectoren als kleding-,

* ht*en v°edingsmiddelenindus-
ta llJven in groei achter of
ten 2elfs slechter.

*%insUmPtieve bestedingen in
l9g.a*^d groeien evenmin sterk.

'Pfn steedden de consumenten
«5 °Cent meer dan in 1993 en in
bgj ordt nog eens een uitgaven-
S--.yerwac;ht met maximaal 2
't |ji : -Die groei is echter duide-
-1 rklner dan die van de omzet
fyj . chemische sector. Het ko-riaar yerwacht de chemie een
ilja * groei van de omzet tot 46,6
Jlll_ gnlden en ongeveer 4 pro-
'niji.enetnende investeringen (tot

beurs
Opkikker

ecte kDAM "De Amsterdamse
maakte gisteren een

%u Cht Positieve wending. Op
*ft rsv loer werd rekening gehou-

een lichte daling van de
"■W^egens de traditionele ver-

e°ede aan het eind van het
f. [j renteverhogingen in Ameri-
Nrd het uitbliJven van beide

'Un e beursthermometer bij
S Seen plus van 2,71 op 413,35

gens handelaren is dat te
aan de gunstige Oeso-

*ti dgJJ» die uitgaan van een groei
[Vip Nederlandse economie van

obrrocenten in 1995*'*s v 'fgatiemarkt in Amsterdam
■*H va

'] rustig, ondanks het uitblij-
-I°gijlj 1 ?en Amerikaanse rentever-
V.a Pc meeste koersen bleven
Mies-nderd, of noteerden minieme

S' °ok de beurzen in het
d Waren licht optimistisch

51 (j: en maakten de verliezen. ge-n'nsdag goed. De dollar bleef
') cj^g gelijk op f 1,7580.

*H rj e was KPN één
S f"?*** 51 verhandelde. De koers
Vu i

'60 tot f 59>20* In totaal
?I<J t, '2 miljoen stukken van de
Ve f°nds zit de laatste dagen
°gst dergehjk flinke omzet. "'n e e hijger was Unilever, dat
S" koerswinst van f 3,30 weer
N*i % tweehonderd gulden uit-
l*e{ vf 202,20). Ook Heineken
*ln Wi nan de winnende hand metSw. van f 2'lo °P f 264-

-■Nel m f 270 naar f 178-80--ren n°emen het akkoord
Nlio eming RTL met Endernol/
V n noS steeds als positieveHom"aarnaast speelt de over-
at jl dle de uitgever dinsdag
N de Pub'ieke omroepen
l^itia en NCRV over samen-
*Jsen ë°P het gebied van televisie-Nte ven belangrijke rol. De\K A

nooidfondsen zaten in de
"^.f ni«en KLM zakte relatiefi-iliZOtotf 43,40

Hoofdfondsen v.k. ik
ABN AmroHold. 60,60 60,70
Aegon 111,60 112,00
Ahold 52,90 53,40
Akzo Nobel 194,50 195,10
BolsWes.c. 33,10 33,30
CSM eert 67,70 67,70
Dordtsehe Petr. 197,30 198,00
DSM 135,40 136,30
Elsevier 17,60 17,80
Fokker eert. 12,10 12,20
FortisAmevcert. 74,60 74,80
Gist-Broc. eert. 46,50 46,90
Heineken 261,90 264,00
Hoogovensnrc 75,80 76,50
HunterDouglas 78,40 78,50
INGc. 81,90 82,10
KLM 44,10 43,40
Kon. KNP BT 48,60 48,50
Kon. Olie 187,90 188,40
KPN 58,60 59,20
Nedlloyd 55,90 56,00
Océ-v.d.Gr. 77,80 78,40
Pakhoed eert. 46,90 47,40
Philips 51,70 52,20
Polvgram 78,40 80,10
Stork 43,00 43,30
Unilever eert. 198,90 202,20
Van Ommerennrc 45,40 45,00
Ver.BezitVNU 176,10 178,80
Wolters-Kluwer 123,50 124,90

Avondkoersen Amsterdam

Elsevier 17,90(17.80)
ING Groep 82,30 (82,10)
Kon. Olie 190,00-188,70 (188,40)
Philips 52,70-52,20 (52,20)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 83,00 84,00
ABN Amropref 58,00 57,90
ABN AmroHld.prf.c. 6,41 6,41
ACF-Holding 33.10 34,10
Ahrend Groep e. 182,00e 182.00
Alanhen 37,00 37,00
Ant.Verff. 431,00 b 431,00
ARTU Biologicals 4,10 4,10
AsdOptionsTr. 20,70 ■ 20,60
Asd. Rubber 2,40 2,45
Atag Hold. eert. 109,50 110,30
Athlon Groep 66,80 66,80
Athlon Groep nrc 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 117,00 117,00
Ballast Nedam e. 72,00 71,80
BAM Groep 103,30 103,20
Batenburg 147,50 147,50
.Beers 191,00 191,00
Begemann Groep 25,70 24,00f
Belindo 282,60 282,70
BesouwHold. 33,70 33,70
Blydenst-Will. 26,30 26,30
BoerDeWinkelb. 70,30 70,40
Borsumv Wehry 25,50 24,70
Boskalis eert. 35,40 35,90f
Braat Beheer 23.80 23.90

Breevast 8,50 8,50 '
Burgman-Heybroek 1365,00 1365,00
Calvé-Delft eert 1375,00 1375,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
CapVolmac 23,60 23,50
CetecoHold. 44,50 44,40
Cindu Intern. 95,00 95,00
Claimindo 280.00 280,00
Content Beheer 29,40 29,10 e
Credit LBN 40,50 41,80
Crown v.G. eert. 154,00 153,90
CSM 67,70 67,70
DeDneElectr. 15,70 15,10
Delft Instrum. 25,80 25,80
DICO Intern. 66,80 66,00
Dorp-Groep 35,50 35,00
Draka Holding 39,50 39,40
Econosto 20,80 20,80
EHCO KLM Kleding 32,00 31,80
EMBA 207,00 207,00
Enks Holding 118,00 118,00
EVC Intern. 76,70 76,70
Flexovit Int 85,80 85,80
Frans Maas eert. 52,50 53,00 f
FreeRecord Shop 30,30 30,10
Fugrocert 33,50 33,50
Gamma Holding 87,00 86,40
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,50 e
GeldereePap. 82,50 83,50
Getronics 59,80 e 60,50 f
Geveke 32,00 e 32,20
Giessen-deN. 73,00 71,10
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 35,00 35,00
Groenendijk 26,80 26,80
Grolschcert. 52,50 e 53,30
Grontmij 62,90 61,20
GTI-Holding 153,00 153,00
Hagemeyer 140,30 141,00
HAL Trast B 15,70 15,70
HALTrast Unit 16,00 16,00
HBG 264,00 261,50
Heijmans 60,00 60,00
Heineken Hold. A 236,30 237,00
Heivoet Holding 26,00 26,00
Hesßeheerc. 19,60 19,70
Hoek'sMath. 78,50 78,50
Holl. Colours 89,00 89,00
Holl. Ind. Mij 63,50 63,50
Holl.Sea S. 0,38 0,37 e
HoopEff.bank 7,40f 7,30
HunterD.pref. 1,75 1,75
IHCCaland 43,20 43,30
ING 7,09 7,13
Inter/View Eur. 7,80 7,90
Internat.Muell. 92.50 91,80
Kuhne+Heitz 34.80 34,50
Kas-Associatie 62,20 62,50
KBB 97,00 f 96,90
Kempen &Co 14,30 14,30
Kiene Holding 134,00 134,00
Kon Sphinx Gust. 53,00 53,50
Kon.KNPßTe.pref. 7,15 7,17
KondorWessels 44,00 44.00
Koppelpoort 420,00 420,00
Krasnapolskv 137,00 137,30
Landré&Gl. 45,00 45,00
LCI Comput.Gr. 4,05 4,00

M.Enim 08-cert. 84,00 84,00
Macintosh 42,40 42,70
ManagementShare 1,25f 1,20
MaxwellPetr, 201,50 201,50
MoearaEnim 1610,00 1622,00
Moolen Holding 40,60 40,70
MulderBoskoop 33,20 33,20
Multihouse 1,90 2,00f
Naeff 425,00 e 440,00
NAGRON 87,00 86,70
Nat. Inv. Bank A 131,00 131,00
Nat. Inv Bank Cpref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,60 18,40
Ned.Part.Mij 52,20 52,20
Ned.Springst. 7060,00 7060,00
NEDAP 58,50 59,00
Nedcon Groep 40,00 39,80
NedschroefHold. 72,40 71,40
Neways Eleetr. 12,60 12,70
Nijv.-TenCate 78,40 78,80
NKF Holding 217,00 217,00
Norit 20,70 21,20
NutnciaVßcert 85,40 85,20
Oce-v,d.Grin. d'94/95 - 75,00
OPGcert 44,00 43,90
OrcoBank eert. 62,00 62,10
OrdinaBeheer 23,00 22,90
OTRA 305,00 e 306,00e
P&CGroep 80,00f 79,00
PhilipsEleetr. d'9s 51,00
PieMedical 7,80 7,80
Pirelli Tyre 10,50f 10,40
Polynorm 171,50 170,50
Porc,Fles 22,00 22,00
Randstad 91,00 90,00
Reesink 121,00 120,00
RoodTesthouse 5,10 5,10
Rothmans Int. o 4,45 4,45
Roto Smeets Boer 35,20 36,50
Samas Groep 63,50f 62,80
Sarakreek $ 5,60 5,60
Schuitema 2015,00 2054,00
Schuttersveld 44,20 44,00
Simac Techniek 18,80 19,00
SligroBeheer 90,40 .. 91,00
Smit Intern. 41,60 41.60
SmitTrafo c. 46,80 47,50
St.Bankiersc. 19,50f 19,40f
StadRotterdam c. 37,60 37,60
Telegraaf De 195,00 194,50
Textielgr.Twente 74,30 73,90
Tulip Computers 16,50f 16,20
TwKabel Holding 216,30 216,40
Übbink 58,50 58,50
Union 31,00 30,40
Vereenigde Glas 562,00 562,00
Vilenzo 41,50 41,50
VölkerStevin 88,00 87,50
Vredestein 12,60 12,40
Wegener 121,20 122,00
Welna 47,00 47,00
West Inv.F. wb 56,00 a 56,00a
West Invest F. 11,30 11,30
Weweler 35,80 35,60
Wolff, Handelmij 56,80 56,80
Wolters Kluwer 488,00 485.00
Wyere 21,90 21.90

Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind, F. 447,00 446,00
ABF 113,30 113,30
ABN AmroAm F 82,70 82,70
ABN AmroAand.F. 95,60 95,50
ABN AmroAmer.F. 71,00 71,10
ABN Amro Eur.F. 84,10 85,10
ABN Amro FarE.F. 74,10 74,50
ABN Amro L.Gr.F. 182,80 182,80
ABN Amro Neth.F. 117,50 117,00
ABN Amro Obl.Grf. 200,90 200,90
ABN Amro rent.div 156,10 156,10
Aegon Aandelenf. 44,40 44,40
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßF-j 30,70 30,80
Alg.Fondsenbez. 246,90 246,70
Alliance Fund 6,00
Alrenta 232,40 232,20
Amvabel 90,00 89,80
Asian Cap.F.J 55,90 55,90
Asian Select. F. 95,00 95,40
Asian Tigers F 104,50 105,40
ASN Aandelenf. 51,80 51,50
Austi-ia Global 1226,00 1226,00
Austro Hung. F. 6,80 7,10
AXAAand.lnt. 76,10 76,10
AXA E&L Belegg. 1 94,20 94,20
AXAE&LBelegg.2 93,70 93,70
AXA E&L Belegg 3 118,00 118,10
AXA E&L Belegg.4 87,70 87,70
AXAE&LKap.R.F. 118,80 118,80
AXAObl.Ned. 77,10 77,10
BemcoßentSel, 62,50 62,50
Bever Holding 4,90 4,90
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
CapaCityRealtv 1,22 e 1,24
CL Aandelenfonds 93,80 94,20
CL Lig Groeifonds 102,90 103,10
CLObl.Dividendf- 101,90 101,70
CL Obl.Waardef. 123,00 122,90
Comm.ArgeusF. 88,00 87,90
Comm.BenacusF. 90,50 90,50
Comm.CeaF. 92,80 92,70
CuMPreferent F. 103,50 103,00
Delta Ll.Dollarf. 55,80 56,60
Delta Llovd ECU 55,40 55,30
Delta Lloyd Inv. 38,80 38,70
Delta Lloyd Mix 72,10 72,10
Delta LlovdRent 59,80 59,80
Donau Fonds 27,20 27,90
DPAmencaGr.F. 34,10 35,10
EGFlnvestm. 152,50 151,90
EMF Rentefonds 83,40 83,40
EMS Growth Fund 103,50 103,50
EMS Income Fund 92,50 92,50
EMS Offsh. Fund 101,10 101,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,20 20.00
Envir.Growth F. 42,00 42,00
Esmeralda part. 37,40 37,40
Eur.Ass. Trast 8,20 7,90
Euro Growth Fund 58,00 58,00
Euro SpainFund 7,30
Far East Sel.F 73,20 73,30
GAFAm.Liq.F.ecu 1,58 1,58
GAF Am Obl.F.ecu 1,84 1,84
GAFBfr.Liq.Fbfr 1060,90 1060,90
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61

GAFDMObI.F.ecu 1,59 1,58
GAFEng.Aandf ecu 2,05 2,06
GAF Eng.Liqf.ecu 1,25 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1,35 1,34
GAFEurAandfeeu 2,14 2,15
GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Managfecu 2,52 2,52
GAFJap.Aandf.ecu 1,11 1,11
GAFJap.Liqf.eeu 1,64 1,64
GAFJapOblf.ecu 1,77 1,77
GAFN-Am.Aan.ecu 2,24 2,23
GAFV.Oost.Aan.ecu 3,05 3,06
German CityEst. 31,40 31,40
GimGlobal 54,90 e 55,10
Groeigarant 1,37 1,37
Holl. Eur Fund 59,00 58,30
Holl. Obl.Fonds 122,50 121,50
Holl. Pac. Fund 130,50 130,00
Holl. Sei Fonds 95,70 95,70
Holland Fund 87,00 87,00
HoogeHuysHypf. 127,80 127,80
INB Bnk Verre O. F. 45,20 45,00
INGBnkDutchF. 61,40 61,40
INGBnk Geldm.F. 61,40 61,40
INGBnkGIob.F. 51,40 51,40
INGBnk Oblig.F. 33,10 33,10
INGBnkßentegr.F 129,30 129,30
INGBnkSpaard.F. 101,53 101,55
Interbonds 486,00 486,00
Intereffekt 500 27,50 27,50
Intereffektwt 23,00 23,10
IntereffektYen Value 80,50 80,50
Investa part. 78,50 79,50
ISHimal.Funds 16,40f 16,30
JadeFonds 204,60 204,90
Jap.Convertible.F. 49,50 49,60
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,60 18,60
Korea Pac.Tr. $ 13,10
LatinAm.EqF 98,70 94,30
LeveragedCap 59,00 58.20
Liquirent 54,70 54,70
Mal.CapitalF.s 14,40 14,50
MeesOblDiv.F 115,50 115.50
MeesPierson Rente 129,00 129,30
MexicoIncome F. 16,80 17,00
Mondibel 77,40 77,30
Nat.Res.Fund 74,40 74,80
New Asia Fund 9,10 9,00
NomuraWarr. F. 0,15 b 0,18
OAMFRentefonds 11,75 11,75
Obam, Belegg, 306,90 307,00
Ohra Aand.F. 63,80 64,30
Ohra Liq.Grf, 54,30 54,30
OhraObl.Df. 55,00 55,10
Ohra Obl.Grf 55,30 55,40
OhraOnr.GF. 59,00 59,10
Ohra Totaal F 58,30 58,40
OrangeFund 27,90 27,90
Pitcher 45,70 46,00
Postb.Aandelenf. 56,80 57,00
Postb.Beleggf. 57.60 57,60
PostbObll 47,90 47,90
Postb Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalentßel. 169,50 169,40
Rente Plus F, 45,50 e 45,60
Rentotaal NV 38,60 38,60
RG Aand.Mixfund 59,30 59,20

RGAmencaF 135,20 133.20
RGDivirentF. 51,50 51.50
RG Emer. Mark, F, 98,40 96,90
RGEuropeF. 125,00 124,90
RGFlorenteF 129,90 129,90
RG Hollands Bezit 97,60 97,60
RG Nettorente F. 105,80 105,80
RGObl.Mixfund 61,10 61,30
RG Pacific F 135,10 135.40
RGRente Mixfund 63,70 63.70
Robeco 112,00 112,00
Rodamco 48,30 48,70
Rodamcoßet.Ned. 104,50 103,00
Rodin Prop.s 67,50
Rolinco 113,70 113,80
Rolinco cum.p 88,00 88,00
Rorento 83,10 e 83,20
Schrod.lnt.Pr.F 28,90 28,80
Sci/Techs 15,10 14.80
Small Comp. Neth. F. 68,40 68,10
Suez Gr Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,60 201,60
TechnologyFund 16,30 16,30
TGPetroleumhaven 33,90 34,00e
Tokyo Pac.Hold 224,60 223,00
Tolsteeg, Beleggrmj 349,00 349,50
Trans Eur.Fund 89,00 90,00
Transpac.F. 348,00 349,00
Um-Invest 18,70 18.50
Unicolnv.Fund 64,20 64,10
UiufondsDM 31,50 31.50
Vaste Waard.Ned 54,40 54,40
VastNed 105,00 105,00
VHS Onr. Mij 4,70 e 4,70e
VIBNV 45,00 45,60
VSBAandF. 98,70 98,70
VSB Lig Groeif, 100,20 f 100,20
VSB Mix Fund 61,70 61,20
Wall Straat
alhedsignal 33% 34'/.
amer.brands 36 'A 36 'A
amer.tel.tel 50 'A 50'/:
amoco corp 61 3/t 60 Vt
asarco me. 28 28 V»
bethl. steel 18 18
boeing co 48 '/i 48
can.pacific 14"/" 15 'A
chevTon 44 'A 44 i
chiquita 13 'A 13 %
chrysler 46'/. 46 "/«
citieorp 43 'A 43 /.
cons.edison 26 25 'A
digit.equipm. 34 34 Vt
dupont nemoure 54 '/i 55 Vt
eastmankodak 45 '/. 46 '/"
exxoncorp 61 'A 61 'A

ford motor 26'/. 26/;
gen.electnc 49 Vt 49 'A
gen.motors 38 37 Vt
eoodyear 32 'A 33
hewlètt-pack. 97 'A 97 'A
int.bus.mach. 70 Vt 73 V»
int tel tel 83-/.
kim airlines 24 'A 24 /,
mcdonnell 142'/; 142'/.
merekco. 38Vt 39 'A
mobil oil 84 Vi 84 M

omega financ 24 24'/:
philips 29V.
royal dutch 107 M
searsroebuck 44 Vt 45 Vt
sfe-south.pac. 17 Vt
texacoinc. 61 Vt 61
travelers 32Vt 33 V
united techn 61'/.
westinghouse 12 12 'A
whitman corp 16 '-A 16
woolworth 14 /:
Advies-koersen
amerikdollar 1,690 1,810
austr.doUar 1,30 1.42
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canaddollar 1.200 1.320
deense kroon (100) 27,10 29,60
duitse mark(100) 109,35 113,35
engelse pond 2,60 2,85
finse mark(100) 34,75 37,25
franse frank (100) 30,95 33,70
gneksedr (100) 0,62 0,79
hongkong dlr.(lOO) 19,25 23,25
ïereepond 2,55 2,80
ital lire(10.000) 09,65 11,35
japven(lOOOO) 171,50 177,50
noorse kroon (100) 24.10 26,60
oost schill.(100) 15,65 16,15
port.escudo(lOO) 0,98 1,16
spaanse pes (100) 1,25 1,41
turkse lira(100) 0,0031 0,0058
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 21,80 24,30
zwits.fr (100) 129,50 134,00

Wisselmarkt
amerikdollar 1,75775-1,76025
antill.gulden 0,9750-1,0050
austr.doUar 1,3610-1,3710
belg.frank(lOO) 5,4440-5,4490
canaddollar 1,26225-1,26475
deense kroon (100) 28,495-28,545
duitsemark(100) 111,9050-111,9550
engelse pond 2.7395-2,7445
franse frank (100) 32,425-32,475
gneksedr (1001 0,6740-0,7740
hongk dollar (100) 22,6350-22,8850
ïereepond 2,7020-2.7120
ital lire(10 000) 10,675-10.725
jap.yen(10.000) 175.500-175,600
nwzeeldollar 1,1190-1,1290
noorse kroon (100) 25,615-25,665
oostenr.sch (100) 15,9030-15.9130
port. escudos (100) 1,0690-1,1090
spaanse pes. (100) 1,3220-1.3320
zweedse kr (100) 23.435-23,485
zwits frank (100) 132.285-132,335
ecu. 2,1290-2,1340

Indexen
cbs koersindex 275,50 277,20

EOE-index 410,64 413,35

DowJones 3801,80 +34,65

Optiebeurs
Mrt* omzet v.k. k.k.

KPN c jan 50,00 302 8,60 9,20
KPN c jan 55,00 129 3,70 4,10
KPN cjan 60.00 222 0.50 0,70
KPN c apr 57,50 205 3,00 3,10
abnamro c jan 62,50 121 0,60 0.50
abnamrocapr 67,50 135 0,70 0,70
abnamro p jan 60,00 538 0,60 a 0,60
ah c jan 50,00 121 3,20 3,50
■ah c apr 50,00 130 4,40 4,70'ah c apr 55,00 173 1,50 1,60
!ah cjul 55,00 224 2,00 2,10
akzo c jan 200,00 140 2,10 2,10
akzo papr 185,00 281 3,30 a 2,90
buhr pmei 25,00 207 1,50 1,70
csm c mei 70,00 123 1,70 1,60
dort c apr 200.00 120 6,70 b 7,00
els c jan 18.00 360 0,20 0,40
els c apr 18,00 203 0.90 a 0,80
els pjan 16,00 500 o,loa 0,10
coc c jan 410,00 573 7.30 a 8,60 Icoc c jan 415,00 273 4,50 5,60 'coc e jan 420,00 750 2.90 a 3,40 .
coc e jan 425,00 158 1,60 I,Bob -coc c jan 430,00 545 0,80 1,00
coc c apr 430,00 175 B,ooa 8,00
coc pjan 400,00 153 1,50 1,00 'coc pjan 405,00 238 2,50 1,90acoc pjan 410,00 484 4,00 2,90 .
coc pjan 415,00 121 6,30 5,00a
coc papr 400,00 123 5,80 a 5,00 'coc pjul 440,00 150 32,00 a 30,00
fokker cjul 10,00 123 2,70 2.90 ,
hein pjan 230,00 200 0.50 a 0,10
hoog c jan 75,00 125 3,30 3,80
hoog c jan 80.00 271 1,20 1,50 'hoog c jan 85,00 311 0,40 0,50
kim pjan 45,00 235 1.90 2,20
nut pfeb 85,00 143 3,50 4,00
olie pjan 190,00 163 3,80 3,80 .
ohe papr 190,00 150 5,10 5,50a
phil c jan 52,50 317 1,30 1,40
phil c jan 55,00 803 0,50 0,60
phil e 098 55,00 164 11,00 11,40
phil pjan 52,50 280 1,80 1,50
tops c feb 760,00 125 7,50 a 7,50b
umi c jan 200,00 194 3,20 4.70b
umi c jan 205,00 323 1,40 a 2,10
umi c jan 210,00 126 0,50 0,80
umi c apr 210,00 166 3,50 4,50
umi pjan 200,00 138 3,60 2,00

Goud an zilvar
Goud onbewerkt 21,350-21.950, vorige
21,250-21.850, bewerkt 23.550 laten, vo-
rige 23.450 laten
Zilver onDewerkt 235-305. vonge
235-305, bewerkt 350 laten, vonge 350
laten
a=laten g-bieden+ex.div.
b=bieden h_laten*«x.div.
e-ex-claim k-gedaan-t-h
d-ex-dividend l-gedaan+g
e-gedaaiwbieden vk-slottoers vorig* dag
f-gedaan+latan sk-slotkoer* gi«tw*n

'Overheid hanteert te strakke regels'

Woningbouw verwacht
problematisch 1995
Van onze redactie economie

HEERLEN - Voor de bouw wordt
1995 een moeilijk jaar. De Neder-
landse Vereniging van Bouwonder-
nemers (NVB) verwacht zo veel
nieuwe overheidsregels dat bouw
van woningen daardoor vertraging
oploopt. Uit haar halfjaarlijkse
rapport over de koopwoningen-
markt blijkt tevens dat huizen weer
wat langer te koop staan.
Vooral van de regels van de over-
heid - opgenomen in de zogenaam-
de 'Vinex-nota' - om woningbouw
in en bij steden aan te moedigen en
de bouw in de regio tegen te gaan,
verwachten de bouwers grote pro-
blemen. „Voortaan moeten de hui-
zen vooral worden gebouwd op
dure en vervuilde plekken. Waar
het leeg en schoon is, mag het niet
meer," vat de NVB de knelpunten
samen.

Volgens deze vereniging van 120
middelgrote bouwondernemingen is
er een groot tekort aan bouwrijpe
grond als gevolg van de Vinex-nota.
Niet alleen is dit een regelrechte be-
dreiging voor de voortgang van de
woningbouw, tevens zal een tekort
aan bouwgrond de prijzen van de
grond èn van de huizen opdrijven.

Subsidies
Een tweede probleem zijn de groot-
scheepse kortingen op woning-
bouwsubsidies. Rijksbijdragen voor
sociale huur- en koop-, premie-C-
-en premie-huurwoningen en voor
ingrijpende woningverbetering zijn
vanaf 1995 niet meer mogelijk. „Dit
maakt het, in combinatie met de
hogere grondprijzen, in 1995 moei-
lijker dan ooit om in de sociale
klasse betaalbare woningen te bou-
wen," vreest de NVB. Daar komt
nog eens bij dat de rijkssubsidies

aan gemeenten die verlies lijden oj
grondverkopen voor woningbouw
omlaag gaan.

De bouwers vrezen het komende
jaar een stagnatie van de woning-
bouwmarkt. Terwijl het de afgelo-
pen jaren niet op kon: de lage rente
maakte hypotheken goedkoop,
sinds 1993 tellen bij tweeverdieners
beide inkomens mee voor de ge-
meentegarantie en de huren stegen
fors. Pas in de tweede helft van dit
jaar werd het wat rustiger aan het
huizenfront.

Dat beeld zien we terug in de stij-
ging van de verkoopprijzen van
woningen. De afgelopen vijf maan-
den daalde de gemiddelde verkoop-
prijs onder 231.000 gulden, terwijl
het eerste en tweede kwartaal van
dit jaar respectievelijk nog stijgin-
gen van respectievelijk 13 en 9 pro-
cent lieten zien. „De rente hoeft
maar te stijgen en hier en daar zul-
len de prijzen inzakken. De klant is
minder gretig. De grootste gekte is
voorbij," zegt de NVB.

De bouwers vrezen tevens dat de
verwachte geringe loonstijgingen
ertoe leiden dat mensen minder
geld over hebbenvoor een koopwo-
ning.

economie

VNCI: export met tien procent gestegen

Krachtig herstel chemie
J^pn onze redactie economie

JTERDAM - De Neder-Qse chemie exporteerde dit
10 procent meer (in geld)n 'n 1993. De gemiddelde

Ortgroei van deze indus-
.a* in Europa bedroeg cir--8 Procent.

D ernische bedrijven profiteer-
-1(j°°ral van het wegvallen van
'g-J

6
g Van e exPort u-*t Ver-

'r
6 ?'*a^en- Amerikaanse bedrij-
'entten zich dit jaar meer op

l 'Ben thuismarkt als gevolg van
ah_erke herstel van de Ameri-se economie.
■

k egt ir. r van dej- Meer, voor-
doVan de Vereniging van de

ndse Chemische Industrie
(jj '" in het deze week gepubli-

f^ verenigingsblad NCI. Van
efn*eer 's °°k directeur van de

"egroep van Akzo Nobel.

Hip " aantrekken van de eco-
ye, ln West-Europa, waar de
4r sndse chemie 70 procent van
ijf pl"°duktie afzet, deed de be-
iidoldk0ldk goed. Ook Oost-Europa en
«ij St-Azië boden de chemie
LJ afzetmogelijkheden.
Haj "^gelegenheid in de sector is

1990 voortdurend gedaald.perkten er 93.000 mensen bijt^he bedrijven. Dit jaar zijn
■>» ? 2*o°o en volgend jaar, naar

"enting, 81.000.

Banken bezorgd
over toevloed

maffia-roebels

Van onzeredactie economie

AMSTERDAM - De Nederland-
se banken zijn bezorgd over po-
gingen van Russen met een ver-
moedelijk criminele achtergrond
om via Nederlandse bankreke-
ningen zwart geld wit te wassen.
Een aantal rekeningen, geopend
door Russen, is geblokkeerd.
Voor deze rekeningen werd on-
dermeer gebruikgemaakt van
valse paspoorten.
Volgens directeur mr L. Over-
mars van de Nederlandse Ver-
eniging van banken (NVB) heb-

ben vrijwel alle banken te
maken gehad met pogingen van
Russen om rekeningen te open.
Omdat de grote banken een sys-
teem hebben waarmee valse of
gestolen paspoorten kunnen
worden ontdekt, werd in een
aantal gevallen de rekening ge-
weigerd.

Er zijn ook gevallen bekend van
personen die bij meerdere ban-
ken een rekening wilden openen.
Ook hier volgende een weigering
of blokkering.
Hoeveel rekeningen met een du-
bieuze achtergrond inmiddels
zijn geopend en hoeveel geld
erop staat, zegt Overmars niet te
weten. Wel dat „het op zon gro-
te schaal gebeurde dat het op-
viel." De veiligheidsdienstenvan
de verschillende banken hebben
op initiatief van de NVB een
werkgroep opgericht om het pro-
bleem verder te onderzoeken en
maatregelen voor te bereiden.

MKB spreekt van ondeugdelijke wetgeving

Snel proefproces over
nieuw grijs kenteken

DELFT - De rechter wordt een oor-
deel gevraagd over de inperking
van het belastingvoordeel van het
zogenaamde grijs kenteken. Dat
heeft MKB-Nederland (Midden- en
Kleinbedrijf) gisteren verklaard. De
Belastingdienst heeft medewerking
toegezegd aan een snelle procedure.

Eind vorig jaar heeft de Tweede
Kamer ingestemd met wijziging van
dewet. Bestelauto's zullen voortaan
sneller als personenauto worden
aangemerkt. Door de aangescherpte
voorwaarden kunnen bijvoorbeeld
stationcars niet meer voor echte be-
stelauto's doorgaan. In het nieuwe
jaar moet daardoorvoor zon 50.000
voertuigen motorrijtuigenbelasting
worden betaald volgens het tarief
voor een personenauto. Dat lijdt tot
een kostenverhoging van honderden
guldens per jaar. Verder ontstaan
extra kosten doordat het gebruik
van een bedrijfswagen voor privé-
doeleinden fiscaal wordt belast.
Volgens MKB-Nederland is er spra-
ke van ondeugdelijke wetgeving,

die verre van zorgvuldig tot stand is
gekomen. Het uitbannen van het
gebruik van grijs-kentekenauto's
door particulieren acht de werk-
geversorganisatie op zich juist.
Voorzitter J. Kamminga vindt het
echter onverteerbaar dat in de
praktijk ook veel kleine onderne-
mers door de verscherpte regels
worden getroffen.
In het proefproces wordt de aan-
dacht gericht op vermeende ongelij-
ke behandeling. Ondernemers met
meer dan honderd 'onechte' bestel-
auto's hoeven geen extra motorrij-
tuigenbelasting voor hun voertui-
gen te betalen.

De Belastingdienst verleent alle
medewerking om een snel verloop
van de gerechtelijkeprocedure mo-
gelijk te maken. Ook zal het Cen-
traal Bureau Motorrijtuigenbelas-
ting bij een voor ondernemers
gunstige beslissing de extra betaal-
de motorrijtuigenbelasting direct
aan alle ondernemers terugbetalen.

Aantal wao'ers
onder 900.000
DEN HAAG - Het aantal men-
sen met een hele of een gedeel-
telijke wao-uitkering is tot
onder de 900.000 gedaald. Vol-
gens laatste cijfers van de So-
ciale Verzekeringsraad (SVr)
lag hun aantal eind oktober al
op 900.300. Dat waren er 2.300
minder dan eind september.
Omdat de daling zich, naar ver-
wachting, in de maand novem-
ber zal hebben voortgezet, is
het aantal inmiddels door de
grens van 900.000 heen gezakt.
De vermindering van het aantal
geheel of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt verklaarden, is al
sinds begin van het jaar aan de
gang. In januari lag het totaal
nog op 921.000. Het aantal
mensen dat in de wao terecht-
kwam, is sindsdien steeds klei-
ner geworden; daarentegen nam
het aantal wao'ers dat weer ge-
deeltelijk of helemaal arbeids-
geschikt werd verklaard, voort-
durend toe.

Macintosh sluit
helft filialen

van GP Décors
MAASTRICHT - Detailhandelscon-"
cern Macintosh - dat zijn hoofdves-
tiging heeft in Maastricht - sluit de
helft van alle filialen van GP
Decors in Frankrijk. Zestien van de
32 woondecoratiewinkels in de
Franse periferie en stadscentra blij-
ken, volgens een gisteren uitgege-
ven verklaring, niet rendabel.

Tegelijkertijd werd bekend dat
Macintosh het 45-procents belang
van haar mede-aandeelhouder Do-
micial SA in de Franse woondeco-
ratieketen GP Decors heeft overge-
nomen. Het detailhandelsconcern,
gespecialiseerd in fashion (Super-
confex), living (Kwantum, Tonton'
Tapis, Bartels, GP Decors, Klerkx)
en automotive (Halfords), bezit
sinds november 1993 vijftig procent
plus één aandeel in de winkelketen
GP Decors, gepaard gaande met
management-controle. De na de
overdracht nog door derden gehou-'
den aandelen, vijf procent, zijn in
handen van dehuidige algemeen di-
recteur D. Coevoet.

GP Decors exploiteert de huidige 32
woondecoratiewinkels in Frankrijk
in de periferie en in de stadscentra.
Het assortiment omvat behang,
verf, gordijnen, stoffen en vloerbe-
dekking. GP Decors realiseert een
consumentenomzet van ruim 35
miljoen gulden op jaarbasis.

bot, in zijn soort de kleinste ter wereld,
heeft lichtgevoelige cellen in zijn oogjes
zodat hij zich automatisch keert naar een
lichtbron. Seiko Epson wil Nino als speel-
tje op de markt brengen voor het minder
minuscule prijsje van ongeveer 850 gulden.

Foto: REUTER

# Het Japanse elektronica-concern Seiko
Epson, onderdeel van de beroemde horloge-
maker Seiko, heeft gisteren in Tokio de
micro-robot Nino bij het publiek geïntrodu-
ceerd. Nino heeft een inhoud van 0,5
kubieke centimeter, en is met zijn 3,7 gram
een echte lichtgewicht. De minuscule ro-
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<jpiccolo 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, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25 per 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 acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

" Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden

' voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CeoocoSummo Scanner) D930

Personeel gevraagd
Let op!

Per 1-1-95 varanderd de W.R.M., de allerlaatste kans
om de opleiding rij-instructeur te volgen met examen

"oude stijl". Reageer snel.
Aanmelden voor 28 december a.s.

ROC Heerlen. Tel. 045-258398 of 073-218722.
Vandaag

koopavond in Makado - Beek
Buffetbedienden (v) en

garderobejuffrouw
gevraagd.Aanmelden vrijdag a.s. tussen 20.00 - 22.00 uur.

PEPPERMILL. Telef. 045-415794.

Chauffeurs m/v
In bezit van allerijbewijzen en chauffeursdiploma.

U bent flexibel inzetbaar en bereid zelf te laden en te
lossen. Bovendien heeft u een minimale lengte van 1.75m.

Het betreft ritten in Nederland, België en Duitsland.
De werkzaamheden zijn voor langere tijd. Geïnteresseerd?

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met: Unique
Uitzendburo, Emmaplein2, Heerlen 045-718170.
i —— ■

Dactylo Uitzendburo heeft werk voor een

receptioniste m/v
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die stressbestendig en

klantvriendelijk is. Spreekt u Engels, Duits en Frans en
durft u af en toe nee te zeggen, dan is deze part-time baan
van 25 uur wellicht iets voor u! Kom langs of bel naar Dac-

tylo Uitzendburo in Heerlen, Tempsplein 33. S 045-712336.

Friday is een uitzendburo voor mensen
op zoek naar werk in de

Techniek, Produktie of Industrie.
Voor een constructiebedrijf in de

Oostelijke Mijnstreek zijn wij op zoek naar een:

CO-2 lasser
Voor hetatlassen van staalconstructies.

U heeft enkele jaren ervaring en kunt zelfstandig werken.
Bij gebleken geschiktheid is het werk voor langere tijd.

Info: Ron.
INTERESSE?

Bel gerust ofkom langs.

friday

HetLimburgs Dagblad vraagt voor

Brunssum
Bezorg(st)ers

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. Tel. 045-256363
Taxicentrale Bortax vraagt
part-time CHAUFFEURS,
voor door de week. Per-
soonlijk melden: Putstr. 103,
Bom na 15.00 uur.

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.
Ervaren Jurist verleent
RECHTSBIJSTAND. Mr.
Schoonbrood. 045-445622.
Gedipl. SCHILDER kan nog
schilderwerk aannemen.
Telefoon 04450-1970.

Hobby/P.h.z.
METAALDETEKTORS voor
hobby en beroep. Jac Köh-
len, Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514096.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn

046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen

Geen verkoop -
Geen kosten

LANDGRAAF, Dorpstraat
18. Woonh. met 2 garages
en veel ruimte, ’225.000,-.
Wijman & Partners, Heerlen,
045-728671.
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.
Uw huis verkopen? Infor-
meer zonder enige verplich-
ting of een mogelijke koper
in ons bestand voorkomt.
BUSIO VASTGOED, 046-
-512410.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Geen makelaarskos-
ten. Wyman & Partners
Heerlen. 045-728671.
Met spoed woonhuis te koop
gevraagd. Wat ouder huis of
opknappen geen bezwaar. S
040-129013.
Guttecoven, Beukebooms-
weg. VRIJSTAAND woon-
huis op royaal hoekperceel
met onderpandige garage,
wijnkelder, eigentijds inge-
richt, met grote tuin ca. 500m2. Vr.pr. ’288.000,- k.k.
Tel. 046-581029.
Te koop bij inschrijving
BOUWKAVELS in centrum
venray, gesch. voor woon/
bedrijfsbouw. S* 04458-2767.
MEERSSEN. Te koop land-
schappelijk uniek gelegen
boerderij met 6.230 m2
grond, moet gerenoveerd
worden, pr. n.o.t.k. Telef. na
18.00 uur: 043-644207/
643133 of04406-16537.

Personeel vraag
Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U
kunt aan de slag als RIJIN-
STRUCTEUR (MA/). Maar u
mag ook zelf zonder mid-
denstandsdiploma vrij een
rijschool beginnen. Binnen-
kort starten nieuwe dag-,
avond- en zaterdagopleidin-
gen in Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht, Zwolle, Best,
Maastricht. Meer informatie?
Bel dan voor 21.00 uur voor
een gratis uitvoerige studie-
gids De Kaderschool: 04998-
-99425 of 043-259550.
Gevraagd KOERIERS voor
bezorgdienst op bromfiets
leeftijd 16-17 jaar. Tel. 043-
-212268 na 17.00 uur Dhr.
Jansen.
Jonge Duitstalige moeder
zoekt BIJBAANTJE als kin-
deroppas, thuiswerk of hulp
in de huishouding. Tel. 045-
-458624.
Ruimdenkende POETS-
HULP gevraagd, uiterlijk en
leeftijd onbelangrijk. Br.o.nr.
B-06345, Trompetter, Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.
Gevr. v.a. 1-1-95 een lieve
THUIS-OPPAS voor 20 uur
per week. Limbricht. Tel.:
046-581901.
Gevraagd: leerling-AUTO-
MONTEUR, soll. alleen na
tel. afspr. Autobedrijf Luyten,
telefoon 045-719335.
Grillroom Tanta vraagt
PERSONEN met auto, voor
het bezorgen van bestellin-
gen. Inl. Grillroom Tanta,
Rijksweg Nrd. 10, Sittard.
Gevr. erv. DISC-JOCKEY,
boven 25 jaar, muziek all-
round. Afspraak S 045-
-213350, na 12.00 uur.
Gevr. KLUSJESMAN voor 2
dagen p.wk. Tel. 045-
-213350, na 12.00 uur.
Wij zoeken een representa-
tieve MEDEWERKSTER
voor onze horecazaak. Telef.
045-710729.
HORECA-MEDEWERKER
m/v voor buffetwerk en keu-
ken. "Grand Café Charles"
te Heerlen. Na telef. af-
spraak 045-741199
Gevr.: per 1-1-95 zelfstan-
dige SNACKBARMEDE-
WERKER. Full-time baan.
Doorgroeimogelijkheid aan-
wezig. 04493-2681.
Gevr. OPPAS v. 2 kinderen
voor plm. 17 uur p.wk. Mer-
kelbeek. Br.o.nr. B-06355,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Caravan SERVICE-MON-
TEUR gevraagd in bezit van
rijbewijs B-E of O Tillemans
recreatie, haefland 19,
Brunssum. Tel. 045-270388.
Gevraagd: ASSISTENTE
voor bedrijfsarts voor een
bedrijf in Kerkrade voor 20
uur per week. Vereist: ver-
pleegkundige opleiding en/of
werkervaring. Evt. ervaren
doktersassistente. Meer in-
formatie: Uitzendbureau
Start, 045-460847.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
Direct en zeker uwhuis verkocht zonder

bijkomendekosten. Opknappen of aanvaarding op langere
termijn geenbezwaar.

Penis Vastgoed S 040-129524
Te koop

winkel/kantoorpand centr. Sittard
ca. 80 m2, plus boyenwoning met aparte opgang.

Telefoon tot 18.00uur 046-526982.

Te huur of te koop GRILL-
ROOM met goede omzet;
kip van het spit, shoarma,
spareribs, suflaki's etc. etc.
Tel. 00.32-89732212.
SCHROB-/zu igautomaat,
bwj. '90, werkbreedte 66 cm,
i.z.g.st. vr.pr. ’3.450,-.
04499-4919 na 18.00 uur.

Communie
COMMUNIE. Grandioze
collecties, kort-lang-modern-
klassiek (Sissy). Alles maat-
werk va. ’ 195,-. Bruidshuis
Pereboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, g 043-212269.

BouwmaUmachines
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
garantie. Bel voor een vrij-
blijvende afspraak: 046-
-754816.
Faillissements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-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.
Te koop grote partij NA-
TUURSTENEN (breuk).
Telefoon: 045-750232.
Nu of nooit Zweeds vurer
VLOERPLANKEN 22x9C
mm, ’l4,- p.m 2 afgehaald
ook voor andere bouwmate-
rialen. Tel. 045-219428
Grubbelaan naast Mega
Hoensbroek.
Te koop: tegen elk redelijk
bod een DIREKTIEKEE7
afm. 5 x 20 m„ compleel
met CV insta)., san. en ver-
lichting. Demonteren en af-
voeren voor rekening koper
Tel, inlich. 045-236236

Bedrijfsruimte
Te k. KANTOORGEBOUW
afm. 25 x 14 x 2,8 meter, 2 st
Prefab garage. 043-632433.
Te h. KANTOOR/praktijk
ruimte, geh. gestoff., v.a

’ 350,-. Kerkrade. Telefoor
045-424426.
Te huur gevr. OPSLAG-
RUIMTE (loods/magazijn,
schuur) voor opslag var
diervoeding aanbiedingen
Telef. 046-375359, omge
ving Beek.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Webei
komt direkt. Telefoon: 045
321415.

' TVA/IDEO reparatie. Zondei; voorrijkosten. Görgens. In
dustrieterr. Abdissenbosch
Landgraaf. Tel. 045-314122

iTV DEFECT, binnen 4 uui
klaar, geen voorrijkosten, C
mnd. gar. Tel. 04750-19792.
TEBBEN koeltechniek koel
kast/diepvriesreparaties me
garantie. Voor part. geer
voorrijkosten. g045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre
paraties, zonder voorrijkos
ten. g 046-745230. Servia
binnen 24 uur met garantie.

OG te huur
APPARTEMENT, Hoens-
broek, gr. woonk., o. keuk.,
balk., 2 slpks., douche, wc,
berg., keld., ’900,-, p.m. ex.
Tel. 045-252361.
SUSTEREN, te huur voor
werkend stel, bovennwoning,
’770,- excl. p.mnd. Tel.:
04499-2181 na 18 uur.
HOENSBROEK centrum:
gemeub. appartement te h.
voor 2-pers. g 045-228572.

Vuurwerk
VUURWERK te k. Meer dan
40 pakketten. Vuurpijlen van
klein tot groot. Verkoop 29-
-30-31 dcc. Rembrandtstr.
60, Brunssum. g 045-254081.

; VUURWERK meer dan 80

' soorten, uitsluitend Nederl.
goedgekeurd vuurwerk. Be-
stelform. voor Kerst 10%
korting. Alle koopavonden
geopend. Simon Olthof
Tweewielers, Marisstr. 14,
Geleen-Zuid.
40+ Let op, CARBIET met
oudejaar, bestel en knallen
maar. Telef. 045-414695.

'. VUURWERK!! Voorverkoop
; 15% korting. Bert Rekers,
jWillemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840

Geldzaken
Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het

iin bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, g 043-219698.
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2:500,-. Info
04749-3835.

Bouwen/Verbouwen
I SIKO voor al uw slijpwerk.

Karveelweg 8, Beatrixhaven; Maastricht. Tel. 043-632114
Weg. verhuizing te k. diver-
se KUNSTSTOF ramen en
deuren, halve prijs mcl. iso-

J glas. Bakker Ramen, 043-

-' 635588. Nieuw adres v.a. 1■ jan. 1995: Galjoenweg 45,
Maastricht.

i Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.- Speelgoed

t Te koop PLAYMOBIL speel-- huis, grootste form. met veel- toebeh., nw.pr. ’700,-. 1 jr.■ oud, vr.pr. ’200,-. Telef.:
045-232373.

" Te koop Supernintendo
SPELLEN en Scope met■ spel. Tel. 045-222040.

Kamers. Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde

i en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.; 045-219666 b.g.g. 427711.

/ GEMEUBILEERDE zit/
■i slaapkamer te huur. Tel. 045--. 223970.- Per 1-1-95 kamer in stu-

dentenhuis te LANDGRAAF,- ’ 270,- all-in. Telef. 045-
-318346 of045-313255.

Kerstmis
Te huur of te koop KERST-; MAN-KOSTUMS. 'T. Sjpasshoes Emmastr. 18,
Heerlen. Tel. 045-741960.

r Te k. mooie blauwe KERST-. BOMEN, gratis thuisbe-
zorgd. Julianaln. 27. Suste-

' ren. Telef. 04499-1210.

"r Te k. KERSTGROEPEN div.
3 maten en modellen. Tel.

04458-2168. Sprinkstr. 109,- Margraten.
jTe huur KERSTMAN-PAK-
i KEN met dikke buik en toe-

beh. Event. schminken.- 04498-54023.
.Te koop mooie KERST-
_

STALLEN en kerstgroepen.

' Telefoon 04450-1970.

Bedrijven/Transacties
Te koop wegens reorganisatie

z.g.a.n. broodtoonbank, groententoonbank (niet gekoeld),
2 kassa-checkouts, 1 kaaskoeltoonbank, koelcel 2.50x-

-3.50 mtr., 1 diepvrieseiland 1.50x2.50 mtr. a 046-526982

Winkel&Kantoor
Te k. 4 soorten bureaus,
scheidingswanden, vloerbe-
dekking, etc. Bouwbergstr.
100, Brunssum. Telef. 045-
-251964.

BouwmaUmachines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. g 043-641044.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te koop 4 TRACTOREN v.a.
’1.200,- tot ’2.200,-. Telef.
04498-54836.
Nieuw: tegen lage kosten
lost u met SAVITALYSE al
uw mestproblemen op. Bel:
04499-1341, Custers b.v.
Dicteren.

'-JmV »VY-(.I-A

wßrnUmSSmk
" : : ~~ i i J

IVan maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's

Jonge Euroccasions
Koop nu, Betaal later

Demonstratie auto's
Citroen KM 2.0i16V 1994
Citroen Xantia I.Bi SX roodmetallic 1994
Citroen Xantia 1,6iX groenmetallic 1994
Citroen ZX I,Bi Eurio rood 1994
Citroen Evasion 2.0iCTSX groenmetallic 1994

Mazda 121 16VCabriyoohTop6mnd jong
Nissan Primera 2.0iSLX 8.000km 08-92
Citroen ZX 1.4Avantage rood 10-'9l
Citroen ZX 1.4 Reflex blauw 08-92
Citroen ZX I,Bi Aura grijsmetallic 07-93
Citroen ZX 1.9iVolcane rood 10-'9l
Citroen ZX 1.4iAvantage rood 01-92
Citroen ZX 1,6iAvantage zwart 05-92
Volvo 440 GL 1.7rood 04-'9l
Peugeot 405 1.6iGR wit 01-92
Citroen BK 1,4iCannes wit 05-'9l
Citroen BK 1.4igrijsmetallic 06-'9O
Toyota Carina II grijsmetallic 03-'9l
Citroen BK 1.4 Palmares wit 12-'BB
Toyota Corolla 1.3 GL grijsmetallic 10-'B9
Ford Escort 1.4 Bravo rood 10-'B9
Mitsubishi I.Bi Galant GL grijsmetallic 04-'B9
Nissan Bluebird 2.0iLX roodmetallic 01-'B9
Citroen BK 1.6 TRi wit 08-'BB
Citroen BK 1.9 diesel Break 04-'B7
Citroen BK 1.9 diesel Break 01-'B9
Citroen Cl51.4 benzine 50,000 km. rood 05-'9l
CitroenKM 2.0iComfort grijsmetallic 04-'9O

De Koumen 34, Heerlen/Hoensbroek;
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Telef. 045-223300
Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn

Lancia Dedra 1.8 '92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CLX 8-
93’ 32.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno 70
'90 ’ 9.500,-; Alfa Romeo 33 '91 ’ 13,750,-; Peugeot 605
SLi '91 ’ 24.750,-;Peugeot 405 GRi '91 ’ 18.750,-; Peu-
geot 205 1.1.GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-;Kadett 1.3 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Orion 1.6 CLX '92 ’ 22.750,-; Ford Siërra
2.0 Sedan '90 ’ 14.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92

’ 23.750,-; Ford Siërra 2.0i'88 ’ 10.750,-; Ford Siërra
combi '88/ 9.750,-; Ford Escort 1.6 '93’ 23.750,-; Ford
Escort 1.487’ 8.750,-; Ford Fiësta 1.1 '88’ 9.500,-;

Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Ford Scorpio 2.0
'86 ’ 8.500,-; Mazda 626 1.8 '90 '91 v.a. ’ 11.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo 460 Turbo '91 ’ 23.750,-;
Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-; Volvo 340 1.7 '87 ’ 6.750,-;
Seat Ibiza '90’ 9.500,-; Fiat Regata 85S '86 ’ 4.500,-;
Renault 25 GTS '86 ’ 6.750,-; BMW 316 '85 ’ 4.750,-;

Peugeot 309 '86 ’3.000,-.
Inruil, Financiering, Bovaggarantiebewijs.

Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn„
Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.

Vandaag
koopavond in Makado - Beek

Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Daihatsu CUORE CS, 3-
deurs, bwj. 12-'B7, 50.000
km. Bovag-gar. J. Rompel-
MerQ',.^LK 54,
Maastricht, g 043-434932.
Daihatsu CHARADE TS
Special, bwj. 1989, rood,
52.000 km., lm velgen. Ofti-
cieel Saab Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.

_s_«*l^^^^^^r^^_r^^^^BIkl I LZTYIj *V____|
m

Kerstshow
1 7-24 deC.

Garage Schoenmakers
Sittard BV, Limbrichterweg

78, Sittard.
Tel. 046-512814. Donder-

dag koopavond tot 21.00 uur.

Te k. ALFA 33 1.3, 5-drs,
bwj. '89, ’7.500,-. Tel.
04454-61993 na 17.15 u
04454-65008.
ALFA 33 1.5, bwj. '84, sport-
velgen + houten stuur, lichte
rijdbare schade, ’ 1.250,-,
(in)ruil mog. g 043-478598.
Te koop Alfa ROMEO 2.0 L,
APK gek., prijs ’1.250,-.
045-425881 of425043
Te koop AUDI 80, 5 S GT
Coupé, bwj. '81, APK 31-8-
-95, opknapper, techn. in or-
de, pr.n.o.t.k. 045-215825.
Te k. AUDI 100 cc, bwj. '85,
APK 11-95, vr.pr. ’3.000,-.
g 045-714748.
AUDI 100 2.3, '88, diverse
extra's, i.z.g.st., ’9.250,-.
Telef. 046-511446.
Te koop AUDI 80 I.BS, LPG,
bwj. '87, extra's, sportvlgn.,
verlaagd, alarm, radio/cass.,
180.000 km., Pr.n.o.t.k. 045-
-418722.
AUSTIN Maestro 1300, bwj.
'84, vr.pr. ’650,-. Tel. 046-
-338705.
Te k. BMW 320i, verlaagd,
sportvelgen, schuif-/kantel-
dak, boordcomputer, zwart,
bwj. '86, prijs ’7.200,-. g
04454-63693.
Te koop BMW 316, in nw.st,,
bwj. '85, vr.pr. ’4.250,-.
Telef. 04498-54483.
Te koop BMW 316, bwj. '82,
APK 7-95, nw. banden, i.g.
st. Telefoon 043-253886.
BMW 316, bwj. '83, nw.
mod., kl. rood, sportvelgen,
APK, ’ 4.250,-. 046-529592.
Te koop BMW 520i, Juni '90,
airco, 5-bak, armsteunen,
nw. banden en velgen, door
dealer onderhouden, mr.
kleine auto mog., vr.pr.

’ 23.500,-. Tel. 04407-1852.
BMW 316, m. '87, metall.
zwart, ’4.950,-, ied. keuring
toegest. 045-456756.
BMW 735 i autom., bwj. '88,
alle opties, nw.st., vr.pr.
’16.750,-. g 045-324708.
Te koop BMW 525E,
189.000 km„ ’3.500,-, bwj.
'84. Telefoon 045-327055.
Citroen BK 1.6 TGS, zeer
luxe Biarritz-uitv., bwj. 11-
-'B9, km.st. 66.000. Bovag-
garage J. Rompelberg, Ant.
v. Elenstr. 54, Maastricht, g
043-434932.
Te k. CITROËN BK 14E,
APK 9-95, bwj. '83, i.g.st.,
vr.pr. ’ 1.950,-. 045-243353.
Te k. CITROËN Visa GT,
bwj. '83, defecte koppeling,
goedkoop. Tel. 04407-1852.
CITROËN BK 14 RE, '84,
rood, APK 11-95, ’3.450,-.
Telefoon 045-255784.
Te k. CITROËN BK 1.6, bwj.
'85, i.g.st. Bovag-garage
Jemu, Bergerstr. 25, Maas-
tricht, g043-639440.
Te k. CITROËN DS 2.0
Break Confort, bwj. '74.
Telefoon 043-260103.
CITROËN KM 2.0ibwj. 1991,
antracietmet., schuifdak. Of-
ficieel Saab Dealer Kompier,
Heelerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.
Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'79, APK 9-95, prijs ’600,-.
Telef. 04499-4529.
Ford ESCORT 1.4 Bravo,
bwj. '87. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant. v. Elenstr.
54, Maastricht, g 043-434932.

C.B.S. adM
Pap met de 55f 4

heeft tijd voor iede'6 I
houdelijke klus. Ml I
hondjes erop uitv* ''

wandeling is voo" ?
iedere dagcclk

nieuwe happe'1*'1* L
N
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Veel liefs, dekinds'

Te k. Ford TAUNUS
bwj. '82, APK 9-'95,J
Telef. 043-475254/23
Ford FIËSTA 2x,
'88, 5-bak. Telef.
2153/1685. J
Te k. Ford ESCORT
bwj. '82, met RS-ve-91
fect aan voorwiel, p'-l
Telef. 045-224449. J
Ford SIËRRA 2.0 i <jj
'93, 5-deurs, als ni^Jvag-garage Jemu,
25, Maastricht, g Q43ja
Ford SIËRRA 2.0 CL 1
blauwmet., bwj. '87, I

’ 7.950,-. Tel. 0&
b.g.g. 581841. v

Te k. Ford ESCOflj
'81, APK 18-3-95, i-ï
pr. ’ 2.200,-. 046-757jg
Te koop FORD Sccj
CL, div. extra's, type
g.st., vr.pr. ’6.250'
045-216113. ,
Te k. Ford SIËRP-*
bwj. '83, RDW geKJ

’ 3.450,-. Tel. 045-46133
SIËRRA Laser, '87.
grijsmet., RS velg*.
spuitwerk, ’ 4.750.***
045-312044.
ESCORT Cabriolet '^kent. '94, met voo**
’4.750,- inruil mo3*
foon 045-312044. _^
Ford SIËRRA 1.6 L W
groenmetallic, 4-drs^.januari '96, auto ven1,
perfecte staat, pr. f
Tel. 04409-2191. _>!
Te koop Ford ESC_*i
1300, bwj. '81, AP*:
'95, i.z.g.st., veel e*"!
pr. ’ 2.000,-. 045-4549»;
Fiat REGATA 85 \
1987, antr^

’ 5.750,-. Officieel ,
dealer Kompier, .baan 66, Heerlen. "
428840. J
Te k. Ford ESCORT 'bwj. '83, APK 3-95--
04498-58410 na 19^
Te koop Ford ESCtf
L Bravo, bwj. '84, /"
045-274583, na 18.00^
Te koop Ford FIËSf*
bwj. '81, vraagprijs J
Telefoon 045-271540^
Te koop Ford SIË"..
bwj. '84, vraagpr. ij
Telef. 045-32226*
311832 na 18.00 uun_^

■n'iii-inn.-1-n i« MTJT^TTj J 1 1Al J;1ÜHMeiAl I ? I IV^ï jiJiï^M BnS philips f2so/-vo^f
84 cm stereo super grootbeeld! 3.VHSj iMflwi^ TuidsprekerT

j^^^^^"""^^^"^""""""| il'3r[3M 90 Watt muziekvermogen f_ __ TJjr"'. '_.■'■" 'g!!lB
I Plus gratis 3 mnd. / IJ. ë "~~1 ■*"*"I I/ - _^H T_9 f^m —^^^n

S --^SBBiffi^^fe'^ '"""":sS_t ';!'^_______i_^s<: __i__i_É( I -;__________

./ 11111l «.li I r f~\ " I MËI _Hn_ssH 'BBBHIlij llP^H^fl Ëiifl&J | T 5 *"£""'*' Sw/ -I f/A <3È&%2k

NORDMENDE FUTURA SOUND SUPER PANASONIC NV-FS2OO SUPER VHS | "" ~ | BNS ADVANCE A4O LUIDSPREKER PHILIPS FW26 MINISET , j

GROOTBEELDKLEURENTELEVISIE HIFI MONTAGE VIDEORECORDER 1"n m ' 'mT^ " I*l^*l***^^^*"*^»*^ ""-1 Compacte luidspreker die voldoet aan de Zeer eenvoudig te bedienen installatiebe^De televisievoor liefhebbersvan groots TVkijken. Een ongekende beeldkwaliteit en stereo geluids- Schitterend vormgegeven mini hifisysteem met een unieke combinatievan hoogwaardige audio hoogste eisen op luidsprekergebied. Opvallend uitversterkermet2x2sW. vermogen en ">,
De 84/79 cm Black Matrix beeldbuis geeft een kwaliteit bij zowel opname als weergave. De vier kwaliteit en gebruikscomfort. De losse componenten zijn in fraai aluminium afgewerkt. De set mooie en strakke basweergave en natuurlijke equalizer. Radio met 30 voorkeuzezen"3

briljant en contrastrijk beeld. De 2x50 Watt ver- professionele Amorphous Pro Head videokoppen bestaatuiteen versterker met 2x 35Watt vermogen en AeroWing constructie. Hetautorever- weergave van het stemmengebied. Dit 2,5 weg alarm. Dubbel cassettedeck met kop1*
sterkerin combinatie methet5 luidsprekersysteem zorgen vooreen perfect beeld. De roterende wis- se cassettedeck beschikt overeen horizontale frontlade en Dolby B/C en HX-Pro. De tuner is systeem heeft een frequentiebereik van hoge snelheid en automatische opnamerS-Lj jr
zorgt voor een sublieme stereo weergave. kop en de Jog/Shuttle maken exact monteren mo- uitgevoerd met36voorkeuzezenders welke automatisch afgestemd kunnenworden. De CD spe- 40-22.000 Hz en een muziekvermogen van 90 De CD speler is programmeerbaar voor l\ y
Tevens surround instelling, teletekst, 99 voor- gelijk. Verderlong play, NTSC weergave, audio/ ler beschikt over het befaamde Legato Link Conversion systeemwelke zorgt voor een natuurlijke, Watt. Aanbevolen versterkervermogen van mers. Compleet met twee systeem luider
keuzezenders en afstandsbediening. videoingang voorzijde en PDC aanpasbaar. warme klank. Tevens 24 nummers programmeerbaar en CD deck synchro. B&W DS 1 10-60 Watt. Per stuk en afstandsbediening.
Oude Vogelzangprijs 2999 Oude Vogelzangprijs 3199 luidsprekers: perfect bij dezeset passende 2 weg luidsprekers meteen belastbaarheid tot 100 Vogelzangprijs Oude Vogelzangprijs 799 _~

Watt. Vele malen goed getest waaronder in __________ __________ ________■ _______ ____■2199 2199 --— ■ 1999 399 549
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.^Auto's
* goedkope auto's■L APK. Bovag-garage

■""Bergerstr. 25, Maas-BS_jj3:639440.
rjf*P FIAT 127, bouwjaar
a*pK 28-7-95, ’500,-.

■f-ty Fiat RITMO 60, 3-K*l '84, APK, ’950,-.

l^P OPRIJ-AUTO merk■"ücato, bwj. '85, alu.lß<!_l_o46-376385.*jjl fiat RITMO 70, bwj.
■I fK i2-'95, vr.pr.

046-755134.
■& bwj. '84, 1 jr. APK,
■ 'j^'». nwe band. + ac-w -^150^045-711493.-'I^DA 45, bwj. '85,
---' '"95, weinig km., i.z.

3 /3250'-
SlÈRRA 1.6 Laser 3-

xtffl- '86, wit. OfficieelUl' Uealer Kompier, Heer-
-5-p" r. o 66, Heerlen. Tel.■ere*JS GOLF 2, 1300, bwj.3&*. vr.pr. ’3.650,-.,0'„-^045-461313.
.„ii-j Honda CIVIC, bwj.

\ 'Jst., APK 6-95,
*<^gU)4S-245339.

___ nCla CIVIC* bwi* '88*K^'a_r- J. Rompelberg,Mt % Elenstr. 54, Maas-■ j^^a^-m
V CIVIC 1.3, bwj. '88,

’ k dUW Bovag-garage
U°6r9erstr. 25, Maas-■^_3_63944o.NDa et
Vto European, 4-■V'acc., gr- beurt, nw.

j<**^Ü!lo4499-2501.de" % TT-:i-J Civic '89, 3-drs.,
V'jechtsvoor schade,

045-312044.
JS ÏP Ford SIËRRA 2.0,
5- ;/4c^5"clrs.. 5-gang, i.z.g.
92!
D'sjevr. LADA'S + Sko-. ij*- bwj. '85 t/m '90. Dir.. rstr Jeltj- " Auto Roberts",
tf %1 8. Urmond. Tel.M^-r-WP gevraagd alle type

y
Vanaf bwJ- '84- Auto■ ■*; SchuttersstraatedE^Tel, 046-377545.

6*» DELTA 1.3 GT bwj.
3. Sa klm vel9en- offici"
L' "Cf Dealer Kompier,. V^n 66, Heerlen.

J D.EDRA 2.0 ie, bwj.,p: OÖq 9riJsmet., lm velgen,
gile, k|n. Officieel Saab

!**. »i te Kompier, Heerler-
Heerlen. Tel. 045-

-},. U, \jhema 2.0 ie bwj.
Di Im-velgen,

"A' '1.000 km. Officieel* 6a|er Kompier, Heer-
..-Wn6' Heerlen* Tel*>j iT^^-ZÏ^

" ' ;B^atra, type RANCHO,3%,' APK 12--95. Eggel-iöT^Hl;?Vr 323 1.3 16V LX, juli
i.ij| ood, i e eig., nieuwe" Ö.Soq n remblokken voor
1 %,''" Info: Chevre-

2, Kerkrade.
y?

>vl 323 GLX 1.5i, bwj.;V^7'extra's, 116.000 km,
«iq aanw., schadevrij,

pr' /7*900-* Tel*'' rrj*<!lLa is-QQ uur

r3;', MgA323,bwj.'B2,i._ VPK 11-95, vr.pr.3 1)(^ Telef. 046-
--. >^Uj.oo uur.

'fS%^ 323 GLX, mo-Aq' °ovag-gar. J. Rom-!1 tóh Am.v. Elenstr. 54,'' jg^___o43-434932.p MAZDA 626 GLX
'(jW^lsmetall., bwj. '85,

4 (T<Hc_g 04499-2033.
MAZDA 323,

,(«0 'Weinig km's, vr.pr.
t. £^jjj6-338_84.
y'\ At-^AZDA 323, bwj.
I* &" rlr 7"'95, LPG,

fe^!gU4492-5833.
■1 9|lEs 190 E 2.0i, bwj.
i «nj B. extra's. Rijden is

’13.900,-.
*^-Ü9644.

Nissan MICRA 1.2 L, bwj.
'90. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
Nissan PRIMERA 1.6 LX,
'91, blauwmet., nw.st.

’ 15.000,-. Tel. 046-520789.
Nissan PRIMERA 2.0 i SLX,
kl. antraciet, bwj. '91. Telef.
04954-2153/1685.
Te k. NISSAN Micra, bwj.
'83, kl. zilvermet., i.z.g.st., te
bevr. 04498-56998.
Te koop NISSAN Sunny 1.5,
bwj. '83, APK gek., vr.pr.

’ 1.300,-. ?Tel. 045-724729.
Te k. Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '85 (nw. type)., 3-drs.,
rood, 2e eig. (arts), garage-
onderhouden, 4 nwe. Mi-
chelins, nwe. uitlaat, accu
etc, APK 9-95, sunroof,
Philips stereo, 98.000 km.,
vaste pr. ’4.950,-. Telef.
045-324995 na 15.00 uur.

Te k. ASCONA I.Bi HB, bwj.
10-'B5, 88.000 km., 5-deurs,
trekh., radio, a 046-331755.
Opel CORSA 1.25, bwj. '84,
bord.rood, metal., t.e.a.b.
Tel. tussen 18.00 - 19.00
04450-2652.
Te k. KADETT E 18 I beauty,
5-drs., bwj. '91, kl. blauw, I.
velg., centr. vergr., zonne-
dak, trekh., enz. Vr.pr.
’16.500,-. a 045-465057.
Te koop Opel VECTRA
1800 GL, bwj. '90, gunstige
prijs, elke keur. toegest. Te
bevr. Wolverlei 6, Kerkrade,
Telefoon 045-424426.
Opel KADETT 1.3 Super,
bwj. '82, APK 7-95, motor-
schade. Tel. 045-445330.
2x Opel KADETT 1.3 LS,
bwj. '89, 72.000 km. Bovag-
gar. J. Rompelberg, Ant.v.
Elenstr. 54, Maastricht, a 043-
-434932.
Opel KADETT 1.41 Club, bwj.
'90. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
Opel KADETT 1.3 GT, bwj.
'87. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
Opel VECTRA 1.61 GL, bwj.
11-'B9. Bovag-gar. J. Rom-
pelberg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
Te koop OPEL Kadett 1.2 S
bwj. '85, rood, z.g.a.n., t.e.a.
b. Telef. 04406-40615.
Opel KADETT, type E Die-
sel, bwj. '84, kl. rood, sport-
velgen, infrarood-alarm,

’ 4.250,-. 046-529592.
Opel ASCONA, bwj. '82,
APK '95, sportwielen,

’ 1.250,-.Tel. 04492-5833.
Opel KADETT aut., bwj. '82,
APK '96, i.z.g.st., ’ 1.100,-.
Telefoon: 046-513425. .
Opel KADETT autom., bwj.
'83, APK 10-95, zeer mooi,

’ 1.600,-. Tel. 046-524669.
Te k. Opel KADETT, bwj. '80,
prijs ’950,-. Telefoon 045-
-227887.
Opel KADETT 1.3 3-drs.,
bwj. '86, kl. wit. Telef. 04954-
-2153/1685.
KADETT 1600 D, grijs ken-
teken, bwj. 11-'B3, ’750,-;
Ascona 2.0i, 6-'Bl, ’750,-;
Colt 1300GT, '80, ’1.250,-;
Citroen PK 1600 RS, 7-'B3,
’1.550,-; Seat Rhonda
1200 L, 4-'B7, als nw.,
’4.750,-; VW Kever '76, to-
taal gerestaureerd, wit, pr.n.
o.t.k.U wilt uw auto verko-
pen, bel dan! Auto Lubke-
man, a 046-377603. Wij ver-
kopen hem.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
(Tussen kerstmis en Nieuw-
jaar open!). Ford Escort 1.6»
CL '87; Alfa 33 1.3 S '89;
Daihatsu Charade '84; Nis-
san Sunny '83 en '84; Ford
Capri '79/81; BMW 316 '87;
Toyota Celica '84; Talbot
Horizon '84; Honda CRX
'84; Opel Ascona 1.6 '84;
VW bus '81; Opel Omega
2.0 SE '87; Mazda 626 '85
Sedan; Mitsubishi bus L3OO
'85 diesel; Daihatsu Cuore
'86; Ford Escort 1.3 '83; Fiat
Regatta '84. Inr. en fin. mog.
Zonder mr. hoge korting.
Schuttersstr. 14, Elsloo.
Telef. 046-377545.

Te koop Fiat TIPO, bwj. '89, i.
z.g.st., vr.pr. ’7.500,-, evt.mr. mog. Tel. 045-221722.
Te k. Fiat UNO 45 Fire, rood,
bwj. '88, 93.000 km.,

’ 4.500,-. a 043-617060.
Te k. Fiat PANDA, bwj. '84,
blauw, zeer mooi, APK, vr.pr.

’ 2.250,-. S 045-229538.
Te koop excl. PASSAT sta-
tioncar, bwj. '89, diamant-
zwart, roofrack, nieuwe 3-
spaaks sportvelgen, ver-
laagd, cd-speler, trekhaak,
zeer mooi, ’18.950,-, mr.
mog. Telef. 046-511741.
JETTA 4-drs., bwj. '82,
’1.500,-. 04954-2153/1685.
GOLF GTi 16V 130 pk, antr.
met., '87, 15" BBS, schuif-
dak, 102.000 km, onderh.
boekje ter inz. ’11.500,-.
Evt. mr. Tel. 045-708604.
Te k. zeer mooie GOLF GTi
16V, schuifdak, stuurbekr.,
centr. deurvergr., dikke
bumpers, CD, alarm, bwj.
'87, ’ 11.950,-. 046-370658.
Te koop RENAULT 5, APK
11-95, bwj. '85, spotprijs

’ 1.250,-.Tel. 04492-5833.
PEUGEOT 405 1.9 GRi, bwj.
1989, I.blauw, 73.000 km.
Officeel Saab dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
Te koop PORSCHE 944,
APK 11-95, blauwmetall., vr.
pr^ 11.000,-. 04499-5451.
R 4, MOTORISCH 100%, 4
nwe banden, nwe koppeling,
t.e.a.b. Telef. 043-431221.
Te koop Renault ALPINE V6GT, bwj.'Bs, kl. rood, vr.pr.

’ 20.000,-. Tel. 046-337878.
RENAULT 5 GTL, bwj. 10-
-'B5. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
RENAULT 5 TR 1400 Cos-
mopolitan 5-drs. 5-bak, wit,
74.000 km, 1e eig. bwj. '90

’ 8.750,-. Tel. 045-729036.
Te k. Renault FUEGO GTS,
bwj. '82, APK 6-95, zilver-
metallic, i.z.g.st., ’2.750,-
Telef. 043-617887.
Te k. MERCEDES 307 D,
bwj. '80, auto-ambulance op
kenteken, i.z.g.st., vr.pr.

’ 5.500,-. a 04492-4534.
MERCEDES 250 diesel, alle
extra's, bwj. 11-92, schade-
vrij, met onderh.boekjes en
nat.autopas. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant.v. Elenstr.
54, Maastricht, a 043-434932.
Te koop MERCEDES 240
TD VAN, okt. '84, autom., wit,
div. extra's, in uitstekende
staat, moet weg, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 04407-1852.
Te k. MERCEDES 307, au-
totransporter, bwj. '78, 3
tons lier. Vr.pr. ’6.450,-.
Telef. 046-580118.
Te k. MERCEDES 190 E,
BBS-vlg., verl., eleetr. ra-
men, alarm, moet weg! Vas-
tepr. ’ 9.800,-. 045-451693.
MERC. D 207 '78, gr. kent.
’1.500,-. Burg. Dohmenpln.
30 Eygelshoven na 15 u.
MERCEDES 190 E 2.3 16V,
bwj. '84, diamantzwartmet.,,
div. extra's, zeer mooi,
’16.750,-. Tel. 046-519291
b.g.g. 581841.
Te koop MERCEDES 190 D
2.5, met veel extra's, km.st.
60.000, gunstige prijs. Telef.
045-741151.
Van part. MERCEDES 190D,
bwj. '86, 199.000 km., grijs-
metallic, cv., perfecte staat,
vraagprijs ’14.950,-. Mer-
gelseweg 6, Heerlen (Wei-
ten). Te1.045-742187.
Mini METRO, bwj. '81, APK
12-95, verbruik 1 op 17,
auto is nieuw, ’900,-. Tel.
04492-5833.
Te k. OPRIJ-AUTO merk
Mitsubishi Canter, i.g.z. nwe
APK. Tel. 046-376385.
Te k. van oudere dame: Nis-
san MICRA 55 Speed 1 L,
bwj. eind '86, i.z.g.st.,
103.000 km. a 04493-2486
na 18.00 uur.
Te k. Nissan SUNNY 1.3
SLX, bwj.'BB, 74.000 km.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant.v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, a 043-434932.

OPEL Corsa bwj. '85, kl. met.
grijs. Telef. 04954-2153/
1685.
Opel KADETT 1.2 S, '84,
APK, i.z.g.st., ’2.750,-,
Telef. 045-255784.
Opel KADETT 1.2 LS, bwj.
'85, bijzonder mooi, prijs

’ 4.950,-. Tel. 045-255784.
Opel KADETT 1,6i, bwj, '89,
3-drs., LPG, wit, i.z.g.st.,
’8.500,-. Tel. 046-519291
b.g.g. 581841.
Opel KADETT 1.6i, bwj. '89,
als nieuw. Bovag-garage
Jemu, Bergerstr.2s, Maas-
tricht, a 043-639440.
Opel OMEGA 2.0 istationcar,
mod. '92, als nieuw. Bovag-
garage Jemu, Bergerstr.2s,
Maastricht, a 043-639440.
Te k. Opel KADETT Station-
car, 5-drs Diesel, i.z.g.st.,
APK 6-95, bjw. '83, vr.pr.

’ 1.750,-.Tel. 045-229786.
Te k. Opel CORSA 1.2 S, 3-
deurs, 51.000 km., wit,
100%, alles orig., in abs. nw.
st., pr.n.o.t.k.-S 046-742791.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj. '86, i.z.g.st., m. nw.
koppeling, ’ 6.250,-. Telef.
04499-1054.
Te koop OPEL Kadett City, i.
z.g.st., bouwjaar '79, APK 7-
95. Tel. 046-521566.
Opel KADETT bwj. 2-4-'BB,
mooi goed, m. APK '95,
’6.700,-. 045-243311.
KADETT 1.6 Hatchback bwj.
mod. '89, m. serv.boekjes, s-
drs., ’ 8.500,-. 045-243311.
CORSA bwj. '85, 5-drs., kl.
rood, 85.000 km, APK 1-95,

’ 3.800,-. 045-226671.
KADETT GT model '86,
APK 1-96, zeer mooi,

’ 5.500,-. Tel. 045-423750.
Opel KADETT 1200 LS, bwj.
'85, rood, vr.pr. ’4.900,-.
Telef. 045-225320.
Opel REKORD 2.0 LS sta-
tioncar bwj. 1985, blauwmet.,
LPG, ’4.500,-. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Te koop PEUGEOT 309
Benzine, bouwjaar '88, kleur
rood. Tel. 04405-3585.
Te koop PEUGEOT 309
Protil, bouwjaar '88, i.z.g.st.,

’ 9.000,-. Tel. 045-272987.
PEUGEOT 205 Accent, bwj.
'86. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
PEUGEOT 205 1.1 XE, 3-
drs, type '91, schuifdak, t.e.a.
b., auto is nw. a 04406-10589
PEUGEOT 405 SRi bwj. '91,
stuurbekr., centr. lock, i.z.g.
st., ’15.750,-. Tel. 046-
-519291 b.g.g. 581841.
Te koop PEUGEOT 106
"Ace" 1.11, bwj. 'juli '93, fel-
rood, open dak, zeer mooi
interieur, pr.n.o.t.k. Tel.
04499-1675 s'avonds
04499-5205.
Te koop RENAULT 21 TL,
bwj. 9-'B6, APK 12-95, LPG,

’ 3.900,-. Tel. 043-625329.
RENAULT 18 stationcar,
bwj. '84, met APK, i.g.st. Bo-
vag-garage Jemu, Bergerstr.
25, Maastricht, a 043-639440.
Te koop RENAULT 25 TX,
bwj. '90, 112.000 km, mooi
en goed. Tel. 04499-2501.
ROVER 23005, bwj. '82, nw.
gespoten, APK gek., pr.n.o.t.
k.; Bagagewagen, afm.
1.20 m x I.Bom, pr.n.o.t.k.
Hoolstr. 43, Beek.
SAAB 9000 CS 2.0-16 bwj.
1994, d.groenmet. Im.de-
monstratiewagen. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
SAAB 9000 CD 2.0-16 bwj.
1992, zwart, Im-velgen. Of-
ficieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Te1.045-428840. ___
SEAT Toledo I.Bi Sport, bwj.
'93, rood, div. extra's,
’22.750,-. Tel. 046-519291
b.g.g. 581841.
Subaru MINI Jumbo SDX,
bwj. '88, perf. st. Bovag-ga-
rage Jemu, Bergerstr.2s,
Maastricht, a 043-639440.

Subaru Mini JUMBO, 1984,
blauwmet., 5-drs., APK juni
1995, sunroof, vraagprijs
’2.500,-. Tel. 04405-2258.
Te k. Suzuki SWIFT, mod.
'90, rood, zeer mooi, APK, vr.
pr. ’10.250,-. S 045-210971
na 17.00uur.
Toyota CELICA 2.0 GT 16V,
HB, bwj. 12-'B6, APK 12-95,

’ 9.250,-. Tel. 04493-4929.
AUTOMAAT Toyota Corolla
1.3 DX, 3-drs., rood, nw.
mod. '87, vr.pr. ’7.250,-.
Tel. 04406-12577.
Sportauto Toyota CELICA
1.6 coupé ST, zeldzaam
mooie, bwj. '82, APK 5-95,
sportvelgen, ’2.950,-. Tel.
045-443324.
Toyota STARLET DX, bwj.
'86 + '88. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant. v. Elenstr.
54, Maastricht, S 043-434932.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
Liftback, rood, bwj. '88.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant. v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, g 043-434932.
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'83, 1 jr APK, i.z.g.st.,

’ 1.350,-.Tel. 046-513425.
Toyota COROLLA 1.6 i s-
drs., bwj. '89, kl. met.blauw.
04954-2153/1685.
Toyota STARLET 2x 1.3 -1.0, bwj. '87 - '86. Telef.
04954-2153/1685.
Toyota COROLLA 1.6 XL
Sport, bwj. '88, perf. st. Bo-
vag-garage Jemu, Bergerstr.
25, Maastricht, S 043-639440.
Te k. geh. gerestaureerde
15 VW KEVERS, div. types,
bwj. v.a. 1970 Vm 1974, half
jaar garantie mcl. APK Ook
cabrio's en opknappers v.a.
’1.500,-. Esso Serv. Cen-
ter, Kaalheidersteenweg
132, Kerkrade. Telef. 045-
-424019 alleen tel. afspr. op
zaterdag en zondag.
Te k. VW GOLF Manhatten
1.3, LPG, blauw, bwj. '90,

’ 13.500,-. Tel. 04499-4120.
GOLF GTi 16V, bwj. '87,
model '88, RDW-gekeurd,
123.000 km, veel extra's,
vraagprijs ’12.900,-. Tel.
06-53.153743.
Te k. GOLF GTi 16V, bwj.
'86, vraagprijs ’ 10.950,-.
Telefoon 04493-4016.
VW GOLF Diesel, bwj. '82,
kl. wit, 5-drs, vr.pr. ’2.200,-.
Telef. 045-416106.
Te k. VW GOLF 1600, bwj.
'87, div. extra's, in nieuwst.,
pr. ’ 6.500,-. g04951-25433.
Te koop VW POLO 1.3 Fox,
bwj.'B7 + '88, 77.000 km.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant. v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, g 043-434932.
VW GOLF CL Luxe Tour-
uitv., bwj. '88. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant.v. Elenstr.
54, Maastricht, g 043-434932.
Te k. VW GOLF 1.6, bwj. 12-
-'9l, schuifd., radio/cass.rec,
5-drs, 50.000 km, 1e eig.,

’ 17.500,-. Tel. 043-474707.
Te koop HONDA Civic,
zwart, 15i, bwj. '86, vraagpr.

’ 5.900,-. Tel. 045-224946.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'82, motorblok '87, Telefoon
045-717914
VW GOLF 1.6), '88 diamant-
zwart, 5-bak, 76.000 km.,

’ 9.500,-. g 046-524864.
VW POLO coupé 1.3i, bwj.
'89, als nieuw. Bovag-gara-
ge Jemu, Bergerstr. 25,
Maastricht, g 043-639440.
VW GOLF diesel, bwj. '86, i.
goede staat. Bovag-garage
Jemu, Bergerstr. 25, Maas-
tricht, g 043-639440.
GOLF GTi 16-V Treser, st.
bekr., sch.d., ABS, zw„ 12-

-'BB, ’ 14.950,-. 046-583015.
Koopje! VW PASSAT I.Bi
CL, bwj. '89, schitterende
auto, vr.pr. ’13.000,-. Telef.
045-421306. Moet weg!
VW GOLF GTi, bwj. 11-'B2,
groenmet., schuifd., getint
glas, 8.8.F, ombouw, A.T.F,
sportvelg., sportuitlaat, vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 04754-86157.
VW PASSAT CL, nw. model
'89, ANWB-keuringsrapport,
85.000 km, absoluut nieuw,

’ 13.950,-. Tel. 045-423750.

Te k. Fiat UNO type 75i SE,
5-drs., kl. blauwmet., bwj.
eind '87. B 04498-56998
VW JETTA 1.3, bwj. '85, 4-
deurs, d.blauw, APK 10-95,
pr. ’ 4.250,-. 045-255784.
VW POLO 1.3 CL Coupé, 3-
drs., bwj. '91, zwart, sport-
velgen, ’13.250,-. Tel. 046-
-519291 b.g.g. 581841.
VW POLO 1.31 CL coupe,
km.st. 35.000, bwj. '91, nw.
type, kl. donkerblauwmet.,
boekjes ter inzage,

’ 13.500,-. Tel. 045-741932.
Te koop VOLVO 360 GLT
2.0 i bwj. 5-'B5, APK 10-95,
grijsmet., 5-drs., trekh., pr.
’4.000,-. Na 19.00 uur 046-
-749033.
Te koop weg. omst. VOLVO
automaat, bwj. '84, i.z.g.st.,
nieuwe APK, vr.pr. ’2.250,-.
Tel. 045-229786.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st., vraagpr.
’15.500,-. S 046-526739.
Te koop gevr. VOLVO 340,
343 en 360 vanaf bwj. '82 t/
m '87/'BB. S 046-377545
Schuttersstr. 14, Elsloo.
Te koop VOLVO 340 GL,
bwj. '84, 5-drs„ LPG, APK
dcc. '95, vr.pr. ’2.250,-.
Heerenstr. 2, Susteren. S
04499-3916.
Te koop VOLVO 440 Turbo,
76.000 km., 9-'BB, APK, div.
extra's, ’14.500,-. Tel. 046-
-744963 na 18.00uur.
Te k. VW GOLF, Manhattan,
1.3, bwj. '89. veel extra's, vr.
pl.f 11.750,-. a 043-253958.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
en halen alles gratis af. Tel.
04405-2074.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratis op-
halen. g 045-228604.
100-Tal AUTO'S met APK v.
a. ’750,- tot ’10.000,-;
Kadett; Escort; Fiësta; Golf;
Uno enz. Inr. fin. Handelswg
1, Susteren. g 04499-5204.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
SUPERCARS Akerstr. Nrd.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Stationcar Peugeot 305
GR '87; Escort stationcar
'85; VW Scirocco '82; Volvo
440 bwj. '91; Citroen BK bwj.
'86 LPG; Escort XR3i zeer
mooi bwj. '87; BMW 316 bwj.
'85; Ford Siërra 2.0 Ghia
1600 bwj. '86; Kadett station
'87; Ford Orion 1.6 L autom.
'86; Escort 1400 CL '86 en
'87; Golf 1600 '86; Escort
'84; Alfa t. 33 '86; Mitsubishi
Tredia bwj.'B3; Toyota Ce-
lica bwj. '82; Ford Siërra '85.
Nog diverse goedkope inrui-
lers. Telef. 045-222455/
231448.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Ford Escort 14
Bravo 5-drs. '88; Peugeot
309 1.9 GTi '87; BMW 316 s-
bak '85; Audi 80 CC 1.6 '86;
Volvo 360 GLi 10-'B6; VW
Golf 1.6 GTS 1e eig. '85;
BMW 320 i'84; Audi 100 CC
5 cyl. '84; Ford Escort 16D
'85; Fiat Uno 60 S, 5-drs.
'87; Volvo 340 diesel, 5-drs.
'87; Renault 11 GTD '86;
Opel Kadett 13N '85; Nissan
Cherry 1.3 L 5-drs. '83; VW
Passat C 1.6 LPG '83; Fiat
127 1050 CL '85; Opel As-
cona 16S autom. '82; Suba-
ru Mini Jumbo '83; Citroen
Visa 17 RD 11-'B6; Peugeot
104 ZL '84; Volvo 244 GL 6
D '82; Opel Ascona 1.6 S s-
drs. '81; Nissan Cherry '82

’ 950,-. Inkoop.verkoop,
financ. Div. inruilers. Akerstr.
Nrd. 52C, Hoensbroek. S 045-
-224425. Geopend van 10.00-
-18.00 uur, zat. 10.00-17.00u.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendrix, Bom. Tel.
04498-55050.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Tegen
elke redelijke prijs. Gratis af-
halen.S 045-213852.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
"-■045-232075 of 214403.
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Te koop TOYOTA Corolla s-
drs. rood, bwj. '84, vr.pr.
’2.950,-; Peugeot 205 XS,
bwj. '88, rood, pr. ’9.750,-;
Renault Clio 16 V, bwj. '91,
42.000 km, mr. mog. Tel.
046-755235 of 741582.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's en busjes tot plm.
'87. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstraat 14, Elsloo.
Telefoon: 046-377545.
LUCAR automobielen Kerk-
rade. Duizenden guldens
goedkoper 0.a.: VW Golf 6 x
GTi bwj. '86/'9l; 16V 3 x '88/
'91; VW Golf diesel 5 x '86/
'92 Turbo GTD; BMW 6 x
320i, 318i, 316 i vanaf '86/
'91; 525 i '91; 530 i '88; Mini
auto's 0.a.: 3 x mini's Jum-
bo; 2 x Micra; 2 x Suzuki Al-
to; 5 x Corsa diesel + benzi-
ne bwj. '88/92; Toyota Star-
let '88; Toyota Corolla 3 x
W9l vanaf ’8.750,-; Peu-
geot 205 GTi 2 x '87/'9O. Plm.
15 inruilauto's, alle keurin-
gen, inkoop a contant, direc-
te financ. Lucar Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.

Te koop gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Gratis af-
halen. TeL. 045-752574.
Te k. VW JETTA GTi, APK
11-95, ’2.250,-; 2 banden
met wielen 145R/13, ’lOO,-.
Telef. 043-671775.
Fiat Tempra Diesel, 1993, 4-
drs., metallic blauw, 83.000
km., tel. 045-229582.
Te koop PORSCHE 924 uit-
gebouwd tot 944, zeer mooi,
kl. paarsmet. bwj. '78, pr. n.o.
t.k. Inr. auto of motor mog.
Telef. 046-522223.
ALFA Sud 1.5 Tl bwj. '83,
APK 5-95, i.z.g.st. vr.pr.
’1.750,-. Na 18.00 uur:
telef. 046-746327.
Te koop Opel RECORD
2.0Sbwj. 6-'B5, stuurbekr., c.
v. 5-bak, getint glas, i.g.st.
APK 2-96, vaste pr.
’4.900,-. Te bevr. 046-
-339211 na 18.00uur.
Te koop TOYOTA Carina
TA 60, bwj. '83, APK tot 6-
95, vr.pr. ’3.750,-. Telef.:
043-648204 na 17uur.
Te k. Ford Escort 1600 Sport
bwj. '78, APK '95, i.g.st.
’1.200,-. 045-220138.

Te koop OPEL Astra GL
Stationcar, wit, 5-drs., bwj.
'92, vr.pr. ’22 500,-. Tel.:
043-611272.
Te koop FORD Escort 1.3 L,
autom., bwj. '79, APK 7-95,
100% in orde, vr.pr. ’450-Tel.: 046-742778 na 18uur.
Te k. Ford ESCORT bwj. '81,
pr. ’2.000,-. Telef. 045-
-250706.
Te koop FORD Escort 1.3 L,
'84, pert. in orde., bijz. mooi
en goed, vr.pr. ’2.500,-.
Telef.: 045-232373.
Te k. ALFA Romeo GTV,
bjw. '78, ’5.700,-; Toyota
Corolla 1.3 DX autom., bjw.
'82, ’ 2.700,-. a 046-751538.
Topprijzen! Met spoed voor
export gevraagd: bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.
Te k. VW BESTEL, bwj. '78,
grijs kent. met ramen,
108.000 km., APK 4-95 mcl.
gegalv. imp., in pr.st., vr.pr.

’ 2.900,-. Tel. 046-331868.
Automaat MERCEDES 190
E, alle opties, APK, in nw.st.,

’ 12.450,-. S 046-582697.

Ford FIËSTA wit, '79, uitgeb" *
sportvlgn., goede banden,
APK 9-95, vaste pr. ’750,-.
Telef. 046-339814.
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar bwj. '80, APK, pr.'

’ 550,-. Telef. 045-723736.
Te k. RENAULT 5, PR 14i,
bwj. '90, zeldzaam mooi,

’ 8.250,-. 043-254462
Te k. BMW 320, bwj. '76, i.g.
st., APK gek., ong. ’2.500,-
-incl. onderd. 04498-58164.
Te k. MAZDA 323, 1500 GT,
bwj. '84, APK 12-95, i.z.g.
st., vr.pr. ’2.950,-. Telef.
043-614058.
Te koop GEVRAAGD auto's
van bwj. '81 t/m '89, ook met
schade of reparatie, mcl.
wettig vrijwarmgsbewijs.
Ook 's avonds: telef. 046-
-338509 b.g.g. 043-437812.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S,
met sunroof, bwj. '82, in pert.
St., vr.pr. ’1950,-. APK tot
23-11-95. g 046-378546.
Opel ASTRA 17D GLS, s-
drs. m. '93, zeldzaam mooi,

’ 22.500,-. 043-254462.
Voor Piccolo's
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Limousinvlees, het geheim
achter het mooiste kerstdiner.

________________________________

iVooreen geslaagd kerstdiner is geen moeite ute Flamengo ijstaart met Melkunie verse slagroom
veel. Want natuurlijk wilt u iedereen verrassen op een stukjeschocolade, toffee en beker a 0,5 liter *\ OO
heerlijke en onvergetelijke avond. Daarom wijzen we u i _|M|l" f caramelsaus, nu voor jL.Cjs
graag nog even op ons mooie Limousin rundvlees. doos* K h h H

F)m t) A\ ÉXm/JA I Puurnatuurlijkvlees,rijkaaneiwitten,lekkerstevig ■■'*%$;-* 850mlI #*#*> êieptulty* tA^-TttóCTtH: i^*5.95 -~ 9.45
.^üÜ» w«»* 4 P*** 1 dus sneller gaar. Met ons Limousin rundvlees kan uw Hero Royal dessertsausjes F''ne kerstsla-Sroomtaart

ha s/kogelbiefstuk/biefstuk 1 kerstdiner eigenlijk niet mislukken. Sterker nog: in3soorten . nf^
metvruchten en slagroom,

600 gram Limousin tunder/^^..^ I u verdient er zó vier sterren mee... flesjea 340 gram 1.89 ±lo°°gram' IH Of)
200 gramcnan f e

TOomboter We wensen u alvast prettige (en smakelijke) geen l*^tr nu IV/.V/V/1 I 2^nl^P^^^ort w I feeStdagen" t^r1156"

i,5 dlrunderbouillon - 2
t f^etseüe Malse entrecöte aan het stuk ofgesneden, ma QJT nuvoor %~LIL C F^ÊÊÊBf

metgratis kruidenboter, 500 gram nu voor l^i/J p_-_.-==_:==r:_.~_.~_:._-^ «■__?;^SiiMii__B_B__B__i_«ïï_^
-■rf O |^^^^"^^^ «3-jjG i

x verwarm »,S elboter en 0,5 0^ 1 Limousin fijnste runderhaas m -Jg± PEULTJES Varkens-filetrollade naturel

lichtbruin, roer de sjalotjesfrf^* n doe alles op een bord. per 100gram nu voor 3./ U i^^Élfe^! of licht gekruid. ■ Qf*Voeg peper en zout
eze goed. 1 J^^^ KM_fl Ml^k HELE KILO IT".7U

1 _;«-s-hikies van 50 gram en droog
»^ Limousin puur mager bouillonvlees | # o_ft '■"-«»RJW*K&*-L-*»*! .___.-.__,,«.-„._»_,_.«__,1 „„„J^.„_.__„_„. 16.80 Bondue^nerwtjes «~^»j",

_" i, hat vlees 2 minuten per k*»' i . i *m — zeer fl)n j-^broccoli irffr 'bord. Verwv,der hetvet y
_

Limousin zachte kogelbiefstuk 1 JLC "'Petjes*** van de ham, gekruiden

u vl«,aioneni»rtindeï»nentogtJ^J; r W met gratiskruidenboter, 100 gram nu voor J.CO (vriesvers) I -JQ «c* gerookt. ■~ PA
M W

pe.paknuvoor 1./7 'OOgramvoor Z.D7/^zewmetidroom-Roerff^ t̂ „.ttelen. L Limousin prachtige rosbief 1~l O P _a_r"-«r-wW~
J P^P aanhetstukofgesneden, 500gramnuvoor 12.95 25H _^^^|

_^S I 4 suoolwütenpep«o^^*^s^%^haal. Del Monteperziken B Danerolles aSOOgram^ 1.70 IÉÉÉfJ door de saus. Doe hel'^^ (met iel boter verdund) literblik a 822 gram ■qq \Wfk croissants Meggle kruidenboter '<^SsAM
' ""„en gameer metpeterselie. van 3^- nu voor |.Q7 $&t% blika 6 stuks bereid met 62% roombotet, Vers geplukte champignons

tÉAt «s^;| \ Bonduelledoperwtjes =240 gram pakjea 125 gram -^ QQ (Holland) héél *\ QQL- _k -*9Sg®S2^ extra fijn al'étuvéeit9-of 'l-^WMl1 O7Cnuvoor pond = 500 gram Z.7O
fl rT'-S h^ doperwtjes/worteltjes '. * Mona \ :?i^_smi_Sk>\ Wegens succes verlengd:

extra fijn itT of franse Grote worstebroodjes Bavarois \jSps^> 8«e
al||ge

jn
kofflemokke'l GRATIS

mmmmmm^^m^//L sperziebonen 2r09" van Jan Linders, met vlees uit in diverse voor de oude prijs.
■j^^ boordevol literblik 1 ✓Q eigen slagerij, *\ /r* smaken, bak a -^ /\a (zie spaarkaart in onze winkel).

||^ nuvoor 1.D7 4xBo gram 2^6" Z. OD 750ml4r5^nu J./7 Akties geldent/mzaterdag 24 dcc. '94
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BEEK - Vanaf Maas-
zicht Aachen Airport
Ide nieuwe naam voorvhegveld Beek) hebben"j-M jaar meer passagiers
net luchtruim gekozen«an in 1993. Hiermee
Wordt de stijgendelijn inftet aantal passagiers-
Wuchten voortgezet. Toten met september van ditlaar maakten 253.443
Passagiers gebruik van«e luchthaven in Beek.Ta dezelfde periode van1993 waren dat ruim229.000 mensen.

Vooral vakantiecharters zitten in de lift
Weer meer passagiers
gevlogen vanaf 'Beek'

Vooral het vakantiechar-
tervervoer zit flink in de
lift. Met name bestem-
mingen in Griekenland
(Kreta), Portugal (Faro),
Spanje (Mallorca, Gran
Canaria en Tenerife) en
Turkije (Izmir) behoren

tot de favoriete boekin-
gen. Ook voor de be-
staande lijndiensten
naar Londen en Amster-
dam groeide de belang-
stelling. Het lijndienst-
verkeer vanaf 'Beek'
steeg met achttien pro-

cent en het ongeregelde
passagiersvervoer met
acht procent. De toena-
me van het lijndienstver-
keer wordt toegeschre-
ven aan het verdwijnen
van de Europese grenzen
en de liberalisatie van de

luchtvaart.
De uitbreiding van het
vrachtvervoer die zich al
in 1993 begon af te teke-
nen heeft in de eerste
negen maanden van dit
jaar naar verwachting
doorgezet. Het geregelde
vrachtvervoer op de
vrachtlijndiensten van
Royal Jordanian en Ibe-
ria Cargo nam toe met 29
procent terwijl het onge-
regelde vrachtvervoer
door voormalige Oost-
blok-maatschappijen
stabiel bleef. De gemid-
delde groei in de lucht-
vrachtsector bedroeg
veertien procent.

Limburgs provinciebestuur uiterst teleurgesteld

Groen licht voor
bruinkoolwinning
FRECHEN - De omstreden bruin-
koolwinning nabij het Duitse Garz-
weiler, ten oosten van Roermond,
gaat door. De bruinkoolcommissie
heeft deze week in het stadhuisvan
Frechen het groene licht gegeven
voor het afgraven van het 4800 hec-
tare grote gebied.

In Limburg wordt gevreesd dat de-
ze grootschalige ontgronding verde-
re daling van het grondwater tot
gevolg heeft. Tegenstanders van de
bruinkoolwinning in het zogeheten
gebied Garzweiler II hebben giste-
ren al aangekondigd juridische
stappen te ondernemen tegen de be-
slissing van de 'Braunkohlenaus-
schuss'.
Het betreft diverse gemeenten en
milieu-organisaties, die in het afge-
lopen jaar in totaal 19.000bezwaar-
schriften tegen het plan hebben
ingediend. Door de afgraving moe-
ten in totaal achtduizendmensen in
dertien dorpen verhuizen. De ver-
wachting is dat de Landesregierung
in Düsseldorf in zal stemmen met
het besluit van de bruinkoolcom-
missie.

In een eerste reactie sprak gedepu-
teerde Michel Lodewijks gisteren
zijn teleurstelling uit over het
standpunt van de Duitse bruinkool-
commissie. De deputé is vooral niet
te spreken over het feit dat de com-
missie nauwelijks iets gedaan heeft
met de inhoudelijke voorstellen van
het Limburgs provinciebestuur.
GS hebben er bij de Duitse deel-
staatregering onder meer op aange-
drongen de noodzakelijke ont-
grondingsvergunning niet in één
keer te verlenen, maar juist in be-
perkte deelconcessies (van telkens
tien jaar) af te geven. Op die manier
kan het ingrijpende afgravingspro-
ces veel beter worden 'bijgestuurd.

Uitstel besluit
over gedoogzone
HEERLEN - Burgemeester en
wethouders van Heerlen nemen
pas op 3 januari een besluit over
de aanwijzing van een ge-doogzo-
ne. De beslissing is uitgesteld om
de coalitiepartijen te kunnen raad-
plegen. Naar verwachting zal de
gemeenteraad zich in februari bui-
gen over het collegestandpunt.
Eind november raadpleegde de
gemeente de burgers over zes
mogelijke lokaties voor een ge-
doogzone voor heroïneprostituées.
In twee dagen kwamen elfhonderd
mensen naar de schouwburg. Naar
aanleiding van de reacties bekeek
de gemeente nog zeker tien ande-
re geopperde mogelijkheden. Het
college heeft dinsdag formeel alle
mogelijkheden open gelaten.

Disciplinaire
straf ambtenaar
MAASTRICHT - Gedeputeerde
Staten van Limburg hebben disci-
plinaire maatregelen getroffen te-
gen de provinciale ambtenaar mr.
W. van Vlijmen (46) uit Sittard.
Als hoofd van de afdeling economi-
sche infrastructuur en toerisme
heeft hij onder meer giften aange-
nomen van ondernemers. Daarvoor
werd hij onlangs door de rechtbank
in Maastricht tot twee maanden
voorwaardelijke gevangenisstraf en
een boete van 20.000 gulden ver-
oordeeld. De ambtenaar is als
juridisch medewerker van de afde-
ling welzijn in een' lager gekwalifi-
ceerde functie geplaatst met een
lager salaris.

Hogere heffingen
in gemeenten
HEERLEN - De gemeentelijke
belastingen en heffingen zijn sinds
1991 met vijftig procent gestegen.
Dat blijkt uit cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Ook in 1991 gaan de par-
keergelden, rioolrechten, honden-
belasting, onroerend goedbelasting
en dergelijke weer omhoog, en
wel met 7,6 procent ten opzichte
van vorig jaar. In totaal halen de
gemeenten volgend jaar naar
schatting 8,5 miljard binnen aan
gemeentelijke belastingen en hef-
fingen. Bijna veertig procent van
deze inkomsten komt uit de milieu-
heffingen (rioolrechten, verontreini-
gingsheffingen, en reinigingsrech-
ten/afvalstoffenheffing).

RL onderzoekt
geheugenverlies
MAASTRICHT - Het Academisch
Ziekenhuis Maastricht (AZM) gaat
samen met het Nijmeegse Rad-
boudziekenhuis onderzoek doen
naar de oorzaak van geheugen-
stoornissen en concentratieverlies
na een zware operatie. Vooral
oudere patiënten hebben daarvan
vaak last. Het onderzoek concen-
treert zich op de hoeveelheid
zuurstof die de hersenen tijdens
een ingrijpende operatie krijgen.
Oudere patiënten hebben vaak
slechtere longen, zodat zij daar-
voor .extra gevoelig zijn. In Maas-
tricht worden de komende twe€
jaar tweehonderd oudere patiënter
onderzocht die een grote operatie
ondergaan. Zowel voor als na 6e
operatie worden hun hersenfunc-
ties die met het geheugen te maker
hebben gemeten. De kosten var
het Maastrichtse onderzoek wor
den gedragen door het AZM, d«
Europese Commissie en een aan
tal grote producenten van mcdi
sche apparatuur.

Celstraf voor
bendeleden
TONGEREN - Twee Maastncht-
enaren, zijn door de rechtbank in
Tongeren veroordeeld tot celstraf-
fen omdat zij behoorden tot een
Belgische drugsbende. De groep,
die geleid werd door een horecauit-
bater uit Antwerpen, heeft via een
gestructureerd netwerk van koe-
riers en dealers in de eerste helft
van 1993 belangrijke partijen cocaï-
ne en amfetamines verdeeld in
Belgisch-Limburg. De drugs wer-
den betrokken uit Maastricht. Een
26-jarige Maastrichtse kelner en
disc-jockey kreeg een gevangenis-
straf van een jaar, waarvan de
helft voorwaardelijk, en een boete
van 5.450 gulden. Een half jaar
cel, eveneens voor de helft voor-
waardelijk, en dezelfde boete kreeg
de tweede Maastrichtenaar (53).

Licht gewond
na tv-brand
HEERLEN - Twee Heerlenaren
hebben dinsdagavond een lichte
rookvergiftiging opgelopen toen
hun tv-toestel in brand vloog. De
brand ontstond waarschijnlijk door
kortsluiting in het televisietoestel.
De twee konden hun kinderen van
zeven en twaalf jaar tijdig in veilig-
heid brengen. Zelf werden ze voor
onderzoek naar het ziekenhuis

'■ gebracht. Na behandeling keerden
| ze terug naar huis. De schade in
; de woning is aanzienlijk. o/z

Gouverneur laat belangen Navo zwaarder wegen

Provincie wil langere
startbaan Awacs niet

Verontwaardiging
in Kerkrade na

uitlating Houben
KERKRADE - Verbazing en ver-
ontwaardiging alom gisteren in de I
gemeenteraadvan Kerkrade. De ge- j
meente was door wethouder Wil
Houben van Heerlen beschuldigd
van regionaal nationalisme, omdat
ze niet zo hard trekt aan regionale
samenwerking op het gebied van
milieucontrole.

Is Kerkrade echt zo behoudend of I
had eerstejaars wethouder Houben|
beter moeten nadenkenvoor hij zijn
uitlatingen deed? De Kerkraadse
politick denkt het laatste. „We
dachten toch dat Kerkrade tot de
koplopers behoort als het gaat om
regionale samenwerking," aldus de
BBK. „Wij hebben goede voorbeel-
den gegeven op dat gebied," be-
weerde het CDA. „Kerkrade heeft
een positieve trend gezet," opperde
GroenLinks zelfs.
„En bij het stoomtreinproject schit-
tert Heerlen door afwezigheid,"
briesde Burgerbelangen nog wat in
de richting van de grote broer. Het
CDA noemde de term 'regionaal na-
tionalisme' ongepast en vroeg bur-
gemeester Wöltgens daarover con-
tact op te nemen met het college
van Heerlen. Die was zelf ook ver-
baasd. Wöltgens heeft gisteroch-
tend de plooien met Heerlen weer
gladgestreken.

Bemiddeling
over Op de Bies
NUTH - Burgemeester en wethou-
ders van Nuth zijn akkoord gegaan
met het verzoek van de stichting
Centraal Orgaan Opvang Asielzoe-
kers (Cooa) om als bemiddelaar op
te mogen treden tussen de gemeente
Nuth en Jo Rödiger. Nuth en Rödi-
ger, eigenaar van het voormalige
kloostercomplex Op de Bies te
Schimmert, kwamen niet tot over-
eenstemming over de randvoor-
waarden die de gemeente aan het
verblijf van vierhonderd asielzoe-
kers wil verbinden. De Cooa huurt
het Op de Bies-complex voor
625.000 gulden per jaar van Rödi-
ger.

Bert Havenith van Cooa heeft goede
hoop dat hij een voor beide partijen
aanvaardbare overeenkomst be-
reikt. Havenith heeft meteen na het
raadsbesluit, waarin staat dat de
asielzoekers op 1 januariOp de Bies
in Schimmert moeten verlaten, een
brief naar het Nuther college ge-
stuurd. „Daarin vraag ik de effec-
tuering van het raadsbesluit enkele
maanden op te schorten. Simpelweg
omdat elders geen andere opvang-
mogelijkheden zijn. Niemand is er
mee gebaat dat vierhonderd mensen
met Nieuwjaar op straat staan."

~^~--_____Y£nonze verslaggever

P^ERBANKEN - Dew-ovincie steunt de ge-
inh e °nderbanken niet

strijd om de start-
q n Van de Awacsbasis in
k lienkirchen met enkele
juriderden meters te ver-gen. Onderbanken
v ent dat door aanpassing
Va v?e baan het kaPPen
toit°men in de aanvlieg-
Vo t Van de Awacs-basis

orkomen kan worden. Dese° vindt echter dat
1( bel.angen van Onderban-
v_.Ü iet opwegen tegen dieVatl de Navo.
öat k*ietl Wam gisteren naar voren tij—
Heu 't*911 werkbezoek van gouver-
°t>d k Voorst tot Voorst aan
\rvas erbanken. De gemeenteraad
het eliswaar teleurgesteld over
tH6e itandpunt dat de gouverneur
Onri^k e' maar weet nu we-*- waareroanken aan toe is.L_
eten eente voert al Jaren'een ver"

>list striid tegen met name de mi-
te v les_ van Defensie en Vrom om
<4e A

°r-S°men dat ten behoeve van
kapt *a£ sbasis bomen worden ge-
n de^ natuurgebiedIn de R°et
M\ p bchinveldse Bossen. De basis
Vlie*_r aantal bomen in de aan-
hef' ute uit financiële en veilig-

overwegingen gekapt zien.
Oerbosjes
" aa ds]irl
ft*ien s j ° Theunissen voerde na-
dat T raac* van Onderbanken aan
Pu nt

n de Roet vanuit natuuroog-
Qrr^ a .Van onschatbare waarde is,
b Qs: l het een van de laatste oer-

Jes m Nederland is.L
betwijfelde of kap-

sel ?n een beperkt aantal bomen
k.n is als Onderban-
tot yoorstelt. Volgens Van Voorst
?elfs °orst kan de natuurwaarde
giw toenemen als vervangendcri Wordt aangeplant.
°okn
ttiaat

ae aantasting van het leefkli-
Werd °oor stank- en geluidsoverlast
b. ac, do°r de raad naar voren ge-
Ot^ l* De gouverneur erkende dat

as[Danken onevenredig wordt
Over j °P dit vlak, maar vond die
litai ast niet opwegen tegen de mi-
V°orst belangen. Van Voorst tot
spU^i '. "ook al is het waar dat
tiogj. e *s van lawaai-overlast, je

kijken waar het voor ge-
-ïi]n ,l wordt. Ik zou zelf eerder blij

vat ik zo iets bij kon dragen
in "et verbeteren van de situatie. ei voormalige Joegoslavië."

Kosten
<*e st

n vo°r het verlengen van
*veriafrtvaan vindt de provincie,
tot dB et RiJk' te ho°g in relatie

nHVerlaSt die Onderbanken on-Mej; dt* Burgemeester Hub
Va 1 h? meent dat de haalbaarheid
gocd f' verlengen van de baan nooit
"K^^sonderzocht.

Van onze redactie economie
BORN - Bom krijgt een knoop-
punt voor het transport van con-
tainers per spoor. Met ingang
van maart start in de gemeente
een railterminal. Bom beschikt
al over de Barge Terminal, waar
containers worden overgezet van
schepen op vrachtwagens en om-
gekeerd. Door de toevoeging van
deRail Terminal wordt Bom een
belangrijk knooppunt voor drie
manieren van transport: per
vrachtwagen, per schip en nu
ook per trein. Burgemeester Hub
Creemers noemt de railterminal
een aanzienlijke versterking van
de economische slagkracht van
zijn gemeente.

Dagelijks zal een trein met vijf-
tig tot zestig containers of wis-
sellaadbakken vertrekken met
goederen met bestemming Span-
je, Italië en Zwitserland. De vijf-
honderd meter lange trein trekt
twee keer per dag door Bom en
Limbricht en langs Buchten. De
gemeenteraad van Bom vindt

Financiering railterminal op het nippertje rond

Born wordt knooppunt
voor vracht per spoor

dat nog net aanvaardbaar. De
raad wil echter dat over een al-
ternatieve spoorroute wordt na-
gedacht indien in de toekomst
het treinverkeer toeneemt en
wellicht ook gevaarlijke stoffen
vervoerd worden. Ook wil de
raad dat het industrieterrein
Holturn-Noord een rechtstreekse
aansluiting krijgt op de snelweg
A2, om Holturn van het vracht-
verkeer te verlossen. Rijkswater-
staat blokkeert dat echter.
De aanleg van de railterminal
kost 14,4 miljoen gulden, waar-,
van 4,2 miljoen afkomstig is van

het Europees Fonds Regionale
Ontwikkeling (Efro), 2,7 miljoen
van het ministerie van Economi-
sche Zaken en anderhalf miljoen
van zowel de provincie als Afval
Verwijdering Limburg (AVL).
De gemeente Bom verschaft een
half miljoen en Rail Terminal
Bom stopt zelf vier miljoen in
het project. De financiering is
net op tijd rond gekomen. Als
dat niet in 1994 was gelukt, zou
Efro de subsidie hebben terugge-
trokken.
Volgens project-manager M. Ke-
tels van industriebank Liof be-

staat grote behoefte aan een rail-
terminal. Niet alleen om econo-
mische redenen, maar ook
wegens milieubelangen. De trein
kan zestig vrachtwagens per dag
vervangen. Gedeputeerde Con-
stant de Waal strooide met cij-
fers om te bewijzen hoe snel het
transport de komende jaren toe-
neemt. „Als we niet meer per
spoor en per schip vervoeren,
verandert Nederland Distribu-
tieland in Nederland Fileland."

Een van debedrijven die gebruik
gaan maken van de railterminal

is DSM. Deze onderneming is
goed voor dertig procent van het
vervoer via de Bornse terminal.
Het gaat niet om gevaarlijke
chemische stoffen, maar in
hoofdzaak om plastic korrels.
Ook papierfabrikant KNP en
autofabrikant NedCar willen de
railterminal gebruiken.

Vaargeul
In afwachting van de bouw van
de echte terminal, begint de con-
taineroverslag in maart op het
terrein van Mercedes-vervoerder
Broekman bv. Over een jaar
moet de definitieve railterminal
op industrieterrein Holtur-
nklaar zijn, evenals de rails
daar naartoe. Om de overslagter-
minals beter per schip bereik-
baar te maken, zal een extra
vaargeul worden gegraven tus-
sen de haven van Barge Termi-
nal en het Julianakanaal.Boven-
dien worden in Roosteren en
Echt de bruggen opgehoogd om
de haven toegankelijk te maken
voor grotere vrachtschepen.

'Niks te beleven'

" Ontevreden Nuther jongeren bieden de wethouders Van Malkenhorst (r) en Lenoir de notitie aan.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever

NUTH - Uit de notitie 'Open
Jeugd en Jongerenwerk' die de
beide Nuther wethouders Lenoir
en Van Malkenhorst gistermid-
dag in het gemeentehuis kregen
aangeboden, blijkt dat liefst
tachtig procent procent van de
vierhonderd ondervraagde jon-
geren vindt dat op doordeweekse
avonden en in de weekeinden
weinig tot niets is te beleven.

IDe veelal op straat rondhangen-
de jongeren missen met name

Opvang jongeren
Nuth valt tegen

een niet-commerciële disco-
avond, het bezoeken van films,
creatieve activiteiten als foto-
grafie, schilderen, tekenen en
modelbouw. In de categorie 'ont-
moetingsavonden' kiest de jeugd
voornamelijk voor samen mu-
ziek maken en/of luisteren. De

meeste jongeren, zeventig pro-
cent van de geënquêteerden, wil-
len elkaar treffen in gemeen-
schapshuizen. Opvallend is dat
28 procent van de ondervraag-
den geen lid is van een vereni-
ging. Het onderzoek naar de
vrijetijdsbehoeften van met na-

me elf- tot achttienjarigen kreeg
brede ondersteuningvan politie,
gemeente en ouders.
De initiatiefnemers spreken de
wens uit dat de raad na het be-
studeren van de notitie 'overgaat
tot actie. Zij hopen dat een
groot gedeelte van de 100.000
gulden, die als overschot van
1994 in de pot sociale vernieu-
wing is gestort, beschikbaar
wordt gesteld voor het open
jeugd- en jongerenwerk. De or-
ganisatie en de administratiezou
in handen moeten komen van de
Stichting Thuiszorg.

S"^ ~^ -■■■■< * ■-.:.JOi detand destijds '’ 600// /:;.
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Trots maken wij melding van de
geboorte van onze zoon, broer

Bart Jurg
Geboren 21 december
om 12.33 uur
Gewicht 4.400 gram

Eddie. Marly en Reneetje Jurg

t
Heden is zacht en kalm van ons heengegaan on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Catharina
Schwan

weduwevan

Mathijs Jozef Hubert
Sijstermans

Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: GerdieBlees-Sijstermans
Jozef Blees
Pascal

Kerkrade: Hub Sijstermans
Riet Sijstermans-Haas
Nicolleen Pascal
Ramon
Familie Sijstermans

6462 BJ Kerkrade, 21 december 1994,
Pricksteenweg 5.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 24 december a.s. om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Kerkrade-Nulland waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
denevrijdag 23 december om 19.00 uur in voor-
noemde 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 dagelijksvan 18.00-19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede, dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten der zieken, onze lieve tante en
oudtante

Louise Palmen
* 11 mei 1896 t 20 december 1994

lidvan de derdeorde van de H. Franciscus

In dankbareherinnering:
haar neven en nichten

Hoensbroek, 20 december 1994
Corr.adres: FamilieKusters
Hommerterweg 125, 6431 ET Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 24 december a.s. om 11.00 uur in de
grote St. Jan te Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 23
december a.s. om 19.00 uur in de kleine St. Jan
aan de Markt te Hoensbroek.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Enige kennisgeving
t

Mam, geen vrouw was zoals jij
je deed niets liever dan geven.
Nu is alles voorbij.
Jouw leven was waard om te leven.
Bedankt dat je er was!

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
dat verder lijden haar bespaard is gebleven, ge-
ven wij u kennis van het toch nog onverwachteoverlijden, na een liefdevolle verpleging in ver-
pleeghuis Invia te Sittard, op de leertijd van 71
jaar, van onze moeder, schoonmoeder, oma,
overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

Agnietje Bosma
In blijvendeherinnering:

Zoetermeer: Yt Smittenaar-van der Pol
en Aad Smittenaar
Patricia en Dennis
Kevin
Richard
Joyce

Sittard: Joke van derPol
Yttje

Sittard: Anneke van der Pol
en Sjaak Aussems
Andrea
Familie Bosma

Sittard, 20 december 1994.
Corr.-adres: AlbrechtRodenbachstraat 29,
6136 HC Sittard.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
zaterdag 24 december om 14.00 uur in het cre-
matorium Nedermaas te Geleen. Bijeenkomst in
voornoemd crematorium alwaar gelegenheid is
tot schriftelijke condoleance.
Moeder is opgebaard in hetmortuarium van het
Maasland-ziekenhuis te Sittard. Gelegenheid
tot afscheid nemen dagelijksvan 17.30 tot 18.15
uur.

I T
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wij hem moe-
ten missen, delen wij u mede dat na een werk-
zaam en liefdevol leven, dat getekend werd door
eenvoud, zorgzaamheid en goedheid, van ons is
heengegaan mijn lieve man, vader, onze zoon,
zwager, oom en neef

Jo Sterk
echtgenoot van

Marianne Römgens
Hij overleed in de leeftijd van 48 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Marianne Sterk-Römgens
Mark

Kerkrade: Gerard Sterk
Gretha Sterk-Claessens

Kerkrade: Zus Römgens-Haarmann
Eygelshoven: JohnRömgens

MargretRömgens-de Waal
Anna
Familie Sterk
Familie Römgens

Liever geen bezoek aan huis.
6372 KB Landgraaf, 21 december 1994,
Brandhofstraat 47.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 24 december a.s. om 11.00 uur
in deparochiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-
Kaalheide, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden
tijdens de avondmis van vrijdag 23 december
om 18.30 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 aldaardagelijks van 18.00-19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Geen bloemen, liever geld voor missie, Kenia en
Indonesië, schaal wordt geplaatst bij condole-
ren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het heengaan van ons lid, bestuurs-
lid en lid van verdienste

Jo Sterk
Zijn liefde en zorgzaamheid voor de vereniging
heeft voor ons een grote betekenisen een onver-
getelijke waarde.
Jo, bedankt voor alle goeds wat je voor ons ge-
daan hebt. Wij zullen jeerg missen.
Marianne, Mark, vader en moeder Sterk, wij
zijn met ons allen in gedachten bij jullie.

Bestuur, dirigent en leden
Commissie van Bijstand
Damescomité
Harmonie-orkest St. Jozef
Kaalheide-Kerkrade

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder,
schoonmoeder en oma te hebben gehad, geven
wij kennis dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 86 jaar

Miets
Manders-Nijssen

weduwe van

Wiel Manders
In dankbareherinnering:
Johnen Bertha Manders-Thijssen
Monika - Roel
William - Peggy

Heerlen, 20 december 1994
Corr.adres: Baron Mackaystraat 45
6415 GK Heerlen
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
zaterdag 24 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Schandelen-Heerlen, gevolgd door de begrafe-
nis op de begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
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
Op 17 december 1994 hebben wij plotseling af-
scheid moeten nemen van mama, oma en groot-
oma

Trüce Steegmans
weduwevan

Norbert Zeeuwen
Zij is 75 jaar geworden.

Velden: MarjoBott-Zeeuwen
Armin Bott
Saskia,Ambre

Kerkrade: Ton Zeeuwen
Trees Zeeuwen-Gilliam
Kim

Heerlen: Wip Koomen-Zeeuwen
Piet Koomen
Michielen Adria, Koen,
Martijn

Tilburg: Emmy Zeeuwen
Boet, Lotte

's Hertogenbosch: Ank Zeeuwen
Ad Verhagen

Kerkrade: Mirko Zeeuwen
Gwyneth Zeeuwen

Kerkrade: Monique Keulen-Zeeuwen
Peter Keulen
Jolien,Letty
Familie Zeeuwen
Familie Steegmans

Sittard, 22 december 1994
Correspondentieadres:
Niersprinkstraat 20, 6461 AS Kerkrade
Overeenkomstig haar wens hebben de uitvaart
en crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden.

Diep bedroefd delen wij u mede, dat is overge-
gaan op wegnaar een nieuw leven, in de leeftijd
van 83 jaar,voorzien van de h. sacramenten der
zieken, mijn lieve moeder, schoonmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Spieker
weduwe van

Jozef Leber
weduwe van

Victor Delvoie

Kerkrade: JozefLebr
t Marianne Lebr-Grachten
Familie Spieker
Familie Leber

België: Familie Delvoie

Op wens van de overledene heeft de begrafenis
in België - Heusy - Verviers - op de begraaf-
plaats Dison - in alle stilte plaatsgevonden.
De plechtige dienst zal gehouden worden op za-
terdag 24 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van De Blijde Boodschap te Kerkrade-
Rolduckerveld/Chèvremont.

Correspondentieadres:
J.A.W. Lebr Vv M.W. Grachten
Mgr. Van Gilsstraat 194
6463 TX Kerkrade

t
„Herinner mij,
maar niet in duistere dagen,
herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen alles nogkon."

Veel te vroeg is na een leven dat getekend was
met liefde, eenvoud, hulpvaardigheid en zorg-
zaamheid, kalm en vredig thuis in haar ver-
trouwde omgeving van ons heengegaan mijn
lieve vrouw en mamma, onze dierbare dochter,
zus, schoonzus, tante en nicht

Ria Kneepkens
echtgenote van

Henk Smeets
Zij werd 42 jaaren overleed, tijdig voorzienvan
de h. sacramenten der zieken.

De bedroefde familie:
Susteren: Henk Smeets

Wilbert
Familie Kneepkens
Familie Smeets

6114 ME Susteren, 21 december 1994.
Poorterslaan 32.
De plechtige eucharistievieringwordt gehouden
op zaterdag 24 december om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen te Mariaveld-Susteren, gevolgd door de
crematieplechtigheid in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Vrijdag 23 december om 19.00 uur wordt Ria
herdacht tijdens de avondmis in bovengenoem-
de kerk.
Er is dagelijks gelegenheid tot afscheid nemen
van 17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum
Peusen, Kloosterstraat 9 te Susteren.
Mochten wij iemand vergeten zijn wilt u dan
deze advertentie als persoonlijke kennisgeving
beschouwen.

■VVM*frH_IHIH^^H r«_

tMiet Knoops, *Jduwe van Peter <"
Heij, 83 jaar, We«j
Corr.adres: Kraan 3
6031 RZ Nederwef"
De plechtige eucW
ristieviering zal tf?
den gehouden op v-**
dag 23 december»
10.30 uur in deP^chiekerk van de *
Stephanus te Heel.

tAnna Didderië*
echtgenote v?

Egidius Spijkers, 1
jaar, Haelerweg *6085 EC Hom. v
plechtige uitva*^dienst wordt geb*
den op vrijdag j
december om W
uur in de parocb»
kerk van St. Martin"
te Hom.

tMarga FrencW
39 jaar, BisscbfBoermansstraat

6041 KM Roerm<**
De plechtige uitva*^dienst zal wordenE
houden op vrijdag l
december om Ik ,
uur in de H. Ge&
kerk te Roermond-
4-Nelly Heite*
! echtgenote van I>JKuypers, 58 jaar,H 2;

densewegl7,6oB6f
Neer. De plecb" .uitvaartdienst W 1; \
gehouden zaterdag;
december om IJJ*.** [uur in de parochj. ,
kerk van de H. Mal" ■nus te Neer.I ______

t
Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 79-jari-
ge leeftijd van ons heengegaan, voorzien van het
h. oliesel, mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Ida Johanna Gertruda
Keijsers

echtgenotevan

Christoph Petrus Leijen
Heeneman

Brunssum: C.P. Leijen Heeneman
Bergen: Frans en Tineke
Geleen: Annie en t Jack

Papenhoven: Freddie en Joke
Westkapelle: Maria en Karel

Brunssum: Christoph en Liesbeth
Brunssum: Pierre en Kitty

Hoensbroek: Clasina en Rob
en haarkleinkinderen

21 december 1994.
Lemmender 16, 6441 HL Brunssum.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op za-
terdag 24 decembera.s. om 11.00 uur in het Uit-
vaartcentrum.
Samenkomst in het Uitvaartcentrum alwaar ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij u met droefheid
kennis dat heden, toch nog onverwacht, van ons
is heengegaan mijn zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Mia Luyten
weduwevan

Emile Smeets
Gesterkt door het h. sacrament derzieken over-
leed zij op 81-jarige leeftijd.

Munstergeleen: Margriet Könings-Smeets
Jac.Könings
Sander, Nicole, Philip
Familie Luyten
Familie Smeets

6151 BG Munstergeleen, 20 december 1994
Gulikstraat 11
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben zaterdag 24 december a.s. om 12.00 uur in
de parochiekerk St. Augustinus te Lutterade-
Geleen, gevolgd door debegrafenis op het paro-
chiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condolerenvanaf 11.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledenezal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 23
decemberom 19.00 uur in voornoemdekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willenbeschouwen.

Wegens overlijden is

Auto Könings B.V.
te Sittard

zaterdag 24 december de gehele dag gesloten

t Jacques Stevens, 79 jaar, echtgenoot van Clara
Bertholet, Meysstraat 8, 6166 EB Geleen. De

plechtige eucharistieviering zal plaatshebben vrij-
dag 23 decembera.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-
Geleen.

tJan Salden, 91 jaar, echtgenoot van wijlen
Sophia Muris. Corr.adres: Kapelaan Berixstraat

1, 6171 GK Stem. De plechtige uitvaartdienst zal
plaatsvinden op vrijdag 23 decemberom 10.30 uur
in de St. Martinuskerk te Stem.

t
Heden is zacht en kalm van ons heengegaan on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Anna Maria
Ritterbècks

weduwe uithet eerste huwelijkvan

Anton Kuckartz
weduwe uit het tweede huwelijk van

Josef Schurgers
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Uit aller naam:
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
FamilieRitterbècks
FamilieKuckartz
Familie Schurgers

Kerkrade, 20 december 1994, Olianderhof 17.
Corr.-adres: Prof. Cobbenhagenstraat 29,
6461 VA Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 23 december a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de Blijde Boodschap te
Kerkade-Rolduckerveld, gelegen aan de Dir.
v.d. Mühlenlaan, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematoriumte Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
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, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Diep bedroefd, maar met een onuitwisbare her-
innering aan haar leven, hebben wij heden af-
scheid genomen van mijn zuster, onze schoon-
zuster, tante en nicht

Anna Mathissen
weduwevan

Piet Snijders
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien
van heth. sacrament der zieken.

Kerkrade: H. Pauli-Mathissen
P. Pauli f
Familie Mathissen
Familie Snijders
FamiliePauli

Kerkrade, 20 december 1994, Bosberg 49
Corr.adres: Bosberg 56a, 6464 HG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 24 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van St. Petrus Maria ten He-
melopneming te Kerkrade-Chèvremont, gelegen
aan de Nassaustraat, waarna aansluitend de
crematie zalplaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene vrijdag 23 december om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid ne-
men aldaar, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Hartelijk dank voor uw medeleven na het over-
lijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, doch-
ter en zuster

Philo Eggen
echtgenote van

Günther Leve
G. Leve en kinderen
Familie Eggen

De zeswekendienst zal gehouden worden op 26
december a.s., tweede kerstdag, om 10.30 uur in
de St. Gregoriuskerk teBrunssum.

t JDankbaar dat we haar zolang in ons mid*-j*J
mochten behouden is heden na een kortstono-jjl
ziektevan ons heengegaan, onze zorgzame rnj-*!
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoed-'l
tante

Mia Smeets-Hennenl
weduwe van

Felix Smeets
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten1!
de leeftijd van 88 jaar.

Brunssum: f Jeannyen Wim
Kersjes-Smeets

London (Canada): Lambert en Dora
Smeets-Buren

Montreal (Canada): Harry en Betty
Smeets-Bailly

Heerlen: Riny en f John
Geurten-Smeets

Elsloo: Lily en Pierre
Roberts-Smeets

Montreal (Canada): Jules en Anu
Smeets-Koppel
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Hennen
Familie Smeets

Heerlen, Huize St. Anna, 21 december 1994
Corr.adres: Rotterdamstraat 82
6415 AZ Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal gehoUöT]
worden op zaterdag 24 december om 11.00 v%
in de parochiekerk St. Martinus te Wett^
Heerlen, gevolgd door de begrafenis op de al.
mene begraafplaats Imstenrade.
Samenkomst in de kerk met gelegenhei*,
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan de dierbareoverig J■ne vrijdag om 18.00 uur in de kapel van H^ "St. Anna, De Doom 9, te Welten-Heerlen.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartc^,ftrum Dela te Heerlen, Grasbroekerwee 20. &. ;
legenheid tot rouwbezoek heden donderdagv <vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennis^ving te sturen, deze annonce als zodanig "
schouwen. -^:t f.Dankbaar dathaarverder lijdenbespaard isê. .
bleven, maar intens verdrietig dat wij h*3 \
moeten missen, delen wij u mede dat geheel °j
verwacht van ons is heengegaan, onze üe
moeder, schoonmoeder en oma

Finy Rutzerfeld
weduwe van

Pieter Jozef Wijnen
Zij overleed in de leeftijd van 74 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen en kleinkindere' 1

FamilieRutzerfeld
FamilieWijnen

6463KM Kerkrade, 20 december 1994
Erensteinerstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden v/0
den opvrijdag 23 december a.s. om 10.30 uu*
de parochiekerk van St. Petrus Maria ten »*,
meiopneming teKerkrade-Chevremont, geleC!/
aan de Nassaustraat, waarna aansluitend de >>„
grafenis zal plaatsvinden op de begraafpla3
Schifferheide te Kerkrade-West.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren. .
De overledene is opgebaard in de rouwka"?
van het mortuarium Schifferheide van Li^.eman Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 1 „
Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid n
men aldaar, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uuf*
Zij die geen kennisgeving mochten ontvanér.
gelieven deze annonce als zodanig te willen D
schouwen.

Het is een jaargeledendat wij afscheid moes^
nemen van mijn lieve man, onze vader en opa

Hub Alberti
De plechtige jaardienstzal gehouden worden UA
eerste kerstdag, zondag 25 december, om Ij*'-
uur in de parochiekerk van de H.H. Engel"
waarders te Geleen-Lindenheuvel. __1 !g

Zie vervolg familieberichten
pagina 16 - ' j
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Certificaat voor drieRussinnen als tolk-vertaler

'Studeren in Moskou is
intensiever en strenger' MAASTRICHT/NUTH - Een jaar

gevangenisstraf en vier jaar ont-
zegging van de rijbevoegdheid
eiste de officier van justitie mr.
W. van de Ven gisteren tegen de
45-jarige in Maasmechelen wo-
nende werkloze vertegenwoordi-
ger Wim V. voor een dodelijk
aanrijding in Nuth. Op zondag 26
juniknalde V. met een stevig glas
op in een bocht van de provinciale
weg Aalbeek-Schimmert met zijn
wagen frontaal tegen de auto van
mevrouw C. Franssen (55) uit
Brunssum. De vrouw overleed ter
plaatse.

Van onze redactie economie Verkeerscontrole op A2

DOOR MARCIA JANSEN Voor Irma is het grootste ver-
schil met Rusland de afstanden.
„Ik vroeg toen ik hier pas was of
ik ver van de school zou wonen.
Ze zeiden dat het best wel ver
was. Het bleek uiteindelijk een
kwartier te zijn, terwijl ik in
Moskou twee uur heen en twee
uur terug moet reizen."

Het Nederlands was niet de keus
van de drie studentes.Anna Roe-
sova: „Wij studeren eigenlijk
Duits. Maar van de school kre-
gen wij de plicht om Nederlands
erbij te doen." Aleksandra Papa-
nina vult aan dat op zekere dag
op school een lijst hing waarop
de taal stond die zij moesten vol-
gen. In hun geval dus Neder-
lands. Achteraf vonden ze het
nog leuk ook.

MAASTRICHT - „Het woordje
druk' lijkt het lievelingswoordjevan de Nederlandse student,"

"5egt de Russische Aleksandra
papanina. Zij studeerde metwee medestudentes drie maan-
den in Maastricht aan de oplei-
aing tolk-vertaler. „Als je hieraan studenten vraagt hoe het er-
j^eegaat, zeggen ze altijd dat zehet zo druk hebben. Terwijl het
nier veel rustiger toegaat dan in"Rusland."

Anna is ondertussen wel gewend
aan de verschillen. Het is voor
haar niet de eerste keer dat ze in
Europa is. Ze was al in Parijs,
Duitsland, België en Luxem-
burg. Aleksandra was dit jaar al
eerder in Nederland. Ze volgde
een zomercursus aan de particu-
liere universiteit Nijenrode en
heeft inmiddels veel vrienden
gemaakt in Nederland.

Aleksandra: „Nee, dat doen wij
niet. Wij hebben als we terugko-
men veel toetsen en we moeten
ons bezighouden met onze scrip-
tie. Jekan dus wel zeggen dat we
het druk hebben."

menu stonden onder andere een
Russische salade en Russische
pannekoeken.

Gisteren ter zitting bleek dat V. al
tweemaal eerder voor het rijden
onder invloed was veroordeeld. V.
gaf aan dat hij op de terugweg
van wielerwedstrijden in Meers-
sen lastig werd gevallen door een
vlieg. Op het moment dat hij naar
het beestje sloeg, kwam zijn auto
in de berm terecht en schoot van
daaruit naar de verkeerde weg-
helft.

denten naar Moskou om daar
twintig weken aan de universi-
teit te studeren. Deze studenten
zullen opgevangen worden door
Moskouse studenten die volgend
jaar naar Nederland komen.

Binnenkort reist voor de tweede
keer een groep Nederlandse stu-

Gisteren kregen de drie het cer-
tificaat van de studie uitgereikt.
Vandaag vliegen ze weer terug
naar huis. Voor hun docenten en
medestudenten verzorgden ze
gisteravond een etentje. Op het

Als afsluitende toets van het on-
derwijs in Nederland moest er
een Russische of Nederlandse
tekst vertaald worden. Irma ver-
taalde enkele verhalen van Si-
mon Carmiggelt, Aleksandra
was begonnen met een Russische
tekst over etiketten, maar vond
dat uiteindelijk te gemakkelijk
en vertaalde toen maar een veel
moeilijkere tekst over het bank-
wezen. Anna vertaalde een han-
delsovereenkomst tussen twee
firma's. Alle drie sloten ze de
toets met goed gevolg af.

Aleksandra Papanina (21), Anna«oesova (21) en Irma Trofimova
W2) studeren aan de Universiteitvan Moskou. Ze vinden dat hetstuderen in Moskou intensiever
j-*1 strenger is. „Meer theorie,
-^eer toetsen en meer druk van«e leraren. Hier in Nederland la-
*n ze het initiatief vaker van de
«udent uit gaan," vertelt Alek-sandra.

Het openbaar ministerie tilt zo
zwaar aan de gedragingen van V.
Dat een procedure is gestart om V.
voorgoed zijn rijbewijs te ontne-
men. De rechtbank doet over
veertien dagen uitspraak.OR nu bezorgd over

afslanking bij DSM

Nieuwe werkplek bij bedrijfmoeilijker te vinden 'Beslag 'Paris' te laat gelegd'
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Geleense koper
van het pand in Oirsbeek, waar-
in tot voor kort het bordeel 'Pa-
ris' gevestigd was, wil dat een
beslag op dat pand wordt door-
gestreept. Het beslag is volgens
de koper te laat en daardoor bij
de verkeerde gelegd. De man
heeft verkoopplannen, die door
het beslag worden gedwars-
boomd.
Het beslag werd gelegd op 30 no-

vember en op 1 december 1994
ingeschreven ten laste van de in
opspraak geraakte beleggings-
maatschappij BBM Project bv
uit Nijmegen. De beslaglegger
was een kandidaat-koper, die
het pand uiteindelijk niet kon
kopen van BBM.

De Geleendenaar, de huidige
eigenaar dus, heeft het pand van
BBM op diezelfde dag gekocht.
Op dat moment rustte daar nog
net geen beslag op.

EINDHOVEN - Ir. W.G. Keeris
uit Roerdalen/Herkenbosch is be-
noemd tot hoogleraar aan de
Technische Universiteit in Eind-
hoven (TUE). Keeris wordt de
eerste hoogleraar voor de leerstoel
vastgoedbeheer van de faculteit
Bouwkunde. De leerstoel is on-
dergebracht bij de vakgroep Ar-
chitectuur, urbanistiek en beheer
van deEindhovense Universiteit.

Ir. Keeris
hoogleraar

gj, ~RLEN - De ondernemingsraad van DSM is bezorgd over het
ty ■? aantal mensen dat bij DSM nog boventallig is. Gevreesd
°f 7 ï

a* de c^rca overgebleven DSM'ers van wie de functie is
typ t Vervallen, veel minder mogelijkheden hebben om een nieuwerkplek te vinden. Binnen DSM wordt dat steeds moeilijker.

Keeris zal zijn functie als hoogle-
raar twee dagen per week uitoefe-
nen, de rest van de week is hij
manager bij het ABP in Heerlen.
De 52-jarige hoogleraar is inmid-
dels al met zijn werkzaamheden
aan de TUE begonnen. De benoe-
ming loopt tot 1 november 1999...

Schalken weg
bij casino

VALKENBURG - Directeur J.
Schalken gaat per 1 februari 1995
weg bij het casino in Valkenburg.
Hij wordt directeurvan het nieuw
te vestigen Sanodome in Nijme-
gen dat in augsutus volgend jaar
van start gaat. Schalken is zes
jaar directeur geweest bij het Ca-
sino Valkenburg.

Het bedrijf waar Schalken in de
toekomst gaat werken, is een par-
ticuliere instelling in de gezond-
heidszorg. Het Sanadome is een
medisch diagnostisch centrum
waar bezoekers door middel van
kuren aan hun gezondheid kun-
nen werken.

Ê 'i|LjP?ar weken geleden werd be-
tys at DSM na drie jaarreorga-
tïen n en inkrimpen, nog 575
nli^5eJ 1 zonder taak overhoudt. In-uclels blijken dat er. 525 te zijn.

Ne/ SOciaal Pten met allerlei vang-
-2

regelingen voor die afslanking,
eiir,0orspronkelijk per 31 december
'ern,l 6̂11' maar nu -*-s besloten die
len n met drie maan(len te ver-^
tnePn' om de betrokken werkne-"
Sini Uit de nood te helpen.

"ds 1992 zijn dank zij het sociaal
Werl achthonderd boventallige
tic *neniers herplaatst. Voor een
Vjj ' mensen is ontslag aange-

taal heeft DSM nu meer dan
duizend medewerkers minder

dan in 1992: duizend mensen heb-
ben gebruik gemaakt van een senio-
renregeling, 175 mensen kregen
outplacement, duizend mensen zijn
als werknemer meegegaan naar be-
drijven buiten DSM en 250
DSM'ers zijn naar de eigen sociale
werkplaats gegaan. Daarnaast was
er een verloop van achthonderd
man, terwijl er nauwelijks nieuwe
mensen werden aangenomen.

De 525 resterende boventalligen be-
staan uit 200 mensen waarvoor al
langere tijd naar ander werk wordt
gezocht en 325 mensen die binnen-
kort overbodigworden door reorga-
nisaties, kostenbesparingen, het
opheffen van de divisiestructuuren
extra efficiëncy-rondes.

Rechtbank wil snel onderzoek over beweringen

Brandstichter baantje
beloofd als undercover

DOOR ROB PETERS

29^STRICHT/GULPEN - De
een ge Martin p- uit Gulpen heeft
tin Serie inbraken en brandstich-
&°lit

n v* GulPen bekend omdat de

* 't>aa *t">m dan niet serieus een;beio fie' a^s undercoveragent had
Leeu VolSens psychiater dr. Van

'recht
Ken'n' die gisteren voor de

I txxial 'fnk in Maastricht als ge-

' haal u kundi ëe °Ptrad-is datver"

'cCm V6Stigd door de rechter-

' teriJ^lssarisen het openbaar minis-erie m Maastricht.
toen h3kte melding van die belofte
Werc j"1] °nlangs door Van Leeuwen

rzocht °P ziin geestesver-
Zijn raadsman mr. Th.

Hiddema vroeg Van Leeuwen giste-
ren om bevestiging en kreeg die van
de onder ede staande psychiater.
De rechtbank besloot daarop de be-
handeling van de strafzaak tegen P.
op te schorten en de agenten, die de
man beloofd zouden hebben hem in
te lijven in het korps van tipgevers
in het drugsmilieu, alsnog als getui-
gen op te roepen.

Hiddema: „Uiteraard kun je vraag-
tekens zetten bij een bewering van
iemand die een wat verwaarde in-
druk maakt. Op het moment dat een
psychiater zegt dat de rechter-com-
missaris, door hem ingelicht, meent
dat er een kern van waarheid aan
het verhaal zit, moet er er iets aan
de hand zijn. Dat wil ik dus weten
en de rechtbank kennelijk ook."

Na zijn arrestatie is P. begonnen
met het bedreigen van de ook in-
middels gearresteerde voormalige
loopjongen.

Op 15 maart wordt de zaak voort-
gezet.

Von onze verslaggever

MAASTRICHT - 'Liever zes
maanden zitten voor meineed dan
een kogel door het hoofd.' De
19-jarige drugkoerier Nico H. uit
Maastricht is zo bang voor de
vuurgevaarlijke en van drugshan-
del verdachte Paul P. (27) uit
Maastricht dat hij gisteren bc-,
sloot alle eerdere beschuldigingen
van mishandeling en ontvoering
voor de rechtbank in te trekken
en P. af te schilderen als een eer-
baar burger

Op advies van zijn inderhaast op-
getrommelde raadsman mr. F.

Bots besloot H. een uur later op
zijn verklaringen terug te komen.
VolgensBots heeft H. in de gevan-
genis in Grave, naar welke plaats
hij uit voorzorg al was overge-
plaatst, een dreigbrief van P. ont-
vangen. Daarin werd hem een
'rustige detentie' beloofd als hij
niet tegen P. zou getuigen. H. was
door mr. Corten, de advocaat van
P., opgeroepen. De doodsbange
knaap viel in ongenade bij een
aantal drugshandelaren omdat hij
een hoeveelheid drugs kwijtraak-
te.

Prijs
Volgens H. is een prijs van 20.000
guldenop zijn hoofd gezet doorP.

De rechtbank besloot gisteren
vanwege de sfeer van nietsont-
ziend geweld P. naar de psychia-
ter te sturen om daar te onderzoe-
ken of een diepgaand onderzoek
naar zijn geestesvermogens nodig
is. P. weigert nu al mee te werken
aan een onderzoek, zo liet hij
agressief aan derechters weten.

Van onze verslaggever .-

MAASTRICHT/HEERLEN - De
62-jarige Engeline K. uit Heerlen
moet wegens handel in harddrugs
terug naar de gevangenis. De
vrouw die voorlopig veertien da-
gen door de rechtbank werd vrij-
gelaten, is door diezelfde kamer
gisteren veroordeeld tot dertig
maanden celstraf (waarvan tien
maanden voorwaardelijk). Een
straf die ruim driemaal hoger ligt
dan de eis van officier van justitie
mr. W. van de Ven. Die eiste
slechts een een jaar waarvan een
half jaar voorwaardelijk en had
ook geen bezwaar tegen het opleg-
gen van een alternatievestraf.
De rechtbank, kennelijk bang

voor de precedentwerking oftewel
het massaal inzetten van bejaar-
den in de drugshandel, vond vol-
doende termen aanwezig om de
vrouw toch terug te sturen naar de
gevangenis. Moeder K. zou name-
lijk met haar drie zonen en doch-
ter in een jaar tijd meer dan een
miljoen gulden aan drugshandel
vanuit hun woning hebben ver-
diend.
De drie zonen en de dochter van
mevrouw K. die een eis van drie
jaar hadden horen uitspreken,
kregen gisteren eenzelfde straf als
hun moeder opgelegd.
Engeline K. huilde bittere tranen.
„Ik dacht dat ik bij het verlaten
van het huis van bewaring zou
worden vrijgesproken," riep zij-
hulpeloos.

Geen medelijden voor
moeder drugsfamilie

Rechtbank verdrievoudigt eis officierDrugsdealer eiste intrekking aanklacht

Slachtoffer geweld
tot in cel bedriegd

en dc inmiddels aangehouden
Willem B. Op dinsdag 4 oktober
jongstleden kregen P. en zijn naar
België uitgeweken maat NazimB.
dc in ongenade gevallen koerier in
dc gaten. H. werd geslagen, in een
auto gesleurd en vervolgens in een
weiland buiten dc stad mishan-
deld met een stalen buis. Ook
werd hem vijfhonderd gulden af-
handig gemaakt.

limburg

(ADVERTENTIE)

J groothandel.
H Alleen zaterdags open!

Ook na telefonische aKprpak.

" Bij een uitgebreide verkeerscontrole op de A2
ter hoogte van Bom zijn drie auto's in beslag geno-
men. Eén auto ondergaat een nader onderzoek
omdat het chassisnummer niet klopte, de twee ande-
re auto's vertoonden technische gebreken. Een man
werd aangehouden wegens het rijden onder invloed

en van een andere automobilist werd een achterstal-
lige boete geïnd. Bij meerdere overtredingen, zoals
gebrekkige verlichting, werd een proces-verbaal
opgemaakt. De controles vonden plaats tussen 15
en 21 uur en waren vooral gericht op diefstalgevoe-
Uge auto's. Foto: PETER ROOZEN

(ADVERTENTIE)

Stukje sfeer
a■ Sfeervol kerststukje in rieten mandje.

■MHM^Q gUiW-l In diverse kleuren. Echt iets om iemand
"yS-lal**"""*-^^^^& mee te verwennen. Dan verwennen

m^k^lffl^^m V% ,__r^ w'^ u met de pr'^s*
Van 19,95 £^95

■ PBkmlw '
voor ■^■^^" ■

*-j_PP SB*y^»-_1 H>^ GELEEN Einighauserweg 101,
-j__-__|lÉ ÉÉ&cL> P^H Ü^- tel. 046-743470.

__j_g £_ J_flil "" BERG & TERBLIJTRijksweg 8,
ISJMI g. tel. 0440640161.

*fl^^ HET GROENE WARENHUIS

"Mingis geldigtot éénweek na verschijning in deze krant of jolangde voorraad strekt.

# De drieRussinnen nemen hetcertificaat van de opleiding tolk-vertaler in ontvangst.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Vlieg en drank
kostten vrouw

het leven
Van onze verslaggever



DOOR LAURENS SCHELLEN
ROERMOND - Al sinds
jaar en dag bivakkeert hij
in de bankjes van de Twee-
de Kamer, waar hij als de
politieke tegenhanger van
Pietje Bell met deregelmaat
van deklok voor opwinding
en stofwolken zorgt. Tege-
lijkertijd, al spreken zijn
politieke tegenstanders iro-
nisch van 's mans 'vrije uur-!
tjes', is WD-er Jos van Rey
actief in de gemeenteraad
van zijn woonplaats Roer-
mond. Een combinatie die
zelfs door zijn meest libera-
le partijgenoten als een fy-
siek en psychisch tijdbom-
metje wordt beschouwd.
Maar in de ogen van Van
Rey zelf kan er best nog een
flinke schep bovenop.
Sterker nog, er bestaat een dikke
kans dat Jos 'Rocky' van Rey
voor een unicum in de vader-
landse politiek gaat zorgen. Als
Limburgs Kamer- én raadslid
maakt hij zich nu ook op voor
een opmerkelijke comeback in
Provinciale Staten.

Met drie politieke petten op be-
landt de Roermondenaar zonder
twijfel in de vaderlandse editie
van het Guiness Book Of Re-
cords. Met gepaste dank aan de
WD overigens, de enige poli-
tieke partij in Nederland die dit
uitzonderlijke driedubbel-man-
daat (op papier althans) tole-
reert. Geheel indachtig uiteraard
het liberale credo 'vrijheid, blij-
heid.

De Roermondse aartsliberaal
fungeert bij de komende provin-
ciale verkiezingen - die op 8
maart worden gehouden - als
lijstduwer voor zijn partij. Op,
het eerste gezicht allesbehalve
een garantie voor een Statenze-
tel. Maar in het geval van Van

Guiness Book ofRecords
rekent al op Jos van Rey

Roermonds Kamer- en raadslid doet Staten er nog wel bij te stellen voor Provinciale Sta-
ten. Prima, heb ik gezegd, dat
wil ik best. Maar ik heb ook met-
een aangegeven dat ik die job in
de Staten niet uit de weg ga in
het geval ik daadwerkelijk met
voorkeurstemmen wordt geko-
zen. Ik zou niet eerlijk zijn je-
gens mijn kiezers als ik die Sta-
tenzetel 'dan niet zou aanvaar-
den. Maar laten we die verkie-
zingen nou eerst maar eens
rustig afwachten. Als politicus
moet je vooral geen berehuiden
verkopen nog vóór het beest ge-
schoten is. Maar als ik inderdaad
in de Staten terecht kom, dan ga
ik er in elk geval zorgen voor le-
ven in de brouwerij. Reken
maar. Want eerlijk gezegd vind
ik het daar een nogal saaie be-
doening."

Pijlsnel
Van Rey ziet voorshands geen
gegronde reden om ontkennend
te antwoorden op de vraag of een
gelijktijdig lidmaatschap van al-
le volksvertegenwoordigingen
die Nederland rijk is, uit demo-
cratisch oogpunt wel wenselijk
is. Op de al even logische vraag
of zon combinatie fysiek - en
wellicht ook psychisch - über-
haupt mogelijk is, moet de poli-
ticus niettemin even nadenken.
„Tja, dat moet de praktijk na-
tuurlijk nog uitwijzen. Trou-
wens, het zal haast niemand
bekend zijn, maar in een heel
grijs verleden heb ik al eens voor
dezelfde situatie gestaan. Maar
eigenlijk alleen op papier, want
dat duurde maar een paar we-
ken. Ach, eerlijk gezegd geloof ik
niet zo erg in die veronderstelde
overbelasting. Een kwestie van
zo efficiënt mogelijk met je tijd
en energie omgaan. Bovendien
heb ik de beschikking over een
prima vervoermiddel (Van Rey
bezit een pijlsnelle BMW; maar
sinds het geruchtmakende inter-
view over zijn 'haastig' rijgedrag
loopt hij daar niet mee te koop,
L.S.). Maar stel dat het inder-
daad allemaal teveel zou wor-
den? Dan zal ik daar uiteraard
m'n consequenties uit trekken.
Nee, welke weet ik nog niet.
Maar het is ook nog lang geen 8
maart."

Toch doemt er voor Van Rey in-
tussen een riskant regenwolkje
op. De Limburgse Staten zijn
voornemens om hun wekelijkse
marathonvergaderingen niet
langer op vrijdag, maar op een
andere dag te beleggen. En laat
die vrijdag nou nét de (enige)
vrije werkdag voor drukke Ka-
merleden zijn...

Duitsers willen
Euregionale tv

Van onze verslaggever

dacht over zijn 'unieke petten-
verzameling', bezorgt hem in
geen geval slapeloze nachten.
Voor de vérstrekkende conse-
quenties van een gecombineerde
Kamer-, Staten- en raadszetel is
Van Rey evenmin beducht. Bo-
vendien is 'Josje', zoals hij door
zijn kiezers liefkozend wordt ge-
noemd, er toch al nooit vies van
geweest om het onmogelijke mo-
gelijk te maken.

Van Rey reageert nuchter: „Kijk
eens, de Limburgse VVD heeft
mij gevraagd om mij kandidaat

spanningen moet Van Rey met
gemak in staat worden geacht
om de voor een Limburgse Sta-
tenzetel benodigde vier- tot vijf-
duizend voorkeursstemmen op
zijn naam te schrijven.

Blauwe maandag
Ook zelf sluit de WD-coryfee
een comeback in de Maastrichtse
Statenzaal, waar hij ooit al eens
een blauwe maandag vertoefde,
geenszins uit. Dat er inmiddels
ook binnen zijn eigen Limburgse
partijgelederen op zijn minst
nogal verschillend wordt ge-

Rey ligt de kwestie - zoals zo
vaak - een tikkeltje anders. De
beroepspoliticus, die ook nog
eigenaar is van een assurantie-
kantoor in zijn woonplaats, weet
zich verzekerd van een even gro-
te als trouwe schare aanhangers.

Bij Kamerverkiezingen sleept
hij, mede dankzij een Ameri-
kaans aandoende campagne, vlot
vijftien- tot achttienduizend
voorkeursstemmen in de wacht.
Waarvan het leeuwedeel uiter-
aard in Limburg. Maar ook
zónder noemenswaardige in-

DOOR MATH WIJNANDS Maar er zijn behalve de militair-
strategische nog meer redenen
voor het hoofdkwartier om in
Brunssum te blijven. „In deregio
bevindt zich het merendeel van
het grootste handelscentrum ter
wereld en daarmee de econo-
misch krachtcentrale van het
bondgenootschap. Door de
eeuwen heen heeft dit gebied be-
trekkingen onderhouden met
zijn buren in het noorden, oosten
en zuiden. Daardoor krijgt deze
sector een geografisch perspec-
tief dat van eminent belang is
voor de juiste formulering van
het Navo-beleid. Dan is er ver-
der nog de cruciale factor dat
deze sector het enorme strategi-
sche voordeel heeft van interne
verbindingslijnen," aldus Han-
sen.

Hansen: 'Geen reden voor verhuizing hoofdkwartier naar Zuid-Europa'

Afcent blijft nog
even in de 'Hendrik'

BRUNSSUM - Hoe lang
blijft Afcent nog in Bruns-
sum nu er geen oorlogsdrei-
ging meer bestaat in West-
en Midden-Europa? Heeft,
de alliantie al werk, dan is
dat in de zuid-oostelijke
hoek van Europa (lees aan
de rand van de Balkan).
'Wat moet je dan met een
duur hoofdkwartier in Ne-
derland. Dat is sinds het
einde van de Koude Oorlog
een overbodige luxe', klinkt
het gemompel in de Navo-
wandelgangen.

achtergrond

Maar de ruim honderd burgers
in dienst van Afcent en de bijna
2000 militairen hoeven niet te
vrezen. Evenmin de economie
van Oostelijk Zuid-Limburg, die
voor een deel op Afcent leunt.
Afcent-opperbevelhebber gene-
raal Helge Hansen maakt zich
sterk voor een lang verblijf van
het hoofdkwartier van de geal-
lieerde troepen Midden-Europa
in de voormalige staatsmijn
Hendrik.
'Brunssum' coördineert de Mid-
den-Europese sector van de Na-
vo, dat ooit 's werelds grootste
concentratie van militair poten-
tieel was. Zowel aan westerse als
aan Oosteuropese zijde is daar
sinds 1990 een einde gekomen.
De voormalige Sovjetunie begon
in dat jaar met de terugtrekking
van de 300.000 troepen. De
Navo-landen gingen vervolgens
sterk bezuinigen op hun defen-
sie-budgetten. Een inkrimping
bij Afcent, dat op 15 maart 1967
in Brunssum neerstreek, kon niet
uitblijven. De militaire sterkte is
sinds de ineenstorting van het
Warschau Pact met eenderde te-
ruggebracht en het burgerperso-
neel met ongeveer een kwart
gereduceerd.

Meer bezuinigingen kunnen vol-
gens de Duitse generaal Hansen
niet meer. Want ondanks alle
mondiale politieke ontwikkelin-
gen is er volop werk aan de win-
kel. Ten eerste is er het samen-
werkingsverband met de landen

KEULEN/HEERLEN - De
Keulse regeringspresident dr.
Franz-Josef Antwerpes heeft het
plan geopperd om te komen tot
een Euregionaal tv-station. Ant-
werpes denkt in eerste instantie
aan een uitzending die elke dag
ongeveer 5 minuten duurt en die
wordt ingepast in het regionale
programma van de WDR. Ook
het kanaal waarop de uitzendin-
gen moeten plaatsvinden is al
bekend. Hiervoor zou kanaal 45
van de Belgische Rundfunk
(BRF) uitermate geschikt zijn.
Antwerpes heeft zijn idee gelan-
ceerd naar aanleiding van plan-
nen van de WDR (West 3) om
zogenaamde 'Metropool-tv' te
gaan maken. De bedoeling hier-
van is om in elke grote stad in
het Roergebied elke dag 20 mi-
nuten tv te gaan maken, speciaal
voor die stad. Ook BRF heeft
plannen om regionale/lokale tv
te gaan maken, maar heeft daar-
voor niet voldoende financiële
middelen. „Maar het is natuur-
lijk onzin als twee tv-zenders
elkaar gaan beconcureren,"
meent woordvoerder Wiessel-
mann van het Keulse bestuurs-
centrum.

De Duitsers willen de zender e^\
het kanaal van BRF gaan 1?\bruiken. Om taalproblemen J'voorkomen, zal het Euregiona'6,
programma worden uitgezond^'
in twee of drie talen, zoda 1
iedereen in de Euregio het pr°-
gramma kan verstaan. De Dui*'
sers hebben inmiddels bij dc
Europeese Gemeenschap i"
Brussel subsidie aangevraagd- j
waardoor een onderzoeksbureauuit Dortmund de haalbaarheid'
van het project kan onderzoo j
ken. De kosten van dat onde1"
zoek zijn geraamd op rui" 1!150.000 gulden.
Wanneer de plannen werkelijk'
heid worden, kon WiesselmaP£niet zeggen. „Dat is natuurÜr
afhankelijk van de resultate"
van het haalbaarheidsonder-
zoek," aldus Wiesselmann.
Anton Post, directeur van Om-
roep Limburg, reageerde gist-
ren sceptisch op de plannen vao
Antwerpes. „We hebben al moei-
te genoeg om een regionale tv-
zender van de grond te krijge"*
Dat heeft vooralsnog onze prio-
riteit. We gaan de problemen die
we daarmee hebben niet vergro-
ten door ook te denken aan Eü'
regionale televisie. Desondanks
juich ik het initiatief wel toe,
aldus Post. .Economie

De generaal weet dat hij in een
eventuele strijd om Afcent in
Brurtssum te behoudenkan reke-
nen op de nodige steun vanuit de
regio. Want de bestuurderen van
gemeente en provincie weten
maar al te goed wat het hoofd-
kwartier betekent voor de regio-
nale economie. Het laatste on-
derzoek naar de economische
effecten van Afcent dateert uit
1988. Toen bleek dat de organi-
satie samen met enkele kleinere
Amerikaanse legerdepots jaar-
lijks 100 miljoen gulden in de
Limburgse economie pompten.
En daarbij was niet eens het be-
drag dat het personeel in de re-
gio besteedde. Dat werd geschat
op minimaal 70 miljoen gulden
per jaar.

In de wandelgangen van de di-
verse bestuurscentra hoor je dan
ook niemand pleiten voor het
vertrek. Ze zouden wel gek zijn,
want nooit krijg je een dergelijk
grote economische 'motor' er
voor terug diezo weinig aan (mi-
lieu)overlast veroorzaakt.

Generaal Hansen ging in een
spreekbeurt over de toekomst
van Afcent niet echt in op de
economische betekenis voor de
regio. Het enige dat hij informeel
kwijt wilde: „Toen ik ooit eens
met een Navo-onderdeel uit het
Duitse Koblenz moest vertrek-
ken, werd er alleen maar over
gesproken hoe het verder moest
met die mensen die dagelijks die
36.000 broodjes bakten."

# Afcent-opperbevelhebber generaal Hansen tijdens de commando-overdracht.
Archieffoto: FRANS RADI

Daadkracht
Maar is dat laatste niet de reden
om het hoofdkwartier juist wel
naar de zuidflank van het Navo-

in Oost-Europa. Dit zogenoemde
Partnerschap-voor-Vrede, waar-
onder gezamenlijke militaire oe-
feningen, wordt vanuit Bruns-
sum gecoördineerd. Ten tweede
is er de ontwikkeling dat de Na-
vo buiten eigen territorium op-
treedt. Bijvoorbeeld de inzet in
voormalig-Joegoslavië op ver-
zoek van deVerenigde Naties.

territorium te verhuizen? Han-
sen: „Ik blijf van mening dat de
'central region' van levensbelang
is voor de samenhang en opera-
tionele daadkracht van het gehe-
le bondgenootschap. Dat wil
zeggen dat de Navo weliswaar
niet meer voorbereid hoeft te
zijn op een wereldconflict, maar
wel op crisissituaties die net ge-
volg zijn van agressie. Dan is
snel optreden geboden en dat
dient vanuit een goed georgani-
seert hoofdkwartier te gebeu-
ren."
„We moeten voeling houden met

een groot aantal organisaties, re-
geringen en ad hoc coalities om
te kunnen bepalen of - en, zo ja,
hoe - wij moeten reageren. We
moeten de politieke leiders zo
goed mogelijk informeren over
praktische militaire oplossingen
en over de inzet van passende
strijdmachten. Mogelijke con-
flictsituaties variëren van huma-
nitaire hulpverlening, via hand-
having en afdwinging van vrede
tot een hooglopend conflict.
Voor al deze taken moeten we
geheel nieuwe plannen uitwer-
ken. Dat alles rechtvaardigt ons
bestaan."

JISIAAPKAMERCOMPLEET MET KAST M9HBK
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# Jos van Rey: Kamer-, raads- en binnenkort waarschijnlijk óók nog Statenlid.
Archieffoto: JEROENKUIT
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Tweede Kamer tegen
komst mestcentrale
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De TweedeKamer
is sterk gekant tegen een mest-
centrale waaraan veehouders
verplicht hun overtollige mest
moeten leveren. Daarmee is de
komst van de mestcentrale zo i
goed als zeker van de baan. Met
name de Brabantse en Limburg-
se boerenbonden NCB en LLTB
hechten grote waarde aan de
centrale.
Een wettelijk geregelde distribu-
tie van overschotmest voorkomt
een onderlinge concurrentieslag
onder veehouders, menen de
twee bonden. Een groot aantal
veehouders voelt echter niets
voor een verplichte levering. Bo-
vendien zijn ook akkerbouwers -
de afnemers van de mest - en
mesthandelaren tegen de mono-
poliepositie van de centrale.

Desondanks treft het Land-
bouwschap momenteel de wette-
lijke voorbereiding voor de op-
richting van de mestcentrale. In
januari neemt het schap een de-
finitief besluit.

Draagvlak
De Tweede Kamer gelooft niet in
de mestcentrale, zo bleek giste-
ren tijdens overleg met land-
bouwminister Van Aartsen. Van
de grote fracties ziet alleen het
CDA er heil in. De overige par-
tijen concluderen dat er binnen
het landbouwbedrijfsleven te
weinig draagvlak bestaat. Daar-
naast willen de fracties niets
weten van een monopoliepositie
voor de centrale.
Hoewel de centrale een zaak is
van het Landbouwschap, is de
wettelijke goedkeuring vereist
van minister Van Aartsen en de

Europese Commissie in Brüssö
Van Aartsen zei gisteren alle*-1*
maar te zullen instemmen als o'
Tweede Kamer akkoord ga^
Bovendien wil de minister eert'
het oordeel van Brussel afwach-
ten, hoewel hij - wegens de Eu
ropese anti-kartelregels - nie'
veel vertrouwen heeft in de uit-
komst.

Ondanks alle kritiek houdt #|
Tweede Kamer de formele ga^B
naar Brussel niet tegen. Zo\-VeT
de fracties als Van Aartsen he*3'!
ben de stillehoop dat deEuropol
se Commissie het uiteindelij^!
vonnis over de mestcentrale vc»'l
trekt. In dat geval richt de bon
renwoede zich op Brussel en k 8"!
politiek Den Haag de handen '"I
onschuld wassen.

Weerzin
Voorzitter Latijnhouwers van »e
NCB in Tilburg reageert lac^niek op de weerzin van de K?'
mer tegen de mestcentrale. ~"Tweede Kamer speelt niet deb*
slissende rol. Ik ben allang bW
dat er geen blokkade is opg-^j
worpen en dat de weg naar Brus'l
sei kan worden bewandeld. "''l
geven de hoop nog niet op."
Latijnhouwers erkent wel dal
het draagvlak onder de boere'
voor de mestcentrale afkatf**
„Wat de gevolgen daarvan zij<J
is nu nog niet duidelijk. Het lij»*
me te vroeg om te zeggen dat d
centrale dan maar niet moj
doorgaan. Misschien dat we d
plannen nog wat moeten aanpaj'
sen. Het gaat er ons om dat <»
boeren een stukje solidariteitV
trachten zodat de overschotmeS
op betaalbare wijze kan word*-
weggewerkt. De vorm die "
mestcentrale moet krijgen, 'daaraan ondergeschikt."

limburgs dagblad

limburg



struikeld, omdat de regerings-
partij PS onderling verdeeld
was? Indien de gemoederen door
de taalstrijd oplaaien, lukt het
de PS-fractie niet om een meer-
derheid te vinden voor welk ka-
binetsbesluit dan ook.
De Voerstreek mag zich dan
weer opmaken voor een hete
winter.

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

Daarmee dreigt de Franstalige
eenheid te splijten. Als gevolg
daarvan lijkt een politieke crisis
in het hele land onvermijdelijk.
Want hoe vaak is het Belgische
kabinet in het verleden niet ge-

steun aan Happart toegezegd.
Maar partijvoorzitter Philippe
Busquin hield zich diplomatiek
op de vlakte.

Happart denkt met een harde
confrontatie alle partijgenoten
voor zijn zaak te winnen. In een
keiharde - desnoods ondemocra-
tische - strijd zullen de Luiksge-
zinden de handen ineen slaanom
die 'vermaledijde' Vlamingen
aan te pakken. Zo redeneert de
Europarlementariër. Komt die
steun er niet, zal de hij niet
schromen de eenheid in de Parti
Socialiste (PS) op te blazen. „De
uitspraak van deze week is een
Vlaams arrest, van de eentalige

Strijd

Daarom zijn de Luiksgezinden
in Voeren ook tegen ditBrusselse
besluit in verzet gekomen. De so-
lidariteitvan depolitici elders in
Wallonië is er echter niet. De
meeste Franstalige partijen stel-
len zich op het standpunt dat
met het verruimde stemrecht de
Europese eenwording gediend is.

José Happart heeft behoefte aan
oorlogsstemming. Politiek dreigt
hij namelijk het onderspit te del-
ven. Tijdens de laatste gemeen-
teraadsverkiezingen op 9 okto-
ber jongstleden leed hij een
gevoelige nederlaag. Zijn Retour
è Liège (het Voerense verbond
van Luiksgezinde partijen) zag
zijn jarenlange riante voor-
sprong in de gemeenteraad gere-
duceerd tot acht zetels tegen
zeven voor het Nederlandstalige
Voerbelangen. En het wordt nog
erger: Brussel heeft besloten dat
alle buitenlanders uit de EU-
landen die in België wonen in
2000 mogen meestemmen voor
de gemeenteraad. Omdat in de
'Gazastrook van België' veel Ne-
derlanders wonen, zal de Neder-
landstalige oppositie Voerbelan-
gen dan waarschijnlijk op een
meerderheid kunnen rekenen.
Voor de eerste keer na de oorlog
zullen de Vlamingen dan over
een politieke meederheid be-
schikken.

Sommige vooraanstaande PS-
politici, zoals de populaire bur-
gemeester Van Cauwenberghe
van Charleroi en federaal minis-
ter Dehousse (binnenkort burge-
meester van Luik), hebben deze
week hun onvoorwaardelijke

kamer van de Raad van State.
De houding van de Vlaamse
rechters is integristisch en inci-
viek (fundamentalistisch en poli-
tiek onbetrouwbaar, red.) Ik blijf
daarom kandidaat-burgemees-
ter. De bal ligt in het kamp van
de Parti Socialiste. Als de partij
me niet steunt, is ze in de ogen
van de publieke opinie dood," zo

HEERLEN
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3. Religieuze
Kunst. T/m 8/1. Open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur. Stadsgalerij,
Raadhuisplein 19. De eigen collectie.
T/m 16/1, open di t/m vr 11-17 uur, za
en zo 14-17 uur. Openbare bibliotheek,
Raadhuisplein 20. Werk van José Smits
en Miep Mostard. T/m 17/1, open dag.
9.30-17 uur, za 10-13 uur.

Dreigende conflicten doen taalstrijd opnieuw opleven

SITTARD
Galerie Michel Knops, Steenweg 44.
Schilderijen van Bernard Visser. T/m
8/1, open di t/m vr 11-18 uur. Za 11-17
uur. Zo 14-17 uur. Kunstcentrum,
Leyenbroekerweg 113a. Sonja's Choice.
T/m 29/1, open wo t/m zo 14-17 uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Elly
Kruyssen. Het Domein, Kapittelstraat
6. Expositie laureaten Werner Mantz
Prijs. T/m 31/12, open di t/m vr 10-17
uur, za en zo 14-17 uur.

Wapenstilstand dreigt een abrupt einde te
komen. De burgemeesterskwestie is
bijzonder hoog opgelaaid deze week.

José Happart is weer op oorlogspad.
Zowel in de gemeente Voeren als in het

hoofdstedelijke Brussel wil de Franstalige
politicus de lont in het politieke kruitvat
opnieuw ontsteken. Het was enkele jaren
rustig aan het 'taaifront', dat direct aan

Zuid-Limburg grenst. Aan die

Voeren weer kruitvat
van Belgische politiek

Stedelijk Museum Roermond, Ander-
sonweg 4. Stroomgebied, werk van vijf
Limburgse kunstenaars. T/m 15/1.
Open di t/m vr 11 tot 17 uur. Galerie
Wansink, Neerstraat 76. Werken op
papier van Klaas Gubbels. T/m 24/12,
open di t/m za 11-17uur.

ROERMOND

HERKENBOSCH
Art Gallery Spreuwenberg, Hoofdstraat
27. Grafiek. T/m 29/1, open do 18-21
uur, vr t/m zo 14-17uur.

" De Stichting Open Deur zoekt
vrijwilligers die op basisscholen
voorlichting willen geven over
India, Ghana en Brazilië. Het
doel is het eenzijdig beeld over
de Derde Wereld te doorbreken.
Interesse: ©741368/320980.

van Heerlen, dat op zondag 22
januari van 17-23 uur plaats-
vindt in café Donners in Weiten,
moet snel reageren. Er is nog
slechts plaats voor enkele kop-
pels. Inschrijfgeld tien gulden
p.p. Opgave alleen vandaag tus-
sen 19 en 20 uur: S 045-739284.

# Wie mee wil doen aan het
kwajong-kaartkampioenschap

HEERLEN

Limburgs Museum, Goltziusstraat 21.
Zoeker op Limburg. T/m 26/3. De ver-
wonderingvan dubbeltalentPieke Das-
sen. T/m 30/7. Open di- vr 10-16.30 uur,
za en zo 14-17 uur. Museum Van Bom-
mel Van Dam, deken van Oppensingel
6. Tussentijds. Eigen collectie rond de
jaarwisseling. T/m 8/1, open di t/m vr
10-16.30 uur.

VENLO

ECHT
Gemeentemuseum, Plats 1. Prima Don-
na, mariaverbeeldingen. T/m 31/12,
open di t/m vr 10-17 uur, zo 14-17 uur.

" Het IVN maakt maandag 26
december een wandelingvan ne-
gen kilometer door het Bunder-
bos. Vertrek op eigen gelegen-
heid om 13 uur aan de Markt in
Hoensbroek.

HOENSBROEK

"In café Fellini, Kerkplein
69,73, treedt op tweede kersdag
de Erwtjes Ouwe Leem Band op.
Woensdag 28 december wordt er
vanaf 21 uur de Amstel karaoke-
show gehouden.

SCHINVELD

" Gymnastiekvereniging Olym-
pia Keep Fit houdt maandag
vanaf 10 uur een open kerst-
kwajongconcours in café 't
Heukske, Pres. Rooseveltstraat
28. Inschrijven kan vanaf 9.30
uur.

in detheaters
HEERLEN

do. 22/12: muziek: Lysenko Jeugd Or-
kest m.m.v. pianist Viatscheslav Zub-
kov.
vr. 23/12: muziek: Capella St. Peters-
burg.
ma. 26/12: muziek: kerstconcert Pan-
cratius (12.30 uur).
wo. 28/12: cabaret: Frank Groothof
met De thuiskomst van Odysseus (19
uur.)

SITTARD
ma. 25/12: muziek: Ritmic Groep (12
en 16 uur)

MAASTRICHT
do. 22/12: muziek: Golden Earring.
vr. 23/12: muziek: André Rieu met
Strauss & co.
ma. 26/12: muziek: Maastreechter Staar
(11.30 uur).
wo. 28/12: toneel: The Sunshine Boys.
vr. 29/12: muziek: Always Rhythm door
Joeka.
Alle voorstellingen beginnen om 20
uur, tenzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

" In De Nor, Geerstraat 302,
vinden volgende week diverse
optredens plaats: woensdag 28
december de twaalfpersoons
soulformatie 'Colors of Soul',
donderdag 'de Familie Franssen'
en vrijdag 'Mr. Patatoehead'.

" De VW Simpelveld/Bocholtz
en de wandelvereniging NOAD
houden zaterdag 31 december de
Oliebollenwandeltocht over 5,10
en 15 kilometer. Gestart wordt
tussen 10 en 14 uur aan zaal
Dackus, Irmstraat. De wande-
ling gaat onder alle weersom-
standigheden door.

SIMPELVELD

DOOR JAN HENSELS

" Een opname uit de oude doos van de winkel van Van
Baar aan de Rumpenerstraat in Brunssum.

Vaak ontbreekt een jaartal bij
het onderschrift. Dat geldt ook
voor plaatsen of namen van per-
sonen. Het is daarom uit histo-
risch oogpunt allemaal wat on-
bevredigend. Wie zoals veel
oudere Brunssummers nog in
staat is zelf het verhaal bij de fo-
to te vertellen zal er nog menig
genoeglijk uur mee kunnen
doorbrengen. Voor anderen is
het soms gissen wat er op te zien
is. Een onderschriften als 'Het
Schutterspark is ook populair
bij sportvissers' is wel erg sum-
mier.
Deel drie is verschenen bij de
uitgeverij Europese Bibliotheek
in Zaltbommel.

Vooral veel oudere inwoners van
die plaats zullen veel plezier be-
leven aan de kiekjes en ansicht-
kaarten. Bezwaar van deze
werkjes is dat ze weinig infor-
matie bevatten over wat er nou
eigenlijk op de foto te zien is.

Ê^NSSUM - In de serie
de -^ssum in oude ansichten rol-
<je °nlangs het derde deeltje vanersen- In het boekJe ziJn 92s uit de oude doos opgëno-

Dli nogal wat historische|
r, _-_-_-__-_-_-_-_-_-___,

Statistieken inbibliotheek
bar -^LEN -De Heerlense open-
steu ibli°theek is één van de 35
C^Punten geworden van het
lek r,-aal Bureau voor de Statis-
Cfco 'CBS). Meer dan duizend
de i ~statistieken met cijfers overbjj0tLtste twee Jaarzijn in de bi-
speo- ,ek te zien. Ze staan in een iSche CBS-zuil. De statisti-
getjj gegevens zijn vooral voor
te-?, ienten> bedrijven en studen-
Qver ?teressant. Naast gegevens
'ew economie en hetbedrijfs- ;

staan in de zu-d o°k Pr°--8-svenestatistieken die inzicht'
ede ï10 e -^wikkeling van de

de j riandse nijverheid en han-

Groevebij
Geulhem open

WO^ENBURG - Ook dit jaar
e Geulhemmergroeve

gest ,-jjdens de kerstdagen open-
is -s*d voor publiek. De groeve
°Pen eerste en tweede kerstdag
beta) .Van twee tot zes uur. Tegen
Pe-fs 6 van twee gulden per
<4ia °°n kan men onder deskun-
*4°or leiding een tocht maken
o-M het gangenstelsel, waarin
ttlüs

er andere het Blokbrekers-
■^ar eiUtn' "^e Oranjegalerij, de
\iit y de Grote Galerij, de kapel
**kp ■ en diverse houtskool-

ningen te bezichtigen zijn.. e*n ulhemmergroeve is gele-
ih R aan de Geulhemmerweg 30ABerg en Terblijt.

prenten van de voormalige
Staatsmijn Hendrik waar tot de
sluiting in 1968 veel Brunssum-
mers hun brood verdienden. Zo
is er een foto bijna tachtig jaar
geleden genomen, van een in
aanbouw zijnde schacht van die
mijn. Ook zijn er nog prenten be-
waard gebleven van de futuris-
tisch ogende watertoren op het
mijncomplex. Jammer dat die
toren niet bewaard is gebleven.

" De parochiekerk van
Johannes de Doper is in januari
gesloten omdat de kerkdeuren
worden geschilderd. De week-
endmissen zijn dan in het oude
kerkje op de kerkberg. Zaterdag
19 uur, zondag 9.30, 10.30 en
11.30 uur. Door de week zijn de
missen in de Van Arskapel van
de St.-Janskerk.

EYGELSHOVEN

KERKRADE - De bibliotheek in
Kerkrade verhuist in de periode
16 tot en met 31 januari naar de
Rodahal en is dan gesloten. Op 1
februari is de feestelijke opening
in de nieuwe ruimte, de achter-
foyer van de cultuurzaal. De ver-
huizing uit de Atriumflat heeft
tot gevolg dat de jeugd- en vol-
wassenenafdeling niet meer op
een verdieping kunnen worden
gevestigd. De jeugdafdeling is
daarom 's avonds en op woens-
dag- en vrijdagochtend gesloten.
In de verhuisperiode kan het pu-
bliek gebruik maken van de fi-
lialen in Eygelshoven en Kerk-
rade-West.

Bibliotheek in
Kerkrade dicht
bij verhuizing

Kerstuitzendingen
Omroep Landgraaf
LANDGRAAF - Lokale omroep Landgraaf verzorgt deze week extra
kerstuitzendingen. Het programma tot en met vrijdag bestaat uit
twee delen en geeft een beeld van allerleikerstactiviteiten in de ge-
meente. Ook is er aandacht voor diversewoonprojecten in Landgraaf
en concerten die de afgelopen tijd in de gemeente zijn gehouden.

# De Orgelcyclus '94 van de
Stichting Orgelkring Kerkrade
wordt tweede kerstdag om 15
uur besloten met het traditionele

# In de Laurentiuskerk wordt
een vijftigtal kerststallen uit de
hele wereld tentoongesteld, sa-
men met een verzameling enge-,
len, afkomstig uit privé-bezit.
De kerk is op beide kerstdagen

VOERENDAAL

van 14 tot 17 uur open.
BOCHOLTZ

" De kon. fanfare St.-Caecilia
begint in de kerstnacht om 24
uur aan een muzikale rondgang.
Op dertig plaatsen in het dorp
worden kerstliedjes gespeeld. De
traditie bestaat sinds 1912. Deze

ikeer worden de muzikanten ver-
gezeld door een opnameteam en
verslaggever van de Omroep
Limburg. De uitzending vindt op
eerste kerstdag tussen 17 en 18
uur plaats.

kerstevenementen
kerstconcert in de Abdijkerk van
Rolduc. Medewerking verlenen
organist Tjeu Zeijen, zangeres
Yvonne Nijsten en harpiste Ma-
nou Liebert.

KERKRADE

" De leerlingen van basisschool »
De Belleboom brengen vandaag
vanaf 10 uur zelfgemaakte kerst-
attenties naar de 170 bewoners
van bejaardentehuis Firenschat
in Terwinselen. Ook verzorgen
de kinderen er kleine voor-
dracht jes.

Derde deel Brunssum
in oude ansichten
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Ha\ tNSTRAAT ui. Maastricht
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Studio Maastricht, Brusselsestraat 59.
Glazen unica van de familie Precht.
T/m 30/12, open do t/m zo 13-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Glasobjec-
ten van Peter Bremers. T/m 16/1. Open
wo t/m zo van 13 tot 17 uur. Gallery
Callas, Markt 10b. SjaKO, schilderijen.
Open do en vr van 14 tot 17 uur, za 14
tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur. Galerie
Dorine Eijkman, Rechtstraat 96. Werk
van Marianne de Moor en Huub Bruis.
T/m 24/12. Open do t/m zo van 13.30 tot
17 uur. Galerie Amarna, Rechtstraat
82/84. Dromen in glas, Antoon van
Wijk. T/m 5/1. Open di t/m za vanaf 12
uur. Galerie Tracé, Alexander Batta-
laan 31. Kunstuitleen-expositie. T/m
21/1. Open di 14-18 uur, vr en za 12-17
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Werk van Nicole Dubuisson en Anneke
Kockelkorn-Hanssen. T/m 31/12. Open
di t/m za 13.30-17.30 uur. Kamer van
Koophandel, Maasboulevard 5. Foto's
van Gustaaf Begas. T/m 30/12, open ma
t/m vr 8.30-16 uur. Galerie Ardi Poels,
Lage Barakken 31a. Werk van Ger van
Elk. T/m 31/12, open wo t/m za 13-17
uur. Galerie Rob van Sijn, Bredestraat
4. Charles Eyck en Caius Spronken.
T/m 31/12, open di t/m za 12-18 uur.
Gallery Bellarte. Achter de Commedie
16a. Beeldenexpo. T/m 8/1, open di t/m
za 11-17.30 uur, zo 13-17 uur. Galerie
Fah, Brusselsestraat 80. Werk van Ni-
colaas Wijnberg. T/m 8/1, open do
16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur. Galerie
Lot Duynstee, Hoogbrugstraat 18. Ke-
ramiek van Susan Nemeth en Mary Vi-
gor. T/m 15/1, open wo t/m vr 13.30-17
uur, za 11-17 uur. Gebouw Landbouw -
belang, Maasmolendijk. Expositie van
16 beeldend kunstenaars. T/m 22/1,
open wo t/m zo 14-17 uur. Gouverne-
ment, Limburglaan 10. KeuzeWerk 6.
T/m 3/2, open op werkdagen 9-17 uur.

MAASTRICHT

" In de Voerstreek werd in het verleden hard gevochten. Opnieuw is de politieke sfeer explosief in de 'Gazastrook
Van België. Archieffoto: LD

DOOR MATH WIJNANDS
r-^RLEN - 'Bourgmestre fai-
L Qt fonction', noemt José Hap-
|Pt zichzelf. De Nederlandseijjin waarnemend-burgemeester
j^lgt hij niet over zijn lippen.

L '.at is net de reden waarom
ijl fittende schepen (wethouder)
| £h die titel onwettig heeft toe-
'J^gend. Want een arrest uit

' °6 schrijft voor dat de burge-, eester van Voeren tweetalig
;|jooet zijn. Omdat hij het ver-
lig om ook maar één woord
l-Jjderlands te spreken, mag. Ppart zich bovendien volgens
hn uitspraak deze week van deg^d van State niet kandidaat

'len tijdens de nieuwe burge-.^stersverkiezing in januari.
? j.aarHappart zou Happart niet
Jn als hij de rechterlijke uit-
Caak niet aan zijn laars zou
jPpen en toch gewoon kandi-

blijft.

,-" luli tekende José Happart -
V tevens Europarlementariër is
arr deParti Socialiste (PS) - bij
jj.bezigheid van burgemeester
st

c° Droeven enkele admini-,
[j atieve stukken als waarnemer.,

L §ing om onschuldige stuk-
jeft: het verlengen van drie rij-

De onbevoegde daads echter symbolisch. Happart,
»s' dat hij daarmee het zoveel-

conflict had uitgelokt. De,
j oppositie on-j^leidingvan Huub Broers was

*■>-
aari ook rap bij om een geding

5^ te spannen bij de Raad van

Ij *e week kregen de Vlamingen,, n gelijk, Happart mocht niet
tg, waarnemend-burgemeester|.enen. En wat zeker zo bc-
*. grijk is voor Broers c.s.: het
Jp rechtscollege verbiedt de
rL Pen tevens om zich kandi-
thai- te stellen voor het burge-Waterschap.

probeert Happart steun te ver-
werven.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg 31.
Werk van Age Hartsuiker enHarmRut-
ten. T/m 15/1. Open do t/m zo 14-17.30
uur.

limburg

in hetnieuws

streeksgewijs
journaalkort



Van onze verslaggever

KERKRADE - Kerkrade gaat de
gevolgen van het stijgend mijnwa-
ter nauwlettend in de gaten houden.
Op verzoek van de PvdA en Burger-
belangen wordt die problematiek
een vast agendapunt in de politiek.
De gevolgen kunnen volgens die
fracties namelijk omvangrijker zijn
dan alleen een instortingsgevaar
van de Catharinaschacht in Bleijer-
heide.
Het mijnwater wordt sinds begin
dit jaar niet meer opgepompt in de
mijngangen onder Kerkrade. Het
mijnwater stijgt daardoor, maar de
snelheid waarmee dat gebeurt, is
groter dan aanvankelijk werd bere-
kend door Staatstoezicht op de Mij-
nen.
Voor de Catharinaschacht aan de
Pricksteenweg bestaat een reeël in-
stortingsgevaar. Daarom besloot de
gemeenteraad gisteren 124.300 gul-
den vrij te maken voor het precies
opsporen van de schachtingang om
die later op een veilige manier te
kunnen afdichten.

Maar voor PvdA en Burgerbelangen
houdt het probleem daarmee niet
op. „Mogelijk heeft het stopzetten
van de pompen gevolgen voor de
hele regio," aldus PvdA'er Hans
Bosch, 'zonder een sfeer van be-
zorgdheid te scheppen. Hij doelde

Dakwerk ligt stil

Scholenkwestie in
Onderbanken opgelost

Aansluiting basisonderwijs Bingelrade/Jabeek bij Heerlen

op eventuele gevolgen voor het
rioolstelsel en de lozing van veront-
reinigd mijnwater op het riviertje
de Worm.
Het bedrag dat Kerkrade heeft uit-
getrokkenvoor het opsporen van de
Cahtarinaschacht probeert de ge-
meente nog te verhalen op Econo-
mische Zaken. Daarover heeft de
gemeente volgende maand een ge-
sprek met het ministerie. Burgerbe-
langen deed de suggestie een beroep
te doen op de 'pot mijnschade.
Wethouder Thei Geurts wil voorals-
nog alleen de problematiek van de
Catharinaschacht bekijken. „Daar
is haast bij, want we moeten uit-
gaan van de meest negatieve situa-
tie. Vandaar dat we hebben beslo-
ten de opsporing te financieren. Wie
het geld uiteindelijk betaalt, bekij-
ken we later wel." De problematiek
die Bosch schetste behoeft volgens
Geurts nader onderzoek.

Geluidsmetingen
Awacs-overlast

BRUNSSUM - Een ingenieursbu-
reau heeft gisteren in opdracht van
de gemeente Brunssum geluidsme-
tingen verricht in verband met la-
waai van overvliegende Awacs-toe-
stellen. De metingen vonden plaats
bij de woonwagenbewoners aan de
Hoogenboschweg. De resultaten
van de metingen moeten binnen en-
kele maanden verwerkt zijn. De
gegevens zullen in commissiever-
band besproken worDe woonwa-
genbewoners eisen isolatie van hun
behuizing.

Bewoner draagt
inbreker over
aan de politie

LANDGRAAF - De eigenaar van
een woning aan de Brandhofstraat
in Landgraaf trof dinsdagavond om
acht uur drie inbrekers aan in zijn
huis. Hij kon één van hen, een
25-jarige Sittardenaar, na een ach-
tervolging aanhouden en aan de
politie overdragen. De Landgrave-
naar raakte daarbij gewond. Hij
moest zich in het ziekenhuis laten
oehandelen.

Winkeldief
van 74 jaar

KERKRADE - Een 74-jarige
Kerkradenaar werd dinsdag-
middag in een supermarkt aan
Hertogenlaan betrapt op win-
keldiefstal. Hij wilde goederen
meenemen ter waarde van ruim
235 gulden. De politie bood
hem een schikking aan ter
hoogte van tweehonderd gul-
den.

Inbraakgolf
Onderbanken

" Binnenkort wordt het dakherstel aan deRozenstraat hervat dooreen bedrijf dat is gespecialiseerd in asbestverwijdering.
Foto: FRANS RADE

JABEEK - De politie constateert
een toename van het aantal inbra-
ken in de dorpen Jabeek, Schinveld
en Bingelrade. Dinsdag was het
weer raak in Jabeek. Inbrekers for-
ceerden in de vroege ochtend een
keukenraam van een woning aan de
Wiegelraderweg. De dieven stalen
geld en sieraden. Enkele gestolen
goederen werden in de buurt terug-
gevonden.

Tasjesdiefroept
'sorry mevrouw'

Wensen
" Kerst- en Nieuwjaars»
ten komen steeds vroege?*
jaar hebben we de eersW
half november gesignaW
De Hogere Hotelschool $
tricht introduceert een 'nieuwere trend. Zij stuurt f
lijk met de traditionele e»
jaarswens meteen een *."
wens die betrekking heeft
Pasen. Weliswaar alleen **Spaanse tekst op de vijft®
kaart, maar toch: 'De dir^-
het docentencorps en alle fl'
re medewerkers van de sd
wensen u en de uwen eefi
lukkig Pasen en een voorsl
dig Nieuwjaar', staat er-
eigenaardige volgorde 'natuurlijk wel vermoeden:
het hier wellicht een vergif
bij de vertaling betreft,
tip: Kerstmis is in het Spe
'Navidad'.

Donker
% 'De donkere dagen **Kerstmis', staat er boven 'brief die we ontvingen van 'bewoner van de Sittardef^
in Heerlen. De schrijve?
ontsteld over de voorgeno^
sluiting van de parochie^
'waar wij zoo veel jaren nt°\
en droevige herinneringen*
hebben. Gezien de spew
hebben we hier te maken "
een oudere lezer. Het is *trieste zaak, zeker voor
oudere parochianen. En hf
haast onmogelijk hun uit
leggen waarom een kerk tt
zij zo veel troost hebben ges .
den, moet worden gesW.
Alsof troost en herinneriw
in geld zijn uit te drukke*-

Donker 2
" Het Sociaal Begeleidt";
fonds voor Oorlogsvrijwil^K
van de Koninklijke M^f.
brengt in de donkere dafv
troost aan 29 mensen in 2*
Limburg. Het gaat om ootl<%
veteranen die nog altijd Q&yA
gaan onder de trauma's d^l
als gevolg van de Tweede*,
reldoorlog hebben opgelor.
Ze krijgen een vlaai en "i
goed gesprek. Hopelijk W°
het dan wat minder donk*'
Duizend
9 In de VroedvrouwensC«
in Kerkrade heeft gisteren j

duizendste bevalling van
plaatsgevonden. Het is een ij ,
gen en hij maakt het 9°j
Met dit aantal zit de kWj j
weer op het niveau van Ka
de verhuizing. Een tevreK
stemmend aantal, laat de dt?
tic weten. De Vroedvrouw
school bevalt best!

Uitglijder
O J

ODe nieuwe burgemeeS j

Fons Jacobs van Brunss t
hield zich deze week nog *A
op de vlakte toen gevro-^h
werd naar zijn ideeën ovef
aanpakken van probleme11.^
Brunssum. Jacobs geksc a

rend: 'Ik kan nog uitglir .£
genoeg maken.' Hij wil cC J,
bijvoorbeeld over de 0.0.W^van problemen binnen de *j
meente eerst overleggen *\Jj
betrokken partijen a^-v°l!^.daarover iets bekend te mak
Prins
" Gehoord in een HeerK\
café waar druk werd 9esj
naar de naam van de n^tfstadsprins. „Kijk maar "j,
naar mij," zei een gezettekW j

„Ik word het niet. Stel jef"
dan moet ik me bukken." ,

BRUNSSUM - Een 59-jarige in-
woonster van Brunssum werd dins-
dagavond aan de Zonnestraat in
haar woonplaats van haar tas be-
roofd.

Asbestspecialist
naar Rozenstraat

Van onze verslaggever

SCHINVELD - De daken van
acht huizen in de Schinveldse
Rozenstraat die voorzien zijn
van eternitplaten worden alsnog
door een erkend asbestverwijde-
raar hersteld.
Dat laat de woningvereniging

Schinveld weten naar aanleiding
van klachten van omwonenden.
De gemeente Onderbanken liet
de werkzaamheden begin deze
maand stil leggen. Volgens de
woningvereniging is bij metin-
gen gebleken dat de gemeten
asbestwaarden ver onder de
norm blijven. „De bewoners
hebben geen gevaar gelopen."

De woningvereniging zegt dat de
dakdekker die de renovatie van
42 woningen in de Bloemenbuurt
niet wist dat bij acht huizen
eternit is gebruikt. Daar kwam
hij achter toen hij al met het
werk bezig was. Daarbij werd de
eternitplaat vernield. Daarbij
kunnen kankerverwekkende as-
bestdeeltjes vrijkomen.

Nachtmis in bos
LANDGRAAF - Traditiegetrouw is
er ook dit jaartijdens de kerstnacht
(zaterdag op zondag) een mis in de
kapel van Nieuwenhagerheide. De-
ze sfeervolle viering begint klokslag
twaalf uur. Het betreffende kapel-
letje ligt in de bossen in de buurt
van de begraafplaats aan de Klei-
koeleweg. De Limburgse trouba-
dour Jos Meessen zingt gedurende
de viering kerstliederen uit de re-
gio-

Een onbekende man op een fiets na-
derde de vrouw onopvallend en
griste de boodschappentas uit haar
handen. Na het toeroepen van 'sor-
ry mevrouw' maakte hij zich uit de
voeten. Van de dader ontbreekt elk
spoor.

„De dakdekker had ons meteen
moeten inseinen toen hij het eer-
ste dakbeschot van eternit tegen
kwam," stelt de woningvereni-
ging. Ze zegt dat de losgeslagen
stukjes alsnog door een in as-
bestverwerking gespecialiseerd
bedrijf worden verwijderd.

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN - De scho-
lenkwestie in de gemeente
Onderbanken is voor een be-
langrijk deel opgelost. De ba-
sisscholen van de kernen Ja-
beek en Bingelrade die met
opheffing werden bedreigd
zijn zeker de eerstkomende
tien jaar uit de gevarenzone.
De schoolbesturen in Jabeek
en Bingelrade gaan op in de
Katholieke "Schoolvereniging
Heerlen (KSV).

Directeur P. Houben van de KSV
Heerlen heeft dat gisteren beves-
tigd. Het aantal scholen dat deKSV
onder haar hoede heeft, komt daar-
mee op 24. Volgens Houben veran-
dert er voor leerkrachten, ouders en
leerlingen in de beide dorpen niets.
„Alleen worden wij vanaf 1 januari
1995 schoolbestuur. Bovendien
gaan wij er van uit dat hierdoor bij
ongewijzigde regelgeving van het
rijk de scholen de komende tien
jaar niets te vrezen hebben. Niet
dat het daarna wel zo is, maar om-
dat het geen zin heeft om prognoses
voor een langere periode te maken."

Initiatief
Het initiatief voor de fusie is uitge-
gaan van de schoolbesturen van de
met opheffing bedreigde scholen: de
St.-Gertrudisschool in Jabeek en de
St.-Jozef in Bingelrade.

Vanwege de dreigende opheffing
van de scholen in de kleine kernen
heeft ook de gemeenteraad van On-
derbanken zich met de scholen-
kwestie beziggehouden. De ge-
meenteraad besloot in juni van dit
jaar de minister van Onderwijs te
vragen de gemeente op te delen in
twee helften: Schinveld enerzijds,
Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek
anderzijds. Door die splitsing zou
de opheffingsnorm voor de scholen
in de kleine kernen gunstig beïn-
vloed worden. Ondanks het feit dat
het ergste gevaar geweken is, vindt
Houben van deKSV dat de gemeen-
te moet vasthouden aan dat ver-
zoek. Houben: „Dat is toch een
beter uitgangspunt voor de toe-
komst."

Directeur L. Paffen van de St-
Jozefschool in Bingelrade bevestigt
dat het gevaar voor opheffing voor
minstens tien jaar van de baan is.
„Als de optie van de KSV zich niet
had voorgedaan, had ik het ergste
gevreesd. En als een school ver-
dwijnt uit het dorp, hou je alleen
nog maar een kern over waar je
kunt wonen."
De school heeft het afgelopen jaar
met schoolbesturen in Onderban-
ken, Schinnen en Sittard aan tafel
gezeten om tekomen tot samenwer-
king. Dat is volgens Paffen allemaal
afgeketst. Paffen: „Of ze wilden
niet of ze waren er nu nog niet aan
toe. Als kleine school zit je in een
underdogpositie."

De St.-Jozefschool telt 84 leerlin-
gen. Daarmee heeft de school er op
grond van de opheffingsnorm voor
Onderbanken net twee te weinig.

Bedreigd met
geladen wapen

KERKRADE - Een 18-jarige Heer-
lenaar bedreigde dinsdagavond om
half zeven een 25-jarige Kerkrade-
naar in zijn eigen woning. De aan-
valler had een geladen vuurwapen
bij zich. De Kerkraadse politie wist
de dader aan te houden en sloot
hem op voor verder onderzoek.

Woningverenigingschroomt drastische maatregelen niet

Rattenplaag in Voerendaal
Van onze verslaggever

VOERENDAAL - „Mij krijgen ze
de zolder niet op. Je hoort ze overal
lopen en knagen. Eng die beesten.
Je ziet ze niet, maar je weet dat ze
er zijn," griezelt Carla Keulen wo-
nende aan de Lindeweg in Voeren-
daal. De buurt heeft al maanden
last van ratten.

De rattenplaag is niet iets van de
laatste tijd. Vroeger had een ander
woonblok in de Lindeweg overlast
van ratten. Nadat het een tijdje stil
is geweest, komen de dieren weer
tevoorschijn in een ander woon-

blok, namelijk de huisnummers 25
tot en met 31.

Carla Keulen heeft onder de zolder
een hobbykamertje ingericht om te
kunnen schilderen. „Als het stil is,
hoor ik ze over de zolder lopen.
Dinsdagmorgen heb ik de krengen
van negen tot tien uur horen rond-
lopen. Mijn man heeft op de zolder
ontdekt dat ratten aan het isolatie-
materiaal van de verwarmingsbui-
zen hebben geknaagd."

De ratten zitten tussen de houten
vloeren en kunnen zonder al te veel
obstakels in alle vier de woningen
komen. Het strooien van vergif

helpt niet. Zij komen via het riool-
stelsel in de woningen. Maar ook
door regenpijpen en kruipruimten
komen ze binnen.

Open beek
Voor maanden terug had de familie
Possen aan de Lindeweg 38 veel last
van ratten. Op een dag werden val-
len uitgezet en de volgende dag za-
ten er vijf ratten in.
Het vermoeden bestaat dat de die-
ren afkomstig zijn van de Honger-
beek, een open beek in de omgeving
van de Lindeweg.

De huizen zijn van de woningver-

Toch tent bij
kerstmaaltijd
voor daklozen
HEERLEN - Er zal zaterdag-
avond toch een tent staan op
het plein voor de Heerlense
Stadsschouwburg waar daklo-
zen en mensen die zich eenzaam
voelen van een gratis kerstdiner
kunnen genieten.
Dat heeft de organiserende
werkgroep Kerst zonder Drem-
pel besloten. Aanvankelijk zou-
den er alleen in het Opvang en
Advies Centrum (OAC) voor
drugsverslaafden bij het NS-
station kerstmaaltijden geser-
veerd worden. Omdat velen zich
niet tussen die verslaafden
thuisvoelen, heeft de organisa-
tie besloten weer een tent op te
zetten. Belangstellenden kun-
nen zaterdagavond van 18-20
uur in de tent op het Burge-
meester van Grunsvenplein te-
recht.

eniging Voerendaal. Deze is op de
hoogte van de rattenplaag. Via het
hoofdriopl onder de weg komen de
ratten door de huisaansluitingen in
de woningen terecht.

„We hebben als experiment op ver-
schillende rioolbuizen kleppen ge-
plaatst," zegt Bert Feron, hoofd
technische dienst van de woning-
vereniging. „Op deze manier probe-
ren we te voorkomen dat de dieren
via het stamriool en de huisaanslui-
tingen in de huizen komen. We pro-
beren ze te traceren om maatrege-
len te kunnen nemen."
Maar volgens Feron kunnen de rat-
ten ook in de woningen komen door
bijvoorbeeld gaten in het riool, ver-
oorzaakt door wortels van struiken
en bomen. „De dierenvinden overal
wel een weg om in de woningen te
komen. Als het experiment mislukt,
zullen we drastische maatregelen
moeten nemen. Dat dit voor ons een
kostbare zaak wordt, is duidelijk."
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Kerkrade bezorgd om
stijgend mijnwater

Mogelijk gevolgen voor riool en milieu
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Van onze verslaggever

HOENSBROEK - Het centrum van
Hoensbroek krijgt op korte termijn
een aantal flinke impulsen. De
plannen voor nieuwbouw van Al-
bert Heijn op het Postplein, oude-
renwoningen aan de Mgr. Nolens-
straat en een nieuwe bibliotheek
aan de Hoofdstraat zijn nu rond.

Precies twee jaar geleden stelde de
gemeente Heerlen 8,8 miljoen gul-
den beschikbaar voor het Hoens-
broekse centrumplan. Sindsdien is
de Kouvenderstraat ingrijpend ge-
renoveerd. De andere onderdelen
liepen vertraging op.
Architect Jules Becke»s heeft nu
een plan klaar voor het gebied
'huisje Van Ham en voormalige
ABN-bank' aan de Hoofdstraat.
Daar komt de nieuwe bibliotheek,
een gemeentelijke dependance en
de infowinkel van het welzijnswerk.
Er is plaats voor een of meer win-
kels, terwijl erboven 43 huurwonin-

Alleen Gebrookerplein vormtprobleem

Schot in plannen
centrum Hoensbroek

gen (van rond de duizend gulden
huur) met evenzovele parkeerplaat-
sen komen. Deze nieuwbouw wordt
geconcentreerd rond een plein tus-
sen de Hoofdstraat en Polderstraat.
Opdrachtgever woningvereniging
Hoensbroeck bekijkt nu de finan-
ciële haalbaarheid.

Sloop
Woningvereniging De Voorzorg
start aan de Mgr. Nolensstraat bin-
nenkort met de bouw van 40 oude-
renappartementen. De huidige bi-
bliotheek wordt gesloopt. De uit-
leen van boeken vindt tijdelijk

plaats in het voormalige ABN-
gebouw aan de Hoofdstraat. Later
wijkt dat pand dus weer voor de
nieuwe bibliotheek.
Ook de invulling van het Postplein
is definitief. Albert Heijn krijgt
daar een grote supermarkt, er komt
een parkeergarage, winkels aan de
Kouvenderstraat en 28 woningen.

Het verpauperde winkelcentrum
aan het Gebrookerplein blijft pro-
blematisch. De gemeente Heerlen
constateert datprojectontwikkelaar
ABN/Amro geen opknapbeurt voor
elkaar krijgt. Heerlen beschouwt de
samenwerking met ABN/Amro

" Wil Houben: „Verloedering
in Hoensbroek tegengaan."

daarom als beëindigd en gaat op
zoek naar andere geïnteresseerden.
Wethouder Wil Houben vindt dat
Hoensbroek ook in de toekomst veel
aandacht verdient. „Via nieuwe,
goede bouwlokaties moeten we te-
gengaan dat Hoensbroek verloe-
dert."
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j_?C ■ AJax 0-2 (0-1). 17. Van den
S'?m 0-1, 58. Van den Brom 0-2.neidsrechter: Van Dijk. Toeschou-
rf5 s,* 21.000. Gele kaart: Van der Lin-
j^(NEC), Frank de Boer (Ajax).
<Lry. Brookhuis; Van Diemen, Van
den l!?den> Stock en Verhoeven; Cru-
*"■ Kooistra (68. Janssen) en Van

dnrooy; Pothuizen, Lok en Van Eii--4j£n<6B.Mikalevitsj).
Hj"x: Van der Sar; Reiziger, Blind,
Van trd en Frank de Boer; Seedorf,
(59 T?en Brom en Davids; Overmars

»■ Bogarde), Ronald de Boer en Vanen (77. Reuser).

Litmanen
Ajax miste Litmanen in het mistige
Nijmegen. De Finse schaduwspits
ontbrak wegens rugklachten. Ook
aanvaller Finidi was niet beschik-
baar. De Nigeriaan werd een paar
dagen eerder met kerstvakantie ge-
stuurd nadat verschijnselen van
oververmoeidheid waren geconsta-
teerd. Van den Brom en Van Vossen
kregen door de absentie van het
buitenlandse aanvalsduo een nieu-
we kans in het basisteam. Van den
Brom maakte sinds de uitwedstrijd
bij Sparta op 2 oktober geen deel
meer uit van de beginopstelling.
NEC moest het stellen zonder Aal-
bers, Hoekman en Nijenhuis."ie-u e als lijstaanvoerder het

Sezi e *iaar in* En zo hoort het ook-
"jp _e.n het surplus aan kwaliteit inselectie

De Mos doelde op voorzitter Bill

Tomba niet te stoppen

leri/>msterdamse formatie nam al-
sUcc ln*St in sti*^ afscheid van het
l4a,^sJaar. De Ajacieden, die in de

ste drie uitwedstrijden puntver-

Club voor
vijftien piek
JONDEN - De Engelse tweede,lvisieclub Leyton Oriënt is te
£°°P voor 15 gulden. Voor dat

Wii Leytons voorzitterony Wood de club overdragenn een willekeurige, loyale
Koffiehandelaar

£ood had grote zakelijke be-ogen in Ruanda. Door de bur-
raakte de miljonair«es kwijt. „Ik heb een desa-vseus jaar achter de rug. Door

Vg °orlog in Ruanda heb ik alles
rloren. Ik kan mijn spelers

de i6ens meer betalen", aldus
Engelsman. Als er geen ko-

*T;r voor de club komt gaat dieJ^moedelijk failliet. Heel NEC, dat met aanmerkelijk
meer pit speelde dan Ajax,
schreeuwde in de 42e minuut om

dingen, maar was veel te gehaast in
zijn acties. Hij miste daardoor in de
eerste 45 minuten drie aardige kan-
sen. Van den Brom toonde zich in
de 17e minuut wel trefzeker. Hij
scoorde na een goede combinatie
door het centrum tussen Ronald de
Boer en Davids. Het was de eerste
competitietreffer voor Van den
Brom, die als een kind zo blij was
met zijn doeltreffende schuiver.

Na de rust had NEC geen kracht
meer om de jachtop de gelijkmaker
te hervatten. Ajax, dat iets meer
strijdlust toonde, kwam nauwelijks
nog in de problemen. Het tweede
doelpunt van Van den Brom, op-
nieuw na een fraaie combinatie
door het centrum, nu tussen Blind
en Seedorf, maakte in de 58e mi-
nuut een vroegtijdig einde aan de
wedstrijd. Het debuut van oud-
Spartaan Bogarde, eindelijk speel-
klaar na veel blessureleed, verliep
vrijwel geruisloos. Zoals eigenlijk
de gehele tweede helft.

een strafschop toen Rijkaard aan-
voerder Lok vasthield. De warrig
leidende arbiter Van Dijk, die de
oud-international eerder al een gele
kaart bespaarde, zag echter geen
overtreding in het voorval.

Van den Brom
Alleen de invallers Van den Brom
en Van Vossen straalden enige am-
bitie uit. Ook Overmars deed leuke

Stadion De Goffert was met ruim
20.000 toeschouwers vol, maar ze-
ker niet sfeervol. Het spel gaf ook
nauwelijks aanleidingvoor enthou-
siasme. Ajax begon opmerkelijk
lauw aan het laatste klusje van het
jaar. De Amsterdammers maakten
een plichtmatige en soms zelfs uit-
gebluste indruk. Ze leken te gok-
ken, of te vertrouwen, op een paar
goede kansen die de ploeg in elke
wedstrijd afdwingt.

LECH/ALTA BADIA - Alberto
Tomba is dit seizoen onstuitbaar.
De Italiaanse skiër won gisteren in
de Oostenrijkse plaats Lech zijn
vierde slalom voor de wereldbeker
van het seizoen. Net als dinsdag
bleef Tomba, eerder in de week 28
jaar geworden, op dezelfde piste de
Oostenrijker Thomas Sykora voor.

Het was in Lech een spel van frac-
ties van seconden tussen 'La Bom-
ba' en Sykora, die na de eerste
manche (met 62 poortjes op de
Schlegelkopfpiste, twee meer dan in
de tweede manche) een voorsprong

had van 0,02 seconden. Halverwege
de tweede reeks leek het alsof Tom-
ba uit balans raakte. Hij miste bijna
een poortje, maar herstelde zich
met een uiterstekrachtsinspanning.

De Italiaan, en veel toeschouwers,
dachten niettemin dat hij zich had
vergist, maar een terugblik van de
slow-motionopname van het voor-
val wees uit dat de Italiaan wel de-
gelijk het poortje goed had geno-
men. „Ik maakte een grote fout en
verspeelde zeker een seconde," zei
Tomba. „Onvoorstelbaar dat ik het
nog heb gered."

De Italiaanse Sabina Panzanini be-
leefde een primeur met haar over-
winning in de reuzenslalom van
Alta Badia: De 22-jarige skiester uit
het naburige Merano had nog niet
eerder een wedstrijd voor de we-
reldbeker gewonnen.

Primeur

Tomba lijkt dezelfde superieure
vorm te pakken te hebben uit het
seizoen 1987-88, toen hij de ene
overwinning aan de andere reeg.
Met zijn twee zeges in slaloms aan
het eind van het vorig seizoen heeft
hij nu zes achtereenvolgende hoofd-
prijzen gepakt.

Schumacher laat Verstappen vallen
Wereldkampioen rekent op Herbert als teammaatscorebord

"-Ajax 0-2

V|a . 15 11 4 026 43 - 11
-CTv. 16 10 6 026 31 - 9
P$V ente 16 9 5 2 23 38 - 24
W 16 8 5 321 39 - 22
Sw , 16 7 6 32025 - 19t'C.°rd 15 8 3 4 19 28 -23
*%mVn en l6 8 2 61827 - 31
MVv nu 16 7 3 6 17 25 -23
9roni„ 16 6 3 7 15 25 - 29

86.1 16 5 4 7 14 25 - 28
Parta 15 5 3 7 13 19 - 26
J*Ac 16 5 3 8 13 22 - 23
Vol„n. 16 4 5 7 13 25 - 29m 16 2 8 6 12 15 - 24
«Xc 16 4 3 9 11 22 - 29
N^Eaoi 15 3 4 8 10 18 - 26
ordr'QnS 16 1 5 10 7 13 - 42

ü 16 0 6 10 6 9 - 31

buitenland

So_ld jen*-Antw_rp 0-0SM B;Seraing 1-°
°°st Pr_;Beveren 2-0
Gent Ad^Anderlecht 0-2
Sre

Ajalst 1-2"Vhl. lerse 5-0s«and Club Luik -3"1

'6-24' R Anderleeht 16-25; Standard
rainR' f^ugge 15-21; Lierse 16-20; Se-
_6-l7- a 8; Aalst 16-18; Mechelen%DM ,ntWerP 16-16; Ekeren 15-15;
;6-U- b 15; Cercle 16-H; LommeiNidpJ, fo eren l-6"14; Gent 16-13; St-«e iq " i°-13; Charleroi 15-12; Oosten-b"B; Club Luik 15-7.

De 22-jarige barstte na haar eerste
zege in twee seizoenen wereldbe-
kerwedstrijden in tranen uit. „Ik
kan het niet geloven. Ik sta er ver-
steld van," zei Panzanini, die in
1992 in een reuzenslalom in de
Amerikaanse plaats Steamboat als
tweede eindigde achter Anita
Wachter. De revanche was com-
pleet, want de Oostenrijkse moest
nu Panzanini voor laten gaan.

Fortunees Rayer
legt eis Telstar
naast zich neer

Van onze sportredactie

HEERLEN - Het lijkt er steeds
meer op dat Johnny Herbert vol-
gend jaar de tweede Benetton ach-
ter Michael Schumacher zal bestu-
ren. De Duitser zegt in een inter-
view met Motorsport Aktuell er
vanuit te gaan dat de Engelsman in
1995 zijn teamgenoot wordt. Tevens
laat de wereldkampioen weten dat
deze oplossing op zijn volledige
steun kan rekenen.

„Voor zover ik weet, zal Johnny
Herbert volgend jaarvoor Benetton
rijden," aldus Schumacher in het
interview. „Maar ik weet niet wan-
neer dat bericht officieel wordt.
Veel mensen bij Benetton en ook ik-
zelf zouden gelukkig zijn met deze
oplossing. Herbert kent het team
immers, hij is een hele aardige jon-
gen en kan behoorlijk gas geven."
Nog niet zolang geleden gaf Schu-
macher te kennen een goed woordje
voor Verstappen te doen. Van dat
voornemen is hij blijkbaar afge-
stapt.

Met zijn uitspraken maakt Schuma-
cher de toekomst van Verstappen
steeds onduidelijker. Zoals bekend
heeft de Limburger een contract
met Benetton voor tenminste de
eerste zes races van 1995. Wil de

Engelse renstal inderdaad van Ver-
stappen af dan kan teambaas Flavio
Briatore op een miljoenenclaim van
de Montforter rekenen. Dat geld
kan de 22-jarige coureur dan ge-
bruiken om zich bij een ander team
in te kopen.

Het ligt voor de hand dat Briatore
zal proberen Verstappen onder te
brengen bij Ligier. De Italiaan is
sinds een half jaar eigenaar van de
Franse renstal, waar Olivier Panis
als eerste rijder voor 1995 is vastge-
legd. Probleem vormt echter de deal
die Ligier heeft gesloten met Mu-
gen-Honda als motorenleverancier.
De Japanners hebben bedongen dat
hun landgenoot Aguri Suzuki de
tweede Ligier gaat rijden. Gezocht
wordt nu naar een oplossing om
Verstappen en Suzuki allebei acht
races te laten rijden. „Ik heb van
die geruchten gehoord," aldus een
woordvoerder van Ligier, „maar ik
kan ze niet bevestigen."

Om niet achter het net te vissen,
heeft Verstappens manager Huub
Rothengatter de laatste weken
oriënterende gesprekken gevoerd
met andere teams. Hij heeft in elk
geval met McLaren en Arrows ge-
sproken. Bovendien is Verstappen
aangeboden bij Sauber, waar Karl
Wendlinger nog altijd niet is vast-
gelegd als tweede rijder.

VENLO - Fortunees Maurice Rayer
heeft de spelersvakbond (WCS) in-
geschakeld in een conflict dat hij
heeft met zijn oude club Telstar.
Rayer kwam vorig seizoen voor de
Velsense club uit op huurbasis. Tel-
star ging er daarbij vanuit dat VW,
dat de transferreenten van Rayer in
bezit heeft, af zou zien van dierech-
ten en datRayer eventueel transfer-
vrij naar Velsen zou kunnen komen.
VVV eiste echter achteraf een huur-
som van 40.000 gulden en Telstar
wil dat bedrag nu verhalen op
Rayer zelf.

De voorstopper speelt op dit mo-
ment eveneens op huurbasis en wel
voor Fortuna. Hij hoopt op een
transfer naar de Sittardse club.
Rayer is naar eigen zeggen bereid
het tot een rechtszaak te laten ko-
men om zijn gelijk te halen in het
conflict met Telstar.

,teiV0-Celta 1-2Ovi^a-Bet* 1-1
S°cieri-i'°Sr°nes 1-0WenfV'Wete 2-0S e

a
-*ilba° i-o

a _!,dnd-santander 0-1Kl!f a -Espanol 1-0
-iarao ~"--omPostela 3-0
Portivo ~15-23; R Madrid 14-21; De--5-l8 R ' Barcelona 15-20; Bilbao
J--01 °|tis 15-17; Sevilla 15-17; Espa-
-omDn« '■Celta 15-16; Valencia 15-14;

Ciedari i^ 15"14; Tenerife 15-15; So--5-l- pV,I3; °viedo 15-13; Atl.Madrid
ac 15-12; Santander 15-11;

gr°nes 15 g 5""11; Valladolid 14-10; Lo- Aad de Mos betreurt breuk met PSV
" Schumacher en Herbert in een innige omhelzing.
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tal heeft tijd nodig om inge-
speeld te raken. Die tijd heeft
PSV niet kunnen of willen op-
brengen."

maanden. Als zij gebleven wa-
ren, was dit allemaal niet ge-
beurd."

DEN HAAG - Op 28 oktober
werd Aad de Mos ontslagen door
PSV. Twee maanden later is de
trainer van oordeel dat de club
in paniek gehandeld heeft. „Ik
ben ontslagen door mensen", zei
hij, „die in potentie te weinig ba-
gage hadden om de situatie op
waarde te kunnen schatten".

oefeninterland
i:°' 55 r " u,)e -3"1 f 1"0- 44 C"PPa
b 1Aonll mbardo 2"°. 61 Tolunaj 2-1,
%cC,°n_ -3"1 Toeschouwers: 12.000.QVf*strn*e dstrild v°°r slachtoffersComing Noord-Italië.

beloftecompetitie
-"aae-RKONS 1-1

Maeyer en manager Frank Arne-
sen. „Ze hebben in paniek ge-
handeld en daarvan ben ik het
slachtoffer geworden. Ze hebben
teveel gekeken naar het verlies
tegen Ajax." De Hagenaar werd
destijds bij de club binnenge-
haald door het duo Ruts (voor-
zitter) en Ploegsma (manager).

„Ik heb advocaat Louis Everards
van de VVCS ingeschakeld, want
het contract waar Telstar naar ver-
wijst, is volgens de spelersvakbond
niet rechtsgeldig. De problemen die
er nu liggen zijn ontstaan nadat be-
stuurslid Nol Hendriks van Roda JC
van mij af zag omdat Babangida
van VW naar Roda kwam. Een
deal waarin hij mij aanvankelijk
ook had willen betrekken. Blijk-
baar is er toen een misverstand ont-
staan over mijn transferrechten.
Dat zoekt de WCS nu uit. Telstar
moet niet denken dat ik akkoord ga
met hun claim. Bovendien heb ik
het geld gewoon niet," aldus Rayer.

GELEEN - Damclub De Vaste
Zet uit Geleen heeft haar lid Lu-]
dwig Pietershove geroyeerd. Di-
recte aanleiding was de volgens,
de club laakbare handelswijze
van Pietershove inzake de kwes-.
tic rond de Letse damster Vitalia
Dumech. Bestuurslid Dieter van
Gortel: „De club stemde voor het
seizoen in met het idee van Pie-
tershove om Vitalia Dumech in
de competitie enkele wedstrijden
te laten spelen. Afspraak was
dat hij zelf op zoek zou gaan
naar sponsors om haar reiskos-
ten te kunnen bekostigen. Toen
dat niet wilde lukken, is hij zon-
der onze toestemming naar de
hoofdsponsor Cema van de club
gelopen. Dat vonden wij laak-
baar." Vitalia Dumech uit Riga
heeft tot op heden geen cent van
de club ontvangen, ondanks het
feit datzij reeds enkele wedstrij-
den heeft gespeeld.

MADRID - Deportivo la Coruha
heeft op de laatste competitiedag
van 1994 voor eigen publiek een
2-1 nederlaag geleden tegen Cel-
ta de Vigo. Real Zaragoza gaat
nu na de 1-0 overwinning op
Espanol alleen de leiding. Barce-
lona profiteerde maar half van
de misstap van Deportivo. De
ploeg van Cruijff speelde met
1-1 gelijk tegen Betis Sevilla.
Betis Sevilla nam in de 65e mi-
nuut de leiding toen Alexis een
strafschop verzilverde. Ronald
Koeman miste een dure penalty.
Pas twee minuten voor tijdredde
Abelardo een punt voor de rege-
rend landskampioen. Betis ver-
loor Menendez na twee keer geeL
De scheidsrechter gaf Ivan van
Barcelona ook rood.

Dammer
geschorst

Koeman mist
strafschop

AC Milan sluit
jaar slecht af
TURIJN - Het inhaalduel Tonne- AC Milan is in een gelijkspel
geëindigd (0-0). De Milanese
club staat nu achtste in de Serie
A. AC Milan kon voor twintig-
duizend toeschouwers niet impo-
neren. Massaro en Simone raak-
ten de paal. Desailly kreeg rood.
De Fransman in Milanese dienst
werd in de zeventigste minuut
met twee gele kaarten van het
veld gestuurd. De eerste kaart
kreeg hij voor een overtreding.
Toen hij commentaar had op dé
scheidsrechter, mocht hij ver-
trekken.

KERKRADE - Roda JC heeft
sinds haar onlangs gehouden le-<-
-denvergadering een nieuwe pen-
ningmeester. Tot opvolger van
het scheidend bestuurslid finan-
ciële zaken, Sjef Willems, werd
Hub Aretz benoemd. Aretz was
bij DSM werkzaam als financial
controler en geniet sinds kort
van de vut.

Schuster langer
bij Leverkusen
LEVERKUSEN - De Duitse
voetballer Bernd Schuster heeft
zijn contract met bundesligaclub
Bayer Leverkusen verlengd tot
en met het seizoen '95-96. De
voormalig international staat
sinds 1993 onder contract bij Le-
verkusen. Schuster, die in janua-
ri 36 jaar wordt, speelde 21
wedstrijden voor het Duitse elf-
tal.

Roda: nieuwe
penningmeester

Anderlecht
herfstkampioen
BRUSSEL - Anderlecht gaat als
herfstkampioenvan de Belgische
competitie de winterstop in. De
club uit Brussel won met 2-0 in
en tegen Oostende. De beide
doelpunten van Anderlecht vie-
len pas in de tweede helft. Zet-
terberg tekende voor 1-0. Degry-
se bepaalde de eindstand in de
77e minuut op 2-0. Nummer
twee Standard Luik versloeg Se-
raing in de derby nipt met 1-0
dankzij een treffer van Bettagno
en volgt op één punt. Club Brug-
ge heeft vier punten achterstand,
maar komt vandaag nog in actie
tegen Charleroi.

Pele minister
van sportzaken
BRASILIA - Oud-voetballer Pe-
le is gisteren benoemd tot minis-
ter van sportzaken in de nieuwe
Braziliaanse regering van presi-
dent Cardoso. Pele, wiens wer-
kelijke naam luidt Edson Aran-
tes do Nascimento, is de tweede
voormalige topsporter, die deze
post bekleedt. Zico, eveneens
oud-voetbalinternational, werd
in 1990 benoemd in het eerste
kabinet van president Fernando
Collor de Mello.

De Mos betreurt zijn ontslag. „Ik
heb niet de kans gekregen te la-
ten zien wat ik kan. Mensen die
niet op de hoogte waren of wil-
den zijn, hebben mij die kans
ontnomen."

De Mos is het slachtoffer gewor-
den van het ongeduld van PSV.
„Zij willen een nieuwe ploeg op-
bouwen en dat koppelen aan di-
rect succes. Elke trainer weet dat
dat vrijwel onmogelijk is. Op-
bouw vraagt tijd. Een nieuw elf-„Die verdwenen binnen enkele

Ajax stoot Roda van troon
Amsterdammers sluitenfinancieel en sportief topjaar in stijl af 9 John van den Brom is

zo blij als een kind
met zijn eerste
competitietreffer.
Mare Overmars
(rechts) deelt in de
vreugde.

Foto: ANP

- In de laatste competitiewedstrijd van 1994 heeft, ]ax de vertrouwde hiërarchie in de eredivisie hersteld. De
ftaskampioen, die zowel in financieel als sportief opzicht een
Pjaar achter de rug heeft, verzekerde zich in Nijmegen als-

..§ van de begeerde koppositie. In een saaie wedstrijd won, ]ax met 2-0 van NEC, dat zich dapper verweerde maar pureasse te kort kwam om de Amsterdammers serieus te bedrei-

lies leden, leverden in Nijmegen een
middelmatige prestatie. Slechts
Van den Brom onttrok zich een
beetje aan de algehele malaise. De
vaste bankzitter scoorde zowel in
de eerste als in de tweede helft.

Verd Punten uit 15 wedstrijden
sla n§ Ajax het eveneens onge-
3ei^en Roda JC van de eerste plaats.
Punt I:oPPloegen hebben evenveel
ya en. maar het team van trainer
jql Gaal moet nog een wedstrijd
CtK n' A*iax' dat tot 2 ianuari de

lbalschoenen in het vet zet, gaat
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Enige en algemene kennisgeving

t
Na een geduldig gedragen lijden, is van ons
heengegaan, onze goede broer, schoonbroer,
neef en oom

Gerardus Franciscus
Marie Hoens (Gerrit)

<r 13 april 1923

Hij overleed op vrijdag 16 december 1994 in het
Verpleeghuis Schuttershof teBrunssum.

Overeenkomstig ziin wens hebben de uitvaart-
dienst en de begrafenis in stilte plaatsgevonden
op 21 december 1994, vanuit de parochiekerk
van St. Jan Evangelist in Hoensbroek.

Familie Hoens
Correspondentie-adres:
Mgr. Lebouillestraat 49
6431 KJ Hoensbroek

Alles is goed.
De dood is helemaal niets.
Ik ben slechts weggeglipt
naar een vertrek hiernaast.
Ik ben ik en jij bent jij.
Wat we ooit voor elkander waren,
dat zijn we nog steeds.
Noem me bij mijn vertrouwde naam,
praat tegen me
op de manier zoals jealtijd deed.
Gebruik geen andere toon. Neem geen gefor-
ceerde houding aan van plechtigheid ofrouw.
Lach, zoals we altijd deden om de kleine
grappen diewe samen hadden.
Het leven betekent alles wat het altijd was.
Waarom zou ik uit de gedachten zijn omdat ik
uit het zicht ben?
Ik wacht op jou, ergens heel dichtbij,
vlak om de hoek.

Alles is goed.
Henry Scott Holland

Verwarmend was het, dat zovelen mij bij het af-
scheidvan

May
terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verlies niet weg,
maar geeft het gevoel niet alleen te zijn.
Ik dank u hiervoor uit de grond van mijn hart.

Maria Maar-de Jong

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medeleven
en de overweldigende belangstelling bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

Tineke
Schepers-Horbach

willen wij u allen langs deze weg hartelijk dan-
ken voor uw condoleances, h. missen en bloe-
men, alsmede voor uw aanwezigheid bij de
begeleiding naar haar laatsterustplaats.

Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

Amstenrade, december 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den in de parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Amstenrade op 25 december a.s.,
Eerste Kerstdag, om 10.30 uur.

,»<**_»\_^^rtl. «ë_A ■ _^_H■ __k *-^^^^■"iwi». ___C\_!_J^SiiAr _^£*jK§r
■ " " ■ i^^__B__^r

Beekstraat/ aWL^^-
Gasthuisstraat_^^!^__r^fi^r
Meerssen _^^^_^^É^Q mt-m*

■fC^l^ Beekstraat
j^ MEERSSEN y

Eerste jaardienst
„Je bent niet waarlijk dood
die in ons hart blijft leven.
Het is de leegte erom heen
die het verdriet blijft geven."

Wij gedenken

Hub van Mulken
in de h. mis op maandag 26 december om 11.00
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de
Wonderdadige Medaille te Beek.

Virginie van Mulken
en kinderen -

Beek, december 1994

Jaardienst
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder, schoon-
en grootmoeder

Antonia
Hanssen-van Geffen

Kinderen Hanssen

De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op maandag 26 december om 11.00 uur
in de Sint Barbarakerk te Kakert - Landgraaf.

Bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Wilhelmina
Amory-Haver

mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hulsberg, december 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op maandag 26 december a.s. om 9.45 uur
in dekapel van het bejaardenverzorgingstehuis
„Op den Toren" te Nuth.

Groot is de leegte die hij achterlaat,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Diepe ontroering, een volle kerk, prachtige
bloemen en veel condoleances voor mijn lieve
man en onze lieve pap

Piet Leers
Een mooier afscheid hadden wij niet kunnen
wensen.
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons
hebben meegeleefd, betuigen wij onze oprechte
dank.

Nelly Leers-Laurentzen
Norbert en Silke
Andrea en Henk

De zeswekendienst wordt gehouden op kerst-
avond, 24 december 1994,om 21.00 uur in de St.
Corneliuskerk te Heerlerheide.

pn_ffHËïpT
Help Mensen in Nood.

GIRO 1111.222

TTT Mensen in Nood

Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch

Met Kenwood SAFETY FIRST' Car Audio.
■--'«m . .-. w, ,JMMr*';;'^ Kenwood Car Audio wil je niet missen.
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Afgebeeld is de KDC-8020R Fl. 999,-

Mooi zijn de herinneringen

De eerste jaardienstvoor

Jan Waltmans
wordt gehouden op maandag 26 december, tweede
kerstdag, om 10.00 uur in de Christus Koningkerk,
Kluis te Geleen.

Mevrouw G. Waltmans-Stijfs
Kinderen, kleinkinderenen achterkleinkinderen

Dankbetuiging
Alle medeleven en warme belangstelling diewe na het plotse overlij'
den van

Delphin Prieckaerts
hebben gekregen, heeft ons diep geroerd. Wij willen iedereen daar-
voor welgemeend bedanken. Het was hartverwarmend.

Mia Prieckaerts-RitzerfeU
en kinderen

Landgraaf, december 1994

tLouis Prompers, 90
jaar, weduwnaar

van Josephine Duy-
sens, Duivenstraat
28A, Mheer. De uit-
vaartdienst vindt
plaats heden, donder- .
dag 22 december, om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Lambertus te Mheer.

tBertha Hermans,
80 jaar, weduwe

van Leon Nordhau-
sen. Corr.adres: Eek-
hoornlaan 17, Rekem
(B.). De uitvaart-
dienst heeft in beslo-
ten familiekring
plaatsgevonden.

tMia Koppen, 80
jaar, weduwe van

Antoine van Eijsden,
Cannerweg 91, Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst vindt plaats 'heden, donderdag 22
december, om 11.00
uur in de parochie-
kerk van St. Theresia
te Maastricht.

tPierre Reiters, 76
jaar, echtgenoot

van Diena Schiffer-
stein, Veliahof 13 B,
Maastricht. De uit-
vaartdienst vindt
plaats op vrijdag 23
december om 14.00
uur in de parochie-
kerk van San Salva-
tor te Daalhof-Maa-
stricht.

Kansloze -»*
kinderen kunt u kansrijk
maken voor een tientje per
maand via het 'Laat ze
Leren'-programma van Ter-
re des Hommes. Met uw
hulpkunnen ze naar school
en een zelfstandige toe-
komst opbouwen.

Bel 070 - 363 79 40 voor
inlichtingen ofstort uw eer-
ste tientje op giro 25 25 25
t.n.v. Terre des Hommes te

Den Haag, onder vermel-
ding van 'nieuwe donateur
Laat ze lx*ren' giro2

terre des hommes 'T}
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Bosnië '94. De derde oorlogswinter is begonnen. Onze vrachtwagens rijden weer. Met voedsel, kaarsen,
zeep, warme kleding. Uw hulp is nu nodig om devolgende vrachtwagens te kunnen sturen. Helpt u mee?

Hulp Helpt, vs/ Help Mensen in Nood in Bosnië
Mensen in Nood, Postbus 1041, 5200 BA 's-Hertogenbosch
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Ringen van oud ijzer
I^TRECHT - Anton Geesink kwam na een week praten in
rjympisch Atlanta met een opzienbarende ontdekking. De vijf
P*-ympische ringen blijken in België de waarde van goud te
ftebben en in Nederland van oud ijzer. Het Nederlandse lOC-
r e' informeerde zich in de wandelgangen bij de vergaderingen
L^h de associatie van nationale olympische comités bij Piet
p°ens, die in België fondsenwerving coördineert. „Moens ver-
fde me dat de olympische ringen verkocht zijn aan 22 bedrij-
eh die per vier jaar 1,22 miljoen dollar betalen en nog eens

**an 23 bedrijven voor 120.000 dollar. Totaal is dat, met rente,
°n 60 miljoen gulden per olympiade, dus 15 miljoen gulden

Prjaar."
niet verstandig is daar uitgebreid
onderzoek naar te doen. „Het is
duidelijk dat er met de ringen veel
geld te verdienen valt. Ook in een
land met een zwakkere economie
dan Nederland. België doet zaken
met 45 bedrijven. Moens zei nog: de
Nederlanders zullen wel denken dat
het 60 miljoen Belgische frankskes
zijn."

gpsink vernam in Atlanta boyen-
e& hoe het Amerikaanse olym-

-2£encn comité (USOC) enorme win-
"£*& maakt met de ringen. „USOC
Er*" een eigen postorderbedrijf inruorado. Dat verkoopt tientallenpaukten. USOC heeft een com-«rciële jaaromzet van 225 miljoen.Har, zeg maar 400 miljoen gul-

L |ens Geesink genereert Neder-
ig slechts 900.000 gulden per jaar
V de exploitatie van de ringen,

darnaast zijn de Nationale Sport-
lahsator, de Krasloterij en de
erheid (via het fonds van de top-

rr^) voor ettelijke miljoenen
"sPonsor" van NOCNSF.

k es ink bracht zijn informatie uit[jj^gië en Verenigde Staten te berde
j-, de bestuurscommissie Olympi-
iBj'le Beweging. De commissie be-
l °t de informatie door te sluizen

NOCNSF met de vraag of het

Het advies van de bestuurscommis-
sie Olympische Beweging aan
NOCNSF is een van zijn laatste da-
den in het jaar '94. „Het was mijn
fijnste", zei Geesink in Utrecht.
„Het werken voor de evaluatiecom-
missie, ter voorbereiding van de
verkiezing van de lokatie voor de
Winterspelen van 2002, was buiten-
gewoon interessant. Het lOC zit met
een luxe probleem: negen kandida-
ten voor één organisatie. Olympi-
sche spelen hebben tegenwoordig
een enorme uitstraling. Atlanta is
nu al een van de bekendste steden
ter wereld. Van Lillehammer had
acht jaar geleden niemand buiten
Noorwegen gehoord, nu is dat
plaatsje bekend in de hele wereld."

trainerscarrousel

" Anton Geesink, in gesprek met Rinus Michels, kwam er in Atlanta achter dat de Belgen meer munt slaan uit de olympi-
sche ringen dan de Nederlanders. Foto: dries linssen

Bij het examineren van de negen
kandidaten lette Geesink vooral op
de zorgen en voorzorgen voor de
deelnemers. „Of ze niet urenlang in
de kou moesten wachten voor de

Tennisprofwerptpantser van verlegenheid van zich af
Schalken mikt op top-honderd

Hordenloopster
Dimitrova klaagt
echtgenoot aan

- De Bulgaarse Svetla Dimi-
;jq Va, Europees kampioene op de
L meter horden, heeft haar echt-üoot en trainer Ilian Pischtikov
.^geklaagd. Hij heeft startgelden

2ljn eigen zak gestoken, ver-aarde ze in een interview met een
krant.

opening was een van mijn tientallen
punten. Ook keek ik naar de bud-
getten. Ik wilde er twee zien: een
voor de Spelen zelf en een voor de
extra infrastructuur als wegen, trei-
nen, gebouwen enzovoort. Doe je
die twee bij elkaar, is er altijd ver-
lies. De spelen zelf leveren altijd
winst op."Uit ? ê^*e verdween eind november. het hooggelegen trainingskamp

j, °elmeken naar Oostenrijk. Daar
g°t ze zich aan bij de atletiekstal
ij. £ manager Edletzberger, bij wie
s * haar landgenote Ninova (ver-
ffngster) ondercontract staat. „Ik
ve ï

eerder geprobeerd Pischtikov te
l naten", zei Dimitrova, „maar hij

alde mij telkens terug. Soms metgeweld."

In de eerste maanden van '95 zal
Geesink alle geledingen van het
„Olympisme" uitdragen tijdens een
tentoonstelling van Randstad met
seminars waarvoor ook een aantal
(ex-)topsporters is uitgenodigd.
Voor de viering in 1996 van hon-
derd jaar Olympische Spelen hoopt
hij te kunnen bijdragen aan een bij-
zondere olympische dag in een aan-
tal Nederlandse steden.ftiitrova wil zich laten scheiden

j-***- haar man, met wie ze onder
(j .ang trouwde. „Mijn besluit is de-<utief. Hij heeft startgelden ach-
-8*) n er gedrukt." Ook zegt ze nog
(j l?00 dollar tegoed te hebben van
(jj Bulgaarse bond. Na haar schei-
kng is ze bereid terug te keren naarnaar land.

Von onze sportredactie

KINROOI - Keihard werken aan
een klassering bij de top-honderd.
Sjeng Schalken gunt zichzelf geen
rust. De tennisser is prof in hart en
nieren en leeft voor zijn sport. 1994
heeft hem heel veel plezier en pun-
ten opgeleverd. Hij staat nu 146ste
op de wereldranglijst. Met stip.

1995 moet het jaar van de Grote
Doorbraak worden. „De top-100
ligt eigenlijk voor het grijpen,"
meent het positief brutaaltje. „De
punten die ik nu heb, houd ik voor-
lopig ook."

Sjeng Schalken is in een razendsnel'
tempo volwassen geworden in de
sport. De fanatieke Limburger heeft
zich ontwikkeld van een timide jon-

" Sjeng Schalken
te uigaarse bond schorste de atle-

' g aanvankelijk na haar vlucht naar

' teriStenriik* De bond nam de straf
Q*^g nadat de atlete haar adres in0stenrijk doorgaf.

gint in het 100.000 dollar Challen-
ger toernooi in Moskou. „Als ik er
klaar voor ben heet dat."

SVN en Berends
gaan uit elkaar
NIEUWENHAGEN - Eerstel
klasser SVN en Willy Berends
gaan het einde van het lopend§
seizoen uit elkaar. Berends, die
twee jaar als assistent-trainer iq
dienst is geweest bij SVN, gaai
op zoek naar een nieuwe uitdaa
ging-

HEERLEN - Tweedekla&efGroene Ster heeft Bart VrehlJ
gecontracteerd als opvolger vasHub Pfennings. De 37-jarig«
trainer is momenteel voor he|
derde seizoen werkzaam bij VTÏ
Schuttersveld.
BANHOLT - Marcel HumblöJheeft zijn contract met vierde*
klasser Banholtia met een jaaf
verlengd.
BERG - Jan Rutten verlaat ajaj
het einde van dit seizoen "Vv
Berg'2B. Hij is dan vier jaSF
werkzaam geweest bij de derde-
klasser. \
MAASTRICHT - John Vaessen\wordt volgend seizoen de nieuwel
trainer van VV Polaris. Hij volgtj
bij de tweedeklasser Paul Gej-t-fe
op.

SUSTEREN - Bert Isenborghs
zal ook komend jaar werkzaajn;
zijn bij Susteren. Het wordt het
tweede seizoen van de Bruris-
sumse oefenmeester bij de vier-
deklasser.

sportkort

" TAFELTENNIS - Aan WK
eerste internationale tafeltenï^B!toernooi van Aken doen op *^$.december ook de Nederland-sta
Ronald Vijverberg en MaÈV*
Bottram mee. Eerder hadcSSKeen, Heister, Bakker jr., Chen
Sung en De Cock hun deelneZ
ming toegezegd.

" VOETBAL - De Argentijnse!
spits Sergio Zarate van Hambur-|
ger SV gaat definitief naar dei
Mexicaanse club Necaxa. Met de!
transfer is een bedrag van circa;
een miljoen gulden gemoeid.>Gisteren werden de laatste for-]
maliteiten vervuld. |

" GOLF - De organisatie vaq-da
professionele Europese Tsr<heeft de Zuidafrikaanse gdfftf
Ernie Els uitgeroepen tot debfe£te speler van het jaar. De 25-*J&^
rige Els is de eerste niet-Euro-l
peaan, die sinds de introductie:
van de verkiezing in 1984 voor
de trofee in aanmerkingkomt.

sport optv
VANDAAG
09.55-11.00 Dld 2: Sport Extra: werel^beker skiën, slalom mannen
12.55-13.45 Dld 2: Sport Extra: wereld-'
beker skiën, slalom mannen.
13.07-15.25 Ned 2: Studio Sport _j
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute |<V-I
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal
18.45-19.10RTL+: Sport.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal. S
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

sportprijsvragen
Lucky Ten:

2-3-5-6-7-11-12-27-33-41-48
-50-52-56-57- 62-68-69-79-80.
Belgische lotto. 2-3-14-28-33-34. Reser-I
vegetal: 5. Joker: 6058436.

Duitse lotto. Trekking
1-5-16-18-33-40. Reservegetal: 30 iTrekking B: 17-24-28-29-44-46. Reser-1
vegetal: 48. Spel 77: 0233761. Super 6:|
581322. (onder voorbehoud)

geman tot een zelfverzekerde tenni-
sprof. Het 18-jarige talent maakte
binnen twaalf maanden een gigan-
tische sprong van plaats 430 naar
146. „Een kwestie van investeren en
afzien," zegt Schalken. Hij doelt
daarbij op de schermutselingen in
de Satellites en Challengers, de
goedkopere theaters van het tennis.
„Noodzakelijk kwaad," in de ogen
van Schalken. „Het is er allemaal
stukken minder goed georgani-
seerd. Het is soms chaos-troef. Het
is een zure appel waar je doorheen
moet."

Schalken is nu voor een maandje
terug in Kinrooi. Het tenniscircus
ligt even stil. Kerstreces. Alhoe-
wel... Vandaag treedt Sjeng Schal-
ken in Sportpaleis Hendriks in
Hoensbroek aan voor een partij met
de Belgische Daviscupspeler De-
Wulf (20.00 uur). „Een leuk tussen-
doortje. "
In januari barst het nieuwe seizoen
los. Met onder andere de Australian
Open in Melbourne. Schalken ziet
echter af van een retourtje naar
Down Under. „Ik heb nu een 'rust-
pauze' nodig waarin ik weer hard
aan mij conditie kan werken. De
Australian Open past niet in dit
schema, want dan moet ik meteen
na de jaarwisselingweer weg. Dat
is niet verstandig."

Behalve over zijn positie op de en-
kelspel wereldranglijst is Schalken
ook meer dan tevreden voor zijn
dubbelspelranking. Dankzij zijn
twee halve finale-plaatsen en de
kwartfinale die hij met Stephan
Noteboom in de Zuidamerikaanse
toernooien heeft behaald, stond
Schalken op de wereldranglijst al
op de plaats 350. Het behalen van
de finale van het toernooi in Proste-
jov levert Schalken 45 ATP-dubbel-
spelpunten op. Dit betekent dat hij
dit jaarrond de 280eplaats zal ein-
digen. „Daar had ik eigenlijk nog
niet op gerekend."

Het is de bedoeling dat Schalken
medio januari het seizoen 1995 be-

sport in cijfers
SKI

Gielen wil met
De Vugt naar
spelen Atlanta

J-LPELD - Marco Gielen, die Cor
o^bregts enkele jarengeleden op-
i-j °lgde als beste Limburgse atleet
t*rv e mannen, heeft een nieuwe

a-rier. De 24-jarige Belfeldenaar
v *rd sinds 1990 begeleid door Carel
§ n Nisselroy, de clubtrainer van
r °Pias Venlo. Volgens Gielen wa-
ijj? hij en Van Nisselroy op elkaar
?Q gekeken. „Het klikte niet meer
l > maar we zijn in goede verstand-
(} u^irig uit elkaar gegaan. Matty
fie YUS^- wordt mijn nieuwe trai-

dag alleen wat los.
Maar met Woldeslassa
Milkessa en Tadessa
Woldemeskel zal AVON
ook dik tevreden zijn."

Ethiopiërs ook
zonder startgeld
naar kerstcross

lg *°rabantse oefenmeester was de
j tste twee jaren bondscoach voor
tj. wegatletliek. Hij moet de mara-
ve '■■-ambities van Gielen helpen
<} Wezenlijken. Gielen: „In Rotter-
ter 1hoop ik me over anderhalf jaar
Sb ï ali-ficeren voor de Olympische
g^-len in Atlanta. De Vugt en ik
°t> Vo"*-gende week onze plannen
gg Papier zetten. Overigens blijf ik
si*nt°°n kij Scopias trainen, op de
in it

s in Tegelen of op het Spurtan
1 venlo."

Zeer waarschijnlijk zal
ook Getaneh Tessema
in de kerstcross starten.

Van onze correspondent

HEERLEN - AV Oranje
Nassau doet bij de
33ste editie van haar
traditionele kerstcross
een klein stapje terug.
„De hoofdsponsor
Graus heeft zich terug-
getrokken en we zijn
nog op zoek naar een
vervanger. Daarom
kunnen we deze keer
geen startgelden uitke-
ren. Omdat de andere
sponsoren de samen-
werking wel hebben
gecontinueerd, is het
prijzenfonds niet ver-
anderd," zegt Joop
Hoevers.

De sprinter heeft de or-
ganisatie van de zwaar-
ste cross van Nederland
overgenomen van Paul
Orbons, die zich
voortaan volledig met
de Parelloop bezig-
houdt.

VOETBAL
Italië: Torino-Milan 0-0. Stand Parma
14-31; Juventus 13-30; Fiorentina
14-26; Lazio 14-25; Roma 14-24; Bari
14-22; Sampdoria 14-21; Milan 13-18;
Foggia 14-18; Inter 14-17; Cagliari 14-
-17; Torino 13-16; Napoli 14-16; Cremo-

Groningen Internationaal toernooi.
Derde ronde: Van Wely - Georgiev 0-1,
Van der Wiel - Joesoepov 1/2-1/2, Al-
masi - Miles 0-1, Sokolov - Hodgson
1-0, Tiviakov - Beljavski 1/2-1/2, Goel-
ko - Azmaiparasjvili 1-0. Stand: 1. So-
kolov 2 1/2 punt, 2. Georgiev, Joesoe-
pov, Miles 2, 5. Almasi, Azmaiparasjvi-
li, Beljavski, Goelko, Van der Wiel 1
1/2, 8. Tiviakov 1, 9. Hodgson, Van We-
ly 1/2.

SCHAKEN

Heerlen. Harry de Klerk Bridgetoer-
nooi. Geplaatst voor finale, groep A,
tweede kla en hoger: 1. Echtp. Verhoef
62.80%, 2. Mevr. Habets-Houben
61.01%, 3. Mevr. Kokkelkorn-Spijkers
59.52%. Groep B, derde klas: 1. Maas-
Winkels 64.06%, 2. Delvaux-Duijsens
54 69%. Groep C, overigen: 1. Loyson-
Quaedvlieg 61.25%, 2. Dms. Lemmens-
Quaedvlieg 56.67%.
Maastricht. Interpolis Bridgetoernooi.
Geplaatst voor achtste finale: 1. Bou-
vrie-V.d. Klundert 65.05%, 2. Wilhelm-
Lemaire 64.32%, 3. Goessens-Pijpers
62.60%.

BRIDGE

nese 14-15; Genoa 14-13; Padova 14-11
Reggiana 13-9; Brescia 14-5.Lech. Mannen, wereldbeker slalom. 1.

Tomba 1.43,57(52,45 + 51,12), 2. Sykora
1.43,59 (52,43 + 51.16), 3. Tritscher
1.44,34 (52,79 + 51,55), 4. Fogdoe
1.44,52, 5. Furuseth 1.44,81, 6. Kosir
1.44,98, 7. Amiez 1.45,12, 8. Girardelli
1.45,18, 9. Reiter 1.45,24, 10. Jagge
1.45,35. Stand WB slalom: 1. Tomba
400, 2. Tritscher 250, 3. Sykora 216.
Stand WB algemeen: 1. Tomba 450, 2.
Von Grünigen 294, 3. Aamodt 252.
Alta Badia. Vrouwen, wereldbeker reu-
zenslalom. 1. Panzanini 2.21,03 (1.09,76
+ 1.11,27), 2. Wachter 2.21,50 (1.09,75 +
1.11,75), 3. Compagnoni 2.22,14 (1.10,60
+ 1.11,54), 4. Ertl 2.22,79, 5. Twardo-
kens 2.22,86, 6. Zeller-Bahler 2.22,95, 7.
Hrovat 2.23,48, 8. Nowen 2.23,54, 9.
Schneider 2.24,04, 10. Kjörstad 2.24,11.
Stand WB reuzenslalom: 1. Zeller-Bah-
ler 240 punten, 2. Panzanini 212, 3.
Schneider 169. Stand WB algemeen: 1.
Zeller-Bahler 485, 2. Schneider 386, 3.
Seizinger 361.

Internationaal
jeugdtoernoorMVV

{JAASTRICHT - Voor de vijfde
2g r in successie vindt op maandag
Je december het Internationaal
sj^ptoernooi van MVV voor C-
Pla t

(12 tot en met 14 -i331"-1
dat

a . ■ BiJ winst mag Feyenoord,
st„J*lch de afgelopen twee jaar het
W e toonde, de wisselbeker
de <;nemen naar Rotterdam. Andere
Vvv mers ziJn PSV' Roda JC>jeu *SK Tongeren, het nationale
elft Iteam van Luxemburg en een
-KNv-Rbestaande uit talenten uit de
hal j Regio V. Aanvang in sport-**u ac Geusselt 10.45 uur.

(ADVERTENTIE)

swwssa^i^
beveiligingssystemen Z&ZÏÏSXÏÏZ11 KFZ"

Adalbertsteinweg 21 - Aken - Tel. 0049.241946850
AVON heeft er alles
aan gedaan om maan-

dag een professioneel
product te leveren op
het terrein van VV Hek-
senberg en het aangren-
zende natuurgebied.
Hoevers hoopt dat de
topatleten voor een
keer zonder startgeld
naar de Heerlerheide
willen komen. „Daar-
mee helpen ze ons maar
ook zichzelf. Als we
maandag een sterk veld
aan de start krijgen,
kunnen wij de komende
jaren weer meer spon-
sorgelden aantrekken.
Evert Gielen van Achil-
les-Top leeft naar de
kerstcross toe. Rene
Godlieb heeft vanuit
Hilversum geïnfor-
meerd, ook namens een
Ethiopiër. Ik reken op

„Die jongen traint bij
Unitas onder Gene
Janssen. Als Tessema
komt, is hij de grote fa-
voriet, want hij is beter
in vorm dan de andere
twee." Bij de vrouwen
gaat het tussen twee
Limburgse PSV-atletes:
Vivian Ruyters en Helle
Vullings.

Programma 33stekerst-
cross AVON bij VV
Heksenberg: 10.30 uur -
1000 m scholieren t/m
12 jaar; 10.45 - 1900 m
B- meisjes KNAU;
11.00 - 2900 m B-jon-
gens; 11.20 - volkslopen
2900, 6300 en 9600 m;
12.30 - A-meisjes 2900
m, vrouwen 6300 m;
13.15 - A-jongens 6300
m, mannen 9800 m.

de komst van regionale
cracks en ook dat de
Heerlense PSV-trainer
Herman Vleugels weer
voor enkele kanjers
zorgt."

Vleugels heeft maandag
toevallig vijf Ethiopi-
sche asielzoekers te
gast. „Die jongens ko-
men bij ons kerst vie-
ren, want veel vertier
hebben ze in Eindhoven
niet. De drie lopers, die
in de marathon van
Eindhoven zoveel in-
druk maakten, name-
lijk Ayduna Aitnafa,
Teckeye Gebreselassie
en Fransua Woldemari-
me, bereiden zich voor
op de Halve van Eg-
mond en lopen maan-

" Getaneh Tessema, de grotefavoriet in dekerstcross van AVON. Foto: dries linssen

Jeugdhandbal
GELEEN - Tweede Kerstdag
wordt in Sportcentrum Glanerrbrook in Geleen, door de afde^ling Limburg van het NHV ii
samenwerking met de NKS,ee£
sterk bezet jeugdhandbaltoeit
nooi gehouden. Vanaf 10.30 tdt
17.00 uur wordt er in de beide
hallen (jongens en meisjesteam-f)
gespeeld door Limburg, IJssjei
streek, België en Aachen.

Frankfurt wordt
rijk van Möller
FRANKFURT - De Duitse voet-
balclub Eintracht Frankfuft
krijgt van ex-speler Anddei
Möller een prachtigkerstcadeau.De international van Borussm
Dortmund moet 2,8 miljoen -gul-
den overmaken naar zijn oude
club. Dat zijn Eintracht Franlfc-
furt en Möller overeengekomen.
Daarmee is een einde gekomeih
aan een conflict dat zich al jareii
voortsleept. In 1990 sloot ai
middenvelder een vijfjarig conj-
tract af met Eintracht Frankfurt.
Daarin was de clausule opgenóV
men dat Möller, bij het voortiji-
dig beëindigen van de overeerf-
komst, een afkoopsom van 5i
miljoen gulden moest betalei.
Twee jaar later vertrok MölhJ*
naar Juventus maar hij weigerde
de afkoopsom te betalen.

onderdag 22 december 1994 " 17

Waarschuwing Christie
LONDEN - De Engelse atletiekbond heeft sprinter Linford ChristieJop verzoek van de internationale federatie (lAAF) een waarschuwing}"
gegeven wegens zijn houding bij dopingcontroles.Tijdens de wedstrijd-
den voor de wereldbeker in Crystal Palace van enkele maanden gele-,;
den weigerde Christie te wachten tot hij aan de beurt was. Volgens!?
een rapport van lAAF-waarnemerAntonio delMonte hadChristie een»
grote mond opgezet en de wachtkamer voortijdig verlaten.

Olympisch logo brengt in Nederland negen ton op en in België vijftien miljoen

limburgs dagblad

sport
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2xl Bit D/A converter, LCD-display, dynamic
bass booster, mcl. accessoires en> KENWOOD KRC 155 D hoofdtelefoon I

J Autoradio-cassette. I
2 x 25 Watt oder 4x15 Watt, loudness, FM/MG, 24

n voorkeurzenders, verkeers-info, autoreverse, afneembaar I
frontpaneel. Ii fjiM.'.iu^ï^r^T^^M^—i^w
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*.!K^ IU 001 >ggll . BRAUN Sllk-epil DUO PLUS verstelbaar( 3-15mm), aparte funktie

Ofzuiger Ladvshave voor net uitdunnen van het
0 Watt, 4-voudig filtersysteem, Roterende schijfjes als pincetten werkend, baardvolume, luxe reiscassette,

accessoires, stalen buizen. verwijdert lastige beenharen tot op de wortel, 2
'^^^■^^mbm^^^^pl instelbare standen, reinigingsborsteltje en tube fM^^s^M^MM^M^^iS|^^2^^^^^p^rr| vochtregulerende crème, zacht etui. L yyili't-ifffasa^
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Auto's
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan: ANWB gekeurde
auto's met 15 mnd. gar. en
nat. autopas: Crysler Voya-
ger 7-pers. '91 ’29.500,-;
Jaguar XJ6 3.6 zeer veel
opties '87 ’19.800,-; Mer-
cedes 230 E aut. '87
’22.000,-; Mercedes 190 E
alle access. '85 ’14.900,-;
VW Golf 1.8 GTi wit '87
’11.909,-; VW Golf D CL
wit '86 ’6.500,-; Alfa 33 IE
rood '91 ’14.900,-; Alfa 75
1.8 IE rood '90 ’12.900,-;
Alfa 75 2.0 rood '86

’ 6.950,-; Daihatsu Charade
TS '91 ’15.800,-; Ford O-
rion 1.4 i CL '91 ’17.900,-;
Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs.
'89 ’13.900,-; Siërra station
1.8 TD '92 ’21.800,-; Siërra
2.0 i div. '90 v.a. ’13.900,-;
Escort 1.6 i 43.000 km. '89
’14.800,-; Escort 1.4 Ghia
5-drs. '86 ’6.950,-; Nissan
Primera 1.6 '91 ’16.900,-;
Nissan Sunny station Van
'89 ’5.900,-; Omega 2.0i
div. ace. '90 ’12.800,-;
Veetra 1.8 GL 79.000 km '90

’ 18.900,-; Kadett Sedan
Club '88 ’11.900,-; Kadett
aut. 72.000 km. '86
’9.900,-; Kadett Sedan GL
'86 ’6.950,-; Ford Escort
1.3 L '85 ’2.950,-; Fiat Uno
75 IE rood '87 ’8.950,-; Fiat
Uno Fire wit 5-drs. '87
’6.950,-; Peugeot 405 GLi
Break '90 ’19.800,-; Re-
nault 19 GTR Chamade '90
’14.800,-; Renault 25 TX
groenmet. '88 ’11.900,-;
Renault 25 V-6 grijsmet. '86
’8.950,-; Volvo 740 GL
Blackline '89 ’18.900,-;
BMW 735 i aut. leer '87
’22.500,-; BMW 316 1.8 wit
veel ace. '87 ’9.900,-; Ci-
troen AX diesel wit '89
’10.800,-; Citroen BK RE
rood '88 ’8.950,-; Citroen
BK Leader '87 ’6.900,-; Ci-
troen Visa GTi 1.6 i '85

’ 4.500,-; Honda Shuttle
1.6 i 4WD '88 ’18.500,-;
Honda Prelude 4 WS '88
’18.500,-; Honda Civic 1.3
GL '85 ’7.950,-; Seat Ibiza
GL '85 ’4.950,-; VW Jetta
1.6 CL '88 ’9.900,-; FSO
Polonez 1.5 '88 ’2.800,-;
Toyota Carina 1.6 '88
’7.950,-; Mitsibushi Galant
TD '86 ’4.950,-; Seat Ron-
da SKi '84/'B5 v.a. ’1.950,-;
Opel Senator 2.5 E '84
’4.950,-; Fiat Panda blauw
'86 ’2.950,-; Ford Orion GL
1.4 '83 ’2.500,-. Cabriolet:
BMW 325 i cabrio '88; Alfa
Spider 2.0 QV '87; VW Golf
cabrio 1.8 inj. '85; Escort
cabrio rood '85. 4x4: Honda
Shuttle 4WD 1.6i '88; Pajero
TD geel kent. '87; Mazda
626 HB '84 ’2.900,-; Toyo-
ta Celica ST '83 ’2.950,-;
VW Passat station '83
’1.950,-; BMW 315 1.6 '82
’1.500,-; BMW 316 zilver-
met. '82 ’1.750,-; Renault
20 GTS '83 ’1.950,-; VW
Golf 5-drs. '81 ’ 1.950,-.
Garantie 3 tot 15 maanden v.
a. ’ 7.500,-. APK-keuring

’ 49,50. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken op ons
verkoopterrein en in onze
showroom. ANWB gekeurde
auto's met Bovag garantie
en Nationale autopas. Auto-
bedrijf John Koullen, Beitel
114, Heerlen (200 mtr. naast
Disco Peppermill). Tel. 045-
-426995/424268.
Te k. wegens verhuizing en-
kele AUTO'S va: ’250,-.
Dorpstr. 97, Brunssum.
Frame I'/. tons VRACHT-
WAGENTJE '61, lopend,
opknapper, ’1.750,-. Dorp-
str. 97, Brunssum.
SAAB 9000 CD 2.3-16, bwj.
1990, d.blauw, airco, lm vel-
gen. Officieel Saab dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Te koop Opel MANTA A
1971, i.z.g.st. mr. mog.

’ 2.750,-. 045-325671.
Te koop GOLF GTS 1600,
kleur rood, bwj. 7-'B5. Tele-
foon 045-419427.
SAAB 9000 2.0-16, bwj.
1987, antracietmet. Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.

Te k. MAZDA 323, autom.,
bwj. '80, APK 3-95, vr.pr.

’ 600,-. Telef. 045-310196.
AUDI 80 1.8 S, nw.model '87,
sch/k.dak, 5-bak, antr., spoi-
ler, spee. gril, get.glas, ver-
laagd, sublieme topcond.,

’ 10.750,-. Tel. 045-708476.
MERCEDES 190 E bwj. '83,
mooie auto vele extra's, bl.
metallic, ’ 8.250,-. Telef.
046-582655.
FIËSTA XR2 mod. '85,
zwart, lichtmet. vlgn.
124.000 km, i.g.st. pr.

’ 2.500,-. Telef. 00-
-49.24561774.
Te koop zeer betrouwbare
en goed onderhouden Ford
FIËSTA 1.1, bwj. '84, nw.
APK, vr.pr. ’2.450,-. Tel.
045-441426.
KADETT 1.2S bwj. '82; Re-
nault 5 TL bwj. '82 i.z.g.st.
APK ’750,-. Haesenstr. 34,
Schaesberg.
Opel Combo 1.7 D, bwj. '90,
grijs kent. W. FEIJTS Auto's
Vaesrade 61-63 Nuth. Telef.
045-243317.
Opel CORSA 1.3 model
Swing, '85, APK, bijz. mooi,

’ 3.450,-. Tel. 045-454087
Te koop NISSAN Bluebird
2.0, 1988, kl. rood, mooie
goede auto, t.e.a.b. Telef.
045-227355 b.g.g. 00-
-49.241962031.
Te k. Simca TALBOT, inger.
voor invalidevervoer, bwj.
'82. g 045-720815/314281.
Weg. omstandigh. te k.
Volkswagen PASSAT 1600
diesel, bwj. '82, 5-drs, s-
versn., sunroof, mistlampen.
Nieuwe uitlaat, koppeling en
banden. APK 5-95. Pr.
slechts ’1.750,-. Tel. 046-
-745976 Geleen.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 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 k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Mode Totaal
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.
Nieuwe BRUIDSJAPON-
NEN lang v.a. ’395,-, kort v.
a. ’ 249,-. Trouwcostuums
v.a. ’395,-. Bruidshuis Pe-
reboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, g 043-212269.
Direkt van groothandel:
OORBELLEN en andere by-
oux, kan nergens goedkoper.
g 045-726789.
Te k. BONTJAS Rotfuchs,
maat 40, halflang model, z.g.
a.n., bijna niet gedragen, g
045-443705 na 18.00 uur.
Te koop exclusieve (FEEST)
KLEDING voor dames
(part). Tel. 045-427383.

Onderdelen/ace.
Voor VW GOLF I orig. cabric
bumpers + sideskirts ’995,
Telefoon 045-311371.
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. Bandenspecialisl
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Goede gebr. AUTOBAN-
DEN, zomer - winter. Pas-
sartweg 39, Hrl. 045-222675.
Bij Automat Heerlen. Deze
wk. 40% korting op uitlaten
en GRATIS montage uit
voorraad leverbaar. Automat
Heerlen, Wijngaardsweg
54b.-5 045-217561.
Bij Automat Heerlen. Accu's
vanaf ’79.00,- mcl. GRA-
TIS montage uit voorraad
leverbaar. Automat Heerlen.,
Wijngaardweg 54b. Telef.
045-217561.
LM VELGEN 185/13 van
Opel, Fiat en Talbot ’275,-;
sportvelgen 205/14 van
Chevrolet ’575,-. Tel. 043-
-478985.
Te koop 4 alu-VELGEN met
banden 185/60x14 voor
Opel, VW, BMW, ’350,-.
Telef. 045-319969

Sport & Spel
POOLTAFELS en snooker-
tafels te huur vanaf ’l5O,- p.
mnd. Tel. 043-476065.
Te koop multi FITNESS-
CENTER merk Ketler tot 80
kg, nieuwprijs ’3.500,- prijs
n.o.t.k. Tel. 043-435844.

Opleidingen
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.
CURSUS-POPPENMAKEN
start 2e week januari 1995. 't
Pupke Sittard. Telef. 046-
-529397.
Te k. geh. nwe. CURSUS
Spaans en Engels voor be-
ginners, met cass. en band-
ree. Telef. 043-637243.
Wie wil Oma van 61 jr.
ITALIAANS leren om haar
kleinkinderen te verstaan?
Tel. 045-722596.
i —

Bedrijfswagens
Bedrijfsauto Gar. Sebregts.

Telefoon 045-752888
Iveco Daily 35-10 met laadbak, 1x 1991
Iveco Daily 30-8 bestelauto, 2x 1991
Iveco Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x 1990
Iveco Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x 1986
Iveco Daily 49-10 gesloten laadbak, 1x 1991
Fiat Ducato bestel / laag, 1x 1988
Dodge 4x4 legervoertuig W200,1x 1976
Bedrijfsauto's in alle uitvoe- Een PICCOLO in het Lim-
ringen. W. FEIJTS Auto's, burgs Dagblad helpt u op
Vaesrade 61-63 Nuth. Telef. weg naar snel succes. BeF
045-243317. 045-719966.

m^%Êmf\mf\mE 1 BJ^IP JH^H^^^^^l^^F WB■■I V
Nederland gaat voor Family power en kiest de ESCOM MiniTower. En terecht! ESCOM gaat alleenvoor het allerbeste en introduceert Family power! Family potf
geavanceerde computertechnologie voor het hele gezin. Het beste en meest uitgebreide computeraanbod in één apparaat. Bijvoorbeeld de Mini Tower DX2-5
multifunctioneel, zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor de meest uiteenlopende doeleinden. En natuurlijk is de processor van Intel en dus gegarandeerd top^
liteit! Maar ESCOM gaat verder en levert standaard bij elke PC hét nieuwe besturingssysteem OS/2 Warp zonder bijbetaling!
Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor optimale mobiliteit en ook daarvoor kunt u bij ESCOM terecht. Deze maand staat de notebook DX2-66 centraal bij ESCO*
Natuurlijk geldt ook voor de notebooks detopkwaliteit die u van ESCOM gewend bent voor een wel heel spectaculaire prijs.

Hét nieuwste besturingssysteem os/2 warp ESCOM MiniTower ESCOM Paradigma ESCOM Subnotebook 5krijgt u vanaf nu geïnstalleerdop elke PC *fwo &~ w*die u bij ESCOM koopt. Zo maar! DX2-66 DX2-66 DX2-66 fe
Dit fantastische besturingsysteem met Zn ■4 Mb intern geheugen ■ 420 Mb harddisk ■ 3,5" dis- ■ Intel 486DX2-66MHz processor» 4 ■ Intel 486DX2-66MHz processor ■4Mb id f
vele extra's zorat ervoor dat uw PC oo de kettestation ■ 14" SVGA kleurenmonitor ■ Local-bus Mb intern geheugen ■ 260 Mb hard- geheugen «260 Mb harddisk .3,5" diskett* jj" videokaart 1 Mb uitbreidbaar tot 2Mb ■ 128Kb cache disk ■ 3,5" diskettestation ■ Local-bus tion ■ VESA Local-bus technologie ■ Slot* f
toekomst IS voorbereid. ■3x VESA Local-bus 32 bit slots (waarvan 1 vrij) ■1 x technologie voor VGA ■ Slots: 2x PCMCIA Type II of 1x Type 111 ■ Monocle f
U krijgt OS/2 Warp ISA8 bit slot r_3xlSAl6bit PCMCIA Type II of 1x Type 111 ■ LCD Display ■ slechts 1,9 Kg! ■ For*"1
zonder bijbetaling! :, slots ■ toetsenbord ■ OS/2 DUALSCAN DSTN color display ■ 260x200x45 mm (LxßxH)

■ Warp geïnstalleerd op hard- slechts 3-Kg. ■ Formaat: 299x236x52 ■ 1 jaargarantie
Jm*9mmmm(m\ M l disk ■ 1 iaar garantie aan mm (LxßxH) ■ 1 jaar garantie jdem maar me, du8lhuis/on-site STN Color Displ^

BB k\^mmmWÉm ftül P^^fï"^ï f 2211.90 exkl. BTW r^eS.iïÓTxl?!. B^ll 'Am 1 BS HMMH

f iiihw, nn_. m«_.i—.. it.. «i 1... ■nul iiiiiliukii The Intel Inside Logo is a *^* mmmTAt L'dJW^^l; j ] registered trademark of wA^^*^^^ _■ *■ Li. AwO f/_i_i
m-mt ■ppp.r . Intel Corporation /; J I VflF [' mm_l
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* AANBIEDINGEN GELDIG TOT 31 DECEMBER 1994 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT * WIJZIGINGEN IN PRIJZEN EN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN,■ ESCOM Office: * Een up-to-date getrainde staf voor professionele adviezen * Extra betaalgemak met ESCOM ESCOM Mail: Speciaal ESCOMEducation:Credit Card * Uiterst flexibel financieringsprogramma * Speciale (op de praktijk afgestemde) trainingsprogram- voor de zakelijke Speciaal voor
ma's *12 maanden aan huis garantie '12 maanden telefonische helpdesk 'Meer dan 750 winkels in Europa markt en (overheids-) onderwijs-instelling''

instellinaen.Alkmaar, De Laat 27, 072-155497. Alphen aan de Rijn', Thorbeckeplein 10, 01720-71226. Amersfoort, Arnhemsestraat 17, 033- "
659000. Amsterdam, Parnassusweg 214. 020-6758800. Amsterdam, Ceintuurbaan 83, 020-6766634. Apeldoorn, Leienplein 11, 055- IHT'IIIIH IBI^^RIH
786957. Arnhem, Jansplaats 12, 085-422300. Assen', Rolderstraat 11, 05920-13471. Bergen op Zoom', Zuivelplein 2, 01640-47698.
Breda, Karnemelkstraat 4, 076-207091. Delft', Binnenwatersloot 21, 015-159697. Den Bosch, Vughterstraat 25, 073 891125. Den Haag, WBÈGrote Marktstraat 2, 070-3637909. Deventer, L. Bisschopstraat 5, 05700-41925. Eindhoven", Nieuwstraat 7c, 040-466649. Emmen, 11111 lWilhelminastraat 18, 05910-41235. Enschede, Beltstraat 96. 053-342097. Groningen, Brugstraat 32, 050-187319. Haarlem, Gedempte Hllllllllll IHIIHIOude Gracht 102, 023-422445. Heerenveen, Lindegracht 27, 05130-25240. Heerlen, Geleenstraat 18a, 045-741226. Hilversum', G. van 11111l___________]
Amstelstraat 119a, 035-280267. Leeuwarden, Voorstreek 60, 058-131664. Leiden, Breestraat 137, 071-134542. Maastricht, Wijcker ITllTjrT_lr_
Brugstraat 24b, 043-260110. Nijmegen, Hertogstraat 115, 080-606816. Rotterdam', Meent 31a, 010-4045726 Rotterdam', Jljfill lj|J
Oostmolenwerl 11-17,010-2330111.Tilburg, Schouwburgring 49, 013-441308. Utrecht, Nachtegaalstraat 54. 030-302144. Venlo,Keulse jy^^^^^^j kMMUM*"

Poort Bc, 077-541343. Vlissingen', Aagje Dekenstraat 8, 01184-30062. Voorburg, Kon. Julianaplein 9, 070-3877964. Zwolle, Oude Tel.: 02526-87971 Tel.: 030-662640
Vismarkt 28a, 038-232295. * Vrijdag koopavond, alle andere vestigingen donderdag koopavond. pax: 02526-72216 Fax: 030-618640

Ml7'*% W^T^XK ESCOM produkten zijn ook verkrijgbaar bij alle Skala vestigingen (informatielijn 06-4111) en W
_-_^r^^*T^,YjV llODll P'l'l'Uyl YfjlJmjl ClkwilSl de ,i,ialen van MikroElectro (informatielijn 01650-98501), De Block (informatielijn 02907-6155).

J^TM*k J-Ué éli 1 lIVrKII t_r I-i-^L'l t^rQLP-J ■nilllt Scheer&Foppen.intorrnatiel**n 03410-63131) en Hom (informatien-n 04754-78888).

IliMliiiiêi o Mimmmmmmmm ■■■■'■■■ mmmi ■ ■!■■■ ■■■i^^m■ ■!■!■ mm m■— m^,
r- 1 1 , , A

Motoren
Te k. TRIKE, merk Kawasa-
ki, 110CC, 4-takt, 5 versn.,
bwj. '93, z.g.a.n. ’2.250,-.
Telefoon 046-529592.
Te k. HONDA CB 750 F2,
bwj. '77, prijs ’2.000,-.
Telefoon 045-227887.
Te k. SUZUKI GSX R 1100,
bwj. '90, blauw-wit, vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 045-424903.
Te koop MOTO Guzzi V 65,
bwj. '87, vr.pr. ’4.450,-.
Telef.: 046-580118.
Te k. diverse ZIJSPANNEN
v.a. ’3.250,-. Telefoon 046-
-580118.
Te koop Honda SHADOW
VT 1100cc, i.z.g.st., pr.n.o.t.
k„ bwj. '87. 045-427858.
Te koop HONDA KR 250 R,
bwj. '87, vr.pr. ’2.750,-.
Telefoon 045-427858.
Te koop ORANDNEPR met
zijspan, bwj. '94, vr.pr.

’ 3.750,-. 045-427858

De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendrix, Bom. g
04498-55050.
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren,
demontage en montage ter-
wijl u een kop koffie drinkt.
Sterk gereduceerde prijzen.
Dream's, Jongmansweg 39,
Heerlerheide. g 045-214942/
210575.
Te k. HONDA Magna V65
Custom, bwj. '83, roodmetal.,
pr.n.o.t.k. g 04499-4850.
Gevraagd motorblok SUZU-
KI 125CC. Telefoon 045-
-754325.
1980 HARLEY Davidson,
Low rider, 1340CC, FWD
controls, ’13.000,-. Tele-
foon 045-327055.

SUZUKI GSX 1100 F '89,
’9.950,-; Kawasaki GPZ
900 '85, ’5.950,-; LTD 454
'86, ’ 5.950,-. g 04493-4929.

(Brom )fietsen
Grandioze kerst-wielershow
met spetterende aanbiedin-
gen tot 7 januari '95 twee-
wielers Math SALDEN Lim-
bricht.
Te k. racefiets GAZELLE ty-
pe AB-57 Campa afgemont.,
pr. ’ 875,-. 04498-53767.
Te k. VESPA Ciao m. ster-
rew. i.z.g.st. Tel. 04498-
-52999 b.g.g. 04498-58371.
Te k. GIANT Cadex, 1 jr. oud,
kl. wit/antraciet, mt. 53, afge-
mont. met Shimano Dura
Ace, 8 pion. Prijs ’ 2.200,-. g
04450-3572 na 18uur.
Te koop mooie Puch MAXI, i.
g.st., ’650,-. Telefoon 045-
-318033.
Te k. BERRINNI, 1 jaar oud,
wegens rijbewijs, vr.pr.

’ 650,-. Telef. 04492-6009.
Te koop VESPA Ciao met
sterwielen en verzek., bwj.
'94, ’ 1.050,-.045-315825.

Snorbrommer VESPA Cita
Gilera, 18 mnd. oud in nw.st.
pr. ’ 1.350,-. 04750-26910.
Te koop BROMFIETS Ves-
pa Ciao sportv., sterw., zw.
verz. t/m April '95, beug. slot,
helm, bwj. 2-94. Telefoon:
043-646351.

Te koop FIETSEN en moun-
tainbikes. Telefoon: 043-
-624192.
Te koop rode PEUGEOT
Rapido Scooter, bwj. '93,
’2.200,-. Tel. 046-378189
na 17.00 uur.
AANBIEDINGEN o.a. Peu-
got ATB 21 versnellingen,
’495,-; Schaatsen Noren!
Ving en Zandstra nu met
25% korting. Donderdag en
vrijdag koopavond. Huub
Arets, Rdr. Hoenstraat 118,
Hoensbroek. 045-211893.
Te koop ZÜNDAPP KS-50
bwj, 1975. Telef. 04499-
-2745._.—=-: /

Te koop SNORFIETS Ves-
pa Ciao, bwj. '93, i.z.g.st.
Telefoon 046-379713.

Caravans
Te k. WINTERCARAVAN
8.75 m., dubb. glas, voortent
met compl. keuken, inboedel
met wasmachine, comb.
koelkast, diepvries mcl. tuin-
huisje m. douche, w.e.
staanpl. plm. 200 m2, terras
+ tuin. Vr.pr. ’16.000,-. Te-
lef. 04499-4731.
Te k. 2-pers. CHATEAU 350
met toilet, gas + eleetr., ver-
warming, voortent, reisklaar.
Telef. 043-431443.
EINDEJAARS aanbiedingen
Dethleffs caravans, alle
1995 mod. in onze showhal.
Aanbiedingen in 1994-1993
modellen. Tillemans recre-
atie, Haefland 19, Brunssum.
Tel. 045-270388.
Te koop gevraagd TOUR-
CARAVAN. Telefoon 045-
-324892.

CARAVANS Hobby 370 '89/
'93, 430 '92, 440 '94, 460
'90/94, 520 '90, eindkeuken
'91, Bürstner 340 '91, Cara-
velair 415 '91. 04498-54390.

Wintersport
Te k. 1 paar Alpine. SKI'S
Carbon Tischer Marker, bin-
ding 1 mtr. 70 ’ 150,-; 1
paar schaatsen Viking mt.
41 ’195,-; 1 paar schaat-
sen Viking mt. 37 ’195,-; 1
paar schaatsen Viking mt.
36 ’135,-. Telefoon 04450-
-3572 na 18.00 uur.
Te koop LANGLAUFSKI'S
met schoenen mt. 38, onge-
bruikt, nog in verpakking,

’ 200,-. Telef. 04407-2680.
Te koop SKI'S Volk mt. 190;
plus schoenen Salomon 620
mt. 43/44, vaste prijs ’500,-.
Telef. 043-256573.
SCHAATSEN vóór de Kerst
halve prijs. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen. Telef.
045-726840.

VakantieJ
Te h. Z-FRANKRIJK 1
bung. + campeerpl. ""y
ping + zwembad + I
baan, 5 km. van ze*
beheer, v.a. ’ 327,^1
week. TeL/fax 04406^
Te koop weg. om51;

ZOMERHUIS met 2 ,
gelegen op bungalow»)
Lanaken, ’ 4.500,-. j
B-06353, Trompetter.^
bus 2610, 6401 DCHgg7
Te koop CHALET in *
naco z.g.a.n., A
f 20.000,-. g 043***
472811.

Aanhangwaggü-;
DASSEN, aanhang
fabr., verk., verh., ?.
rep, g 045-455088/452^Te koop nieuwe |
HANGWAGENS, af"I*-,!
x 1,25, 2,00 x 1,25 &']
1,00 mtr. tegen zee'
prijzen, g 045-419735__y— \ensnei^. ; :j 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966f|

ii i

06-lijnen

Privé doorschakellijn
06-96.88

24u/p.d. 100 cpm

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)

Postcodedatingü
Sex en serieuze relaties ook

in jouw buurt! Luister of
plaats zelf een oproep!

06-340.320.50 (50ct phm).
1 gpm. Met 2 jongensint
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wiewil er eerst?
06-340.340.20

Pomofoon
06-320.320.54 -1 gpm.
Maak jeriem los, snel...

Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou.06-320.330.91 (75 cpm)

Vrouwen van 35 jaar en
ouder willen

Direkt Sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604 - 75 cpm.

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

*06-9605*
Thuiskontakt.

hete vrouwen in jouwregio
Bel nu 06-9811 (75 cpm).

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

Club 06-
Special Sex

Draai eerst 06-320.320
en dan voor

SM 25
Onderdanig, ze doet wat je

wilt
Hetero 26

onze meisjes zijn overal
voor in

Lesbisch 45
mm... meisjes onderelkaar
Meesteres 46

schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

Jong en ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
de spannendste sex.

* 100cpm
100% WILDE LIVE SEX

06-9891
Geen wachttijd 1 g.p.m.
De meest intieme sex
300 % live
06-9576/1,-pm.

NIEUW: Mandy Live... De
heetste live sexbox 1 gpm.

06-9751

sex-nymf linda
Geniet van 2 kanten. 1 g.p.m.

06-320.320.14
Tiener-Sex

Mijn eerste keer. 1 gpm.

06-320.320.10.
Beesten
met 't vrouwtje

1 g.p.m. 06-320.327.26

Sex-tapes
beestachtig

1 gpm 06-320.350.66

Extreem? 9821!
Beestachtig! Bizar Live

1 gpm 06-9821

Uniek club 9886
Gesprek na gesprek afluis-
teren. Nu ook special live

akties. 1 gpm 06-988624 pd.

Sex voor twee:
Sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).

*SM-voor-2*
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9502 *
Nieuw: Nu Direkt apart met
Rijpe vrouwen

Bel 06-9504-75 cpm.
Hete meisjesLive
06-9715

Geen wachttijd, 1 gpm

Bel dames thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld
06-98.50
24u/p.d. 100 cpm

Dames geven adres/tel.nr.
06-96.85

24u.p.d. 100 cpm.

Sex-voor-twee
Telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 - 75 cpm.

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en via de computer
krijg je haar thuis aan de lijn.

06-9755 (100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heetTEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1 ,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Sex direct 06-9718
Super sex 06-9716
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92
DOORSCHAKELLIJN!

Vrouwen wachten thuis voor
'n livegesprek met jou! Igpm

06-9560
Luister naar meisjes die bel-
len! Maak jekeuze voor een
privé Livegesprek. 1 gpm.

06-9733
1 gpm

De Sadist
lachte wreed toen hij de

brandende kaars vlak boven
haar naakte lijf hield.

06-340.340.90

Homokontakten
Zoek jenhete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Eenzame hete vrouwen
zoeken ANONIEM
Sexkontakt

Bel nu: 06-9511 -75 cpm.

Et-w \/r/-M iiA/__n Een PICCOLO in het Lim-rv. VrUUWfcJM burgs Dagblad helpt uop
40 jaar zoeken sexkontakt weg naar snel succes. Bel;
06-350.290.37 - 75 cpm. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Privé Diana S 045-233096
Nu met Kerstaanbiedingen! Bel voor info.

Porky's Pretpark I
Deze week Kerst aanbieding: 1 uur ’ 125,-.
Nieuw Nathasja en Cindy. Tel.: 045-228481.
2e Kerstdag geopend van 12.00- 20.00 uur.

Escort all in
0 045-326191

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Nwe. m. aanw. 046-374393.
Tev. meisjes gevraagd.

Wij wensen U prettige feest-
dagen en hopen U volgend

jaarterug te zien. ONZE
prijs blijft ookdan

’ 50,-all in
Telefoon 045-423608

Dame ontv. privé 10-16uur.

hrl. 045-714707.
Privé llona

Wij wensen U allen prettige
Kerstdagen. 045-708903.
Brigitte ma-zat. 13-23 uur.
045-254598

Ramona
vanaf 10 uur, 045-721759.

Manuela Escort
g 045-418886.

LadyS
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.
Love Escort

045-320905.
Escort Midnight

Tel. 045-429291.

llona
Grieks DD-cup 045-352476.

Club Yum Yum
Fijne erotische verwenning

door mooie meisjes. Op
wens ook striptease. Dag.

geop. 16.00-2.00 u. Oranje-
str. 30A, Hoensbroek. 045-

-232806. Tev. escort-service.

Club La Bellle
7-9Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Katja 19, Ra-
mona 18, Sandra blond 23,
Jenni 20, Angie 24. Dagel.
17.00-05.00 u. Graverstr.l3
Kerkrade-W. 045-416143.
Meisjes gevr. 24 en 25 dcc.

gesloten, 31 dcc. open
Nieuw jongmeisje, totale

ontsp. massage
045-353489.

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-275564.

Suprise Escort
SM & Boys 045-275900
Korting!! Ook Grieks.

Sandra
wenst al haar klanten een
zaligKerstfeest, profiteer
nog deze maand van haar
aanbieding. Kerstzaterdag
geopend. Tel. 045-270358

Cindy en nicky
Telefoon: 00-32.89503049.

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

ÜlNieuwü!
Nina's escort

045-259956
exclusief

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Marilyn Esc4
045-426331. Dagelijks,, r*"
van 17.00-05.00 uur. -*^L25 dcc. gesloten,
open. Ook Stripteasg-Vfl I
Nieuw, nieuj JOude kerkstraat 31, n^p

zijstr. station. Lief Tn-i fj
meisje verw. u op ha2

heel Oosterse wijze- VH
tenrijkse pornoster op P

naaldhakken. Zond-» ;: p
Waarbij binnenk. ee"^ Istreling en omhelzing f

weten wat een man tofJJS E|
en komen al uwwensf jH
gemoet. Maak ook ge»I*^ IL
onze speciale bodyrry (
gekamer. Thaise en c

ne meesteres aanwe*
Vanaf/100-; |,

Geopend van maand^J■vrijdag van 11 0-_-_^3■Pers.Kont./Kj^
Escortburo v^S'hUflßspoed MEISJES en
jongens, goede ver
Bel: 045-275564
Leuke jonge DAMI^ ijl
vraagd voor privé- g I
233096. —--^BGoedlopende NlG^ f
(grensgeb.) vrgt. n-raf-j-*mes, vervoer vrij. u
loon, apart woonged- *Tel. 00-49.241-54251-5*
g. 00-49.2405-73539___^jp
Escortburo vraagt
LEFONISTE en fZ M
Bel voor info na 18*^ ï
045-275900.
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EM Provincie
■Ba Bureau Bibliotheek__J__3 Limbura Postbus 570°

mr" '*-■■■■»'"«■» 6202 MA Maastricht
**M tel. 043-897382

K^xfl WijzigingKiesreglement waterschappen
Gedeputeerde Staten van Limburg zijn voor-

in-Af nemens om besluiten van waterschapsorganen'u over kiesregisters, kandidaatstelling, stem-X2-» men bij volmacht en geloofsbrieven aan te
wijzen als besluiten waarvoor een verkorte'" rechtsgang geldt. Een ontwerp van deze strek-
king ligt van 23 december 1994tot en met 20

'CÖ janvan 1995ter inzage in het Gouvernement
(bibliotheek), in de gemeentehuizen en in de
kantoren van de waterschappen. Tot uiterlijk 20
januari 1995kan eenieder bedenkingen bij ons

(Postbus 5700, 6202 MA Maastricht).

ewÈ Provincie-- Bra Bureau Bibliotheek10. imhlim Postbus 5700
chrol*ö L,m°Ur9 6202 MA Maastricht
orm» tel. 043-897382

!**>g UITVOERING WET PERSONENVERVOER

iual Gedeputeerde Staten van Limburg maken
)la? bekend datzij vergunning hebben verleend tot

het verrichten van taxi-vervoer, binnen en vanuit■ het vervoergebied Limburg, aan Touringcentrale
J.H. van den Munckhof 8.V., Venrayseweg 26
te 5961 AG Horst, met ten hoogste vierenvijftig
taxi's (uitbreiding met zestien taxi's door de

fW overname van de volgende bedrijven). Tevensi" zijn ingetrokken de besluiten, waarbij: - aan

IBovee
Taxi V.0.F., Lottumseweg 20, 5872 ABBroekhuizen d.d. 26 oktober 1993, vergunning

is verleend voor het verrichten van taxivervoer
met ten hoogste elf taxi's; - aan de heer A.P.
Hoeijmakers, Meterikseweg 82, 5961 CX Horst
d.d. 9 juli 1991, vergunning is verleend voor het
verrichten van taxivervoer met ten hoogste drie
taxi's; - aan de heer AG. Achten, Lingsforter-
weg 115, 5944 BD Arcen d.d. 19 september
1989 vergunning is verleend voor het verrichten
van taxivervoer met ten hoogste twee taxi's.
Deze beschikkingen liggen vanafheden, gedu-
rende zes weken, voor iedere belanghebbende
ter inzage in de Bibliotheek in het Provinciehuis,
Limburglaan 10 te Maastricht. Op grond van het
bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht
kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit
besluit is betrokken en diezich niet met de
inhoud daarvan kan verenigen, daartegen bin-nen 6 weken na de dag, waarop zij is bekend
gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indie-nen bij Gedeputeerde Staten van Limburg,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Volledig-
heidshalve wordt de aandacht erop gevestigd
dat een ingediend bezwaarschrift geen op-
schortende werking heeft ten aanzien van het

[\ bestreden besluit. Indien de betrokken belangen
> een onverwijlde spoedvereisen kan, nadat een
i; bezwaarschrift is ingediend, aan de Voorzitter

van het College van Beroep voor het bedrijfsle-
ef ven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage,

worden verzocht een voorlopige voorziening te
"s. treffen.

Oud-op-nieuw-
Jtedewerker m/v

t,-*iLtl'e enthousiaste kandidaat die eens op andere wijze
jaar wil inluiden en er ook iets aan wil

| SL,Uden? Ben ie handi9 met een dienblad, kun je
ll*->*_!el toPPen en ben je i.b.v. zwart/wit kleding, dan ben
(^ rso .°n die wij zoeken. Neem meteen contact met onsWellicht kunnen wij in 1995ook iets voor je betekenen.

(L^'e bij Nathalie Dirks, tel. 043-25 30 90,
t, Helmstraat 12.

uitzendbureau

:'K-____ (Huis)dieren
Vandaag

i N!sopavond in Makado - Beek

' trotste KENNEL van
\9* Alle jonge ras-

J 1 D||* Meer dan 60 ras-,,% s aar- en tatoeage. Kl.'jÖ Th.Watsonln 34, y°'* 09-3211644489|T<sgnjTiaand. gesl.
iTEr-.eri ,e k- gevraagd■■^AAIEN, Ara's en Ka-
W, Inr. mog. Baby's in
rslXel. 04750-40073.
»(<|.. ,9evr. PAPEGAAIEN,
tal/t-3 en Ara's, voor de■^JeU.4754-84707.fós- maltezers,
"W^ west. h.w. terr.,
V' Tibet, terr., Shi-
■Vw-Poedels, Jack Rus-

11a, Schin opgjs9-3097/1237.O^IGE tekkelpups,\, en middelgroot.
V6nnel sinds '61.
■**!)"_-,. Herzogenraht. Tel.

LIHO Dierenhotel hele jaar
geopend. Tev. dag-opvang.
Groeneweg 24, Brunssum.
Into kant.uren 045-271479.
Limburgs Instituut Honden
Opvoeding. Puppietraining,
gehoorz.cursus, gedrags-
therapie, PRIVÉLES. Ace.
Brunssum-Geleen. Info kant.
uren 045-271479.
Te koop BORDEAUXDOGS
pups, ingeënt en ontwormd.
Telef. 043-216658.
Te koop JACK Russel pups
en Shetlandse pony's. Telef.
04749-1565.

Wintersport
SKIBOXEN, sneeuwkettin-
gen en allesdragers. Ver-
huur en verkoop tegen zeer
lage prijzen. Gratis montage'
Bel. G.T.G., tel. 046-757224.

(Huis)dieren
Weg. omst. 2 KATTEN (vr.,
gesteriliseerd) gratis af te
halen. Tel. 046-584069.
Te koop AQUARIUM
1.25x40x40 met onderstel,
pomp, licht en verwarming,

’ 120,-. Tel.: 045-214465.
Te koop Bonte HANGOOR-
DWERGKONIJNTJES. Te-
lefoon: 046-754219.
Te koop PUPPIES afstam-
meling Husky, ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-223742.
Te k. 3-kl. FOX, 7 wkn. oud,
ingeënt en ontwormd. Tel.:
00-32.12455610.
Te koop DWERGPAPE-
GAAITJES en Gouldsama-
dines. Telef.: 04499-5140.
Te koop wit en zwart
DWERGKEESJE. Telefoon
045-214859.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIËR pups, pr. ’400,-.
Telef. 043-434169.
Te k. nest BOUVIERS met
stamboom, geënt en ont-
wormd. g 04743-1563.
Te k. nest Duitse HERDER,
met stamb., geënt en ontw.,
HD-vrij en certificaat. Koe-
straat21, Koningsbosch.
Te k. ROTTWEILERS pups,
reutjes, met stamboom, ou-
ders aanw. en HD-vrij, Telef.
04760-76637.
Af te halen BEO met origine-
le kooi, alleen voor serieuze
verzorgers, g 045-428994/
045-415794.
Ruim assortiment reptielen,
o.a. spinnen, hagedissen,
slangen (nu ook gifslangen).
BOB's dierenshop Sittard, g
046-581189.
Te k. AQUARIUMS 100x-
50x50cm. met grote om-
bouw en toebeh., ’150,-;
120x40x40cm. compl. voor
’250,-. 046-581189.
Te koop Jack FtUSSEL-
PUPS, ingeënt en ontwormd.
Tel. 045-716688.
Te k. DOBBERMAN pups, 8
wk. geënt en ontw., ouders
met stamboom. Telefoon
045-712730.
PAPEGAAIEN: baby grijze
roodstaartjes, baby thimney
grijze, baby Kongo pap., ba-
by meijer pap. v.a. ’250,-.
Tevens inruil en inkoop voor
kweek met garantie. Erken-
de kwekerij Leo Handels,
Beek. Tel. 046-375359.
Te koop PUPS van Mechel-
se Herder, ouders beide in
dressuur. Tel. 045-723702.
VOGELZADEN: Parkiet-
zaad, valkparkietzaad, aga-
porniszaad, tropischzaad,
per 25 kg nu ’30,-, kanarie-
zaad nu ’33,50, wildzang-
zaad nu ’35,-. Bij grotere
afname vraag prijsopgave.
Vraag naar onze klantenpas
voor 10% korting. DSZ Han-
dels, Pr. Mauritslaan 848.
Beek.
Berner SENNENPUPS,
goede afstamm.; Golden
Retr. reu. 04125-5077.
Te koop twee FILA Brasie-
leiro pups, 1 teef 1 reu, 12
wkn. oud, met stamboom,
en volledig ingeënt, ’BOO,-.
Telefoon 043-431075.
Te koop 6 AQUARIUMS -Terrariums, ’lOO,-. Telef.
045-230586.
Te koop mooie witte KEES-
HONDJES, ingeënt en ontw.,
prijs ’ 250,-. 04492-3421.
Te koop mini MALTEZER
Leeuwtjes en witblonde
bouviers. Tel. 045-321696.
Te koop 3-vaks HONDEN-
AANHANGER (geen zelf-
bouw), vraagprijs ’1.250,-.
Telef. 043-631797.
Te koop jonge Siberische
HUSKY-PUPS, 6 weken, ge-
ënt en ontwormd, kl. zwart-
wit / beige-wit. 04457-1305

Watersport
Ik zoek een goede RUB-
BERBOOT en buitenboord
motor. 04950-37329.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Verzamelingen
Verzamelaar zoekt oude
MIJNWERKERSLAMPEN.
Telefoon: 045-315047.

Huwelijk/Kt

Chalet 1
Iste en 2deKerstdai

Wij wensen al onze cl
GROTE SILVE

Zaterdag 31 dcc.Let op ma
eetbuffet en drinken naarf
Kaarten in voorverkoop. Z

Donderdags all
Chalet Treebeek, Kom

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 part-
ner vind je in De CONTACT-
SLEUTEL. De contactsleu-
tel is te verkrijgen door
’lO,- over te maken t.n.v.
Stg. De Contactsleutel, Mo-
zartstr. 150, 6044 RM Roer-
mond, tel. 04750-27189
ABN/AMRO 44.33.50.639.
Stel zoekt stel voor PART-
NERRUIL. Postbus 244
6190 AE Beek (LB).
Aantrekkelijke Russische
DAMES v.a. 20 jr. z.k.m. se-
rieuze partner. Gratis foto-
brochure. Maak een vrijbl
afspr. g 045-461648.
DANSEN voor alleenstaan-
den 2e Kerstdag maandag
26 dcc, zaterdag 31 dcc.
Sylvesterparty, s.v.p. vooraf
aanmelden, zondag 1 jan., 8jan., 15 jan., 22 jan. en za-
terdag 28 jan. Telkens vanaf
19.00 uur.Vervolgdatums
volgen nog. In Feestzaal
Noben, Rijksweg 132, Berg
en Terblijt, g 04406-40611.
Besloten SYLVESTERPAR-
TY 31 dcc. Uitgebreid eet-buffet, dranken en muziek
voor een all-in prijs van
’55,- per pers. Reserveren
voor 29-12-94. Feestzaal
Noben Berg en Terblijt. Telef
04406-40611.

Opleidingen

GRIME & VISAGIE

Carnavalsgrime
Cursus van 7 lessen(aanv.
vrij. 6 jan. of di. 10 jan.'9s)

Info: Sasja Jans, Sittard.
Tel. 046-528972.

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.

Th ,>,**s*mmmm*******mmm —Baby en Kleuter
Te k. Maxi COSI met voet-
zak en verkleiner, box met
lade en verstelb. bodem, ba-
bytrimmer, loopstoeltje
Chicco, alles z.g.a.n. Telef.
04409-3961.
Te koop compl. witte BABY-
KAMER o.a. kast, bed, com-
mode, 2 boxen, 3 traphekjes.
Tevens kinderwagen 2 in 1,
samen ’600,-. Ook apart.
Telef. 043-215070.
Te koop witte BABYKAMER:
commode, kast en bed mcl.
matras en dekbedje; badje;
luieremmer en aankleed-
kussen ’900,-. Tel. 04499-
-4882, na 19.00 uur.

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.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
gegalv. 210x110x40 cm; tev.kleine veewagen 180x110x-
-110cm. Tel. 045-720602.

ZonnebankZ-hemel
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. ziekenhuis1!.

JOHN BROWN BREIDT UIT
I ------------________________

g~HN BROWN Engineers & Constructors - goedekennis van de Engelse taal in woord"v- is een internationaal Ingenieursbureau, en geschrift.jpsPecialiseerdin het ontwerpen van fabrie-
-1 en installaties voor dechemische en Geboden wordt:

rochemische, biochemische en andere - eenboeiende en verantwoordelijkefunctie°cesindustrieên. met een grote mate van zelfstandigheid;- een goede salariëring en overeenkomstig■ l verband met sterktoenemende werkzaam- secundaire voorwaarden zoals een 13e,^en heeft ons middelgrote kantoor in Beek maand, reiskostenvergoeding en flexibele
plaats voor enthousiaste medewer- werktijden.rs (m/y) jn de volgende disciplines:

s "*. Indien u belangstelling heeft 'm één van de
. echnisch Inkoper genoemde functies dan verzoeken wij uuw
, JPjng(Lead) Engineers schriftelijke sollicitatie metcurriculum vitae teI Designers richten aan:
l Equipment Engineer

|„ ,6ctrical Engineers
l £roces Engineer_ roces Besturing Engineers

■"oces Besturing Designers ■■■^■■«■■■■■^^l*-^-* JOHNBROWN
overeenkomstig middelbare of x-_^\

„ kopere technische opleiding; Engineers & Constructors B.V. /-Iq^\
n'ge jaren ervaring in een soortgelijke t.a.v. de heer J.A.v.d. Sande Q W*)Èunctie bij een ingenieursbureau of in de Australiëlaan 21-22

Procesindustrie; 6192 AK Beek
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ïnnismaking

rreebeek
g zijn wij GESLOTEN.
liënten fijne feestdagen
ESTERPARTY!!
ar ’ 45,- per persoon inclusief
nartewens. Aanv. 21.00 uur.
flndag 1 jan. nieuwjaarsbal.
eenstaandenbal.
leetstr. 25, 045-211375.

Wonen Totaal
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. S 04499-3763.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek,
ledere dag geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
Te koop rotan EETHOEK, 5
mnd. oud, vaste pr. ’600,-.
Tel. 046-526631.
Te koop 4 eiken STOELEN,
hoog model. Tel. 04457-
-1389, na 18.00uur.
Te k. 2e hands MEUBELEN,
o.a. bankstellen, stoelen en
tafels. Dagelijks van 13.30-
-17.00 uur, zat. 10.00-16.00
uur, 's maandags gesloten.
Klinkers, Schildstraat 12,
Brunssum (Treebeek).
Te koop voleiken L-
KEUKEN, 300x150 met app.,
i.z.g.st., ’ 2.750,-. Bellen
voor afspraak: 043-635628.
Te koop div. witte BADKA-
MERMEUBELS. Tel. 045-
-445293 na 17.00uur.
VOORDEURLUIFELS vanaf
’495,-, keuze uit 20 model-
len. Vraag de gratis kleuren-
folder. Geurten, Hommer-
terweg 27, Hoensbroek. Tel.
045-212531.
Te k. EIKEN eethoek + 4
stoelen, uittrektafel, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 350,-. 04405-3114.
Te k. SLAAPK.: lits-jumeaux,
2 nachtk., 1 kast m. spiegel-
d„ t.e.a.b. 5 046-742308.
Licht eiken staande Luikse
KLOK te koop. Telefoon 045-
-255621.
Te koop antiek eiken DES-
SERTKAST ’ 790,-; buffet-
kast ’ 2.550,-; hoekkast
’1.455,-. 045-322047.
Te k. Tielsa KEUKEN met
inbouwapp. 2.55m. in pr.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-251034.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELS. Lammergierstr.
48, Wolder-Maastricht. Wij
zijn aanw. v. 10.00-16.00
uur. S 043-431025.
Te k. 2 en 3-zits bruin leren
BANK, vaste prijs ’BOO,-. S
04451-2418 na 18.00 uur.
Te k. blank eiken WAND-
MEUBEL, V/2 jr oud, i.z.g.st.,

’ 1.950,-. Tel. 045-311371.
Te k. zwaar massief eiken
TAFEL + 6 stoelen met bie-
zen zit, z.g.a.n., t.e.a.b.
Telef. 043-635943.
Te koop lichteiken SLAAP-
KAMER: bed, kast en buro,
voor student of tiener, z.g.a.
nw., ’ 600,-. S 045-751392.
Geloogd grenen MEUBE-
LEN. Totale leegverkoop bij
Twin Peaks. Profiteer van
onze spetterende eindejaars-
kortingen. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch, S 04743-1853.
Open woe. + dond. 13.00-
-18.00 u., vrijd. 13.00-20.00
g.zaterd. 10.00-17.00 uur.
Te koop lichteiken DRES-
SOIR met houtsnijwerk
’500,-; eiken eethoek met
uitklaptafel en 4 stoelen

’ 225,-; smyrna vloerkleed
met veel wol; div. lampen.
04902-45194, na 18.00uur.
Te koop Mechelse EET-
HOEK tafel met 4 stoelen,
’BOO,-. Irisstr. 15, Geleen.
046-741025.
Markthal Geleen. Voor iets
aparts maar niet duur, div.
schitt barok KASTEN, eet-
hoeken en bankstellen;
rundl. clubs v.a. ’125,-;
rundl. bankstellen v.a.
’395,-; rundl. 2-zitters v.a.
’195,-; massief eik. eet-
hoeken ook met 6 stoelen;
massief eiken toog- en"
wandkasten; eethoeken v.a.

’ 65,-; bankstellen v.a.

’ 125,-. Een niet op te noe-
men keuze w.o. ook prachti-
ge spiegels en beelden zeer
aparte kleinmeubels. Oude
meubels ruilen wij in, rest.
binnen 6 mnd. zonder kos-
ten. Oude Maastrichterweg
27, Geleen (deze weg loopt
parallel met Rijksweg noord).
Let op videotheek de Kijk-
doos daarachter is de hal.
Te koop VITRINEKAST; cd
kastje; stereomeubel; tafel
met tegelblad; 4 stoelen;
staande halogeenlamp.
Alles in zwart, ’1.000,-. Tel.
045-419192, na 17.00 uur.
Te k. WANDMEUBELS v.a.
’lOO,-; eethoeken v.a.
’60,-; bankstellen v.a.
’lOO,-; salontafels v.a.

’ 45,-; slaapkamers v.a.
’125,-; 1 of 2-pers. bedden
v.a. ’25,-; kleerkasten v.a.

’ 50,-; wasmachines v.a.
’175,-; gasfornuizen v.a.

’ 50,-; gaskookplaten v.a.

’ 50,-; lederlook bankstellen
3-2 van ’895,- voor ’695,-,
zwaar model 3-2 van
’995,- voor ’795,- enz.
enz. enz. Nieuwe en ge-
bruikte meubelen. Baegen
Meubel, Ophoven 96, 6133
XX Sittard. 046-522346.
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.
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van een nieuwe renault
een luxe Club McdVittel-arrangement.
In de Franse Vogezen ligt het schitterende Club Mcd tronomisch gebied kunt uuw hart ophalen. U zult
Vittel. Dit luxueuze complex is behalve een oase van worden verrast door de goed verzorgde en bijzonder

~ ~ ~_-g^ rust ook een uitdaging voor de uitgebreidebuffetten met heerlijke gerechten. Vittel is
mA\\ mÊk sportieve mens. Ook op gas- een verademing...

M Ik Elke dagprijsuitreiking op RTL4door Jack van Gelder.
E II Renault pakt uit met de Grand Luxe Weken. Tussen 8 december en 3 januari

WÉBÈ H ontvangen 21 kersverse Renault-rijders dagelijks in het commercialblok om

f a_t\_____B _BP^JH H uur °P RTL 4hun geld terug uit handen van presentator Jack van
Jfgffo, mf E f helder. Als vin de actieperiode een nieuwe Renault koopt, kunt ü het trans-

fÉfl W^irW *__§_____■ E act'e^et^raë van de auto terugkrijgen*. Stap daarom even binnen bij de
«!■ '"'"'" mJE E Kenault-dealer. Die vertelt u graag meer over de actie.

E Dit kunt u in de Grand Luxe Weken verwachten.
N§^fes^Aa* - ï~j§W ledereen die nu een nieuwe Renault koopt, krijgt een 4-daags midweek- of

o-daags weckend-arrangement voor twee personen in Club Mcd Vittel.
mßSmmW*w^ Dit aanbod van Renault vertegenwoordigt een waarde van maar liefst ± ’ 1.500,-.

*m P^^^ Hoofdprijs: OJoO.ru Jl'aai Wm WtkJ

Renault presenteert De Renault Laguna: koploper in zn klasse.
DETWINGO'NOUVELLE COLLECTION'. 9e 'raaie 1-^guna is de nieuwste ster aan het Renault-

De Renault Twingo is nu nóg mooiergeworden. Renault presen- firmament. Elke I^aguna isvoorzien van centrale portier-
teert allerlei nieuwe kleuren en fraaie bekledingen. Nieuw is ook vergrendeling met afstandsbediening, zonwerend glas,
het Comfortpakket waarmee u geniet van elektrisch bedienbare verstevigingsbalken in de portieren, van binnenuit
ramen vóór, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening verstelbare buitenspiegels en stuurbekrachtiging,
en elektrisch bedienbare buitenspiegels. Wereldprimeur: de De Renault Laguna isverkrijgbaar vanaf’ 3Z490,-".
Twingo Easy. Wel schakelen, niet koppelen. Er is al een Twingo
TiïJin i V°or ï Twing°,mèt ICom,ortP a

r
k
o
k
T
et betaalt u En voor iedere k een Club Mcd Vittel-arrangementJZ/.Ó4Ö,- .t Je Iwingo fcasy is verkrijgbaar voor j 23.940,- . t.w.v. ± f 1.500 -.

Afükbeeij»: Hh:scH)JLUsriiipszi.ixvï:RKßi.i<;H.\.\RAi.SALCh:ssoißi:.

Met eenauto cadeau bedoelen we de mogelijkheid dat u uw geld terugkrijgt als u binnen de actieperiode een nieuwe Renault heelt gekocht. Dat wil zeggen: het transactiebedrag.
Hieronder verslaan wij het aankoopbedrag minuseventueel inruilbedrag. Op dit transacliebedrag moet wettelijk kansspelU-lasting worden ingehouden. I V voorwaarden van deze /ÖS5nactie liggen ler inzage bij de Renauil-dealer. Prijswinnaar- \ erplichten zich hun medewerking te verlenen aande publu ileil rondom dezeactie. Deelname sla.il vrij voor |>ersonen van %&$IN jaar en ouder. Leaseconlracten zijn uitgezonderd van dezeact ie." Alle prijzen zijn mcl. BTWen excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.Renault Nederland NA.,
Postbus 94160, 1090GD Amsterdam. Renault adviseert Kil Oliën. o^-^. williawsmn-at w-nocHAMwnfcMuu~ _/■*,

W Kom naar Renault's Grand Luxe Weken: „JfLJj^ VAN 8 DECEMBER TOT EN MET 2 JANUARI BIJ DE ReNAULT-DEALER. «p
Heerlen; AutobedrijfKerres Heerlen BV, Breukerweg 196A(hoek Beersdalweg),

Te1.045 - 230999.Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424.
Maastricht; Renault de Jonghe, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck),

Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto Bex BV, Tunnelstraat 2a, Tel. 046 - 519664/525794.
Valkenburg (L); Renault deJonghe CV, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406 -12514. ,!
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BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.
Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-
len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-
feerderij Savelsberg, Ein-
Iderstr. 112, Kerkrade.
Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.
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.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
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).

In- en verkoop 2e HANDS STOELMATTERIJ ver-
meubelen en antiek. Tel. nieuwt rieten- en biezen-
-045-724943, Rotterdamstr. stoelen m. gar., echt vakw.,
80a, Heerlen. eigen werkpl. *S 045-418820.

Radio en Afspeelapparatuur

\Ki=my
AUTOMOTIVE

&
INDUSTRIEEL

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951
Blaupunkt Kingston

met RDS, slede en CD wisselaar
van ’ 1.357,- voor ’ 899,- (mcl. BTW).

SPECIALE KERSTAKTIE.
Te k. PHILIPS inst. 0.a.:
bandree. N 4506 + 35 ban-
den; verst. 22 RH 551; tuner
22 RH 651; platenspeler 22
GA 209; MFB boxen 22 RH
544; koptel. Samen ’625,-.
Telefoon 04492-2375.
Te k. Philips BANDRECOR-
DER N 4450 automatic re-
verse, klein defect; Erres vi-
deorecorder 23 VR 33, klein
defect; Grundig videorecor-
der Super Elite 2xB stereo, t.
e.a.b. "_. 043-256573.
Te k. AKAI stereo installatie,
losse computer, vr.pr.
’150,-, met CD ’250,-.
Telefoon 045-321608.

Uitgaan
HOLLIDAY Drive-in Shows,
muziek voor elk evenement,
zie gouden gids.

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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00 uur.
VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk,
behang- en pleisterwerk en
specialist in alle houtwerk. S
046-750788 na 18.00 uur.
HUWELIJKSFOTO'S. Re-
portages v.a. ’395,-. Foto
LexHuijtS. 045-271693.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.
Professioneel REINIGEN
van tapijt- en meubelstoffe-
ring. Telef. 04498-59102 /
043-652616.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
Doe het nu! SPOUW-
MUURISOLATIE met Geso-
lan glaswol-isolatie, min.
besparing 8-10 m 3gas perrn 2per jaar. Voor info: Ges-
kal Geleen. S 046-743865.
ELEKTRO Reparatie was-
machine, droger, ijskast. Tel
046-528708.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.

Baby en Kleuter
Te koop dubb. BUGGY, 6
mnd. oud, voor peuter en
baby. Telef: 046-339635.

ZWANGER? Dan naar Ba-
byhuis Pico Bello. Voortdu-
rend 30% kassakorting op
alle merken babykamers
Prinsenbaan 87, Konings-
bosch, S 04743-1853. Open
woe. + dond 13.00-18.00 u.,
vrijdag 13.00-20.00 u., za-
terd. 10.00-17.00uur
Te koop BABYKAMER, geh.
compl. en div. babyspullen.
Telef. 046-523601.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wonen Totaal
MEUBELEN: Verkoop van
bankstellen, kasten, tafels,
stoelen, slaapkamers, div.
kleinmeubelen Elke vrijdag
van 11.00-15.00 uur. Gel-
dersestr. 29, Sittard. Telef
046-748526.
Te k. Mechelse BUFFET-
KAST met geslepen glas.
mech. eethoek met 6 stoe-
len (tafel uittrekbaar) telef.
04498-59309.
Te k. Barok BANKSTEL en
4 stoelen met uittrektafel, vr.
pr. ’ 850,-. 045-258390. ,
Te koop ANTIEKE vitrine-
kast, lichteiken, Telefoon
04492-2724.
Te k. van echte verzamelaar
origineel BUREAU van
Staatsmijn Emma pr. n.o.t.k.
Te bevragen na 13.00 uur
telefoon 045-239749 (vra-
gen naar Will).

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22
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me_«xi-iin_ Aanvraag
m 408/51-94 Gedeputeerde Staten van Limburg maken

bekend, dat op 4 juli 1994bij hen is binnenge-
komen een aanvraag om vergunning ingevolge
de Wet milieubeheer (ingeschreven onder num-
merBK 7395) van AVL-Logistiek 8.V., te
Maastricht. De aanvraag heeft betrekking op het
oprichten en in werking hebben van een inrich-
ting voor het overslaan van huishoudelijke en
bedrijfsafvalstoffen (geen gevaarlijkafval) en is
gelegen Holturn Noordweg ongenummerd in de
gemeenteBom. Het voornemen bestaat om op
de aanvraag positief te beschikken.

Terinzagelegging stukken
De ontwerp-beschikking, de aanvraag en de
overigevan belang zijnde stukken liggen ter in-
zage van 22 december 1994tot 20 januari 1995
en wel: - in het Gouvernement te Maastricht
(Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het ge-
meentehuis te Bom tijdens dewerkuren alsme-
de na telefonische afspraak met het Hoofd van
Bureau Milieubeleid.

Bedenkingen
Tot uiterlijk 20 januari 1995 kan eenieder tegen
het ontwerp van de beschikking schriftelijk
gemotiveerde bedenkingen inbrengen, onder
vermeldingvan het nummer van de aanvraag,
bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202
MA Maastricht. Degene, dieeen schriftelijke
bedenking indient, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken.

Gedachtenwisseling
Degenen dievoor 12 januari 1995 daar telefo-
nisch (tel. Provincie 043 - 897695) om verzoe-
ken, worden in de gelegenheid gesteld tot een
gedachtenwisseling over de ontwerp-beschik-
king. Daarbij kunnen gemotiveerde bedenkingen
worden ingebracht.

Instellen beroep
Alleen degenen, die bedenkingen hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven, een
iederdie aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs
niet in staat is geweest, en degenen die beden-
kingen hebben tegen eventuele wijzigingen die
in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn
aangebracht, zijn later tot het instellen van be-
roep gerechtigd.

É Provincie
Limburg

madadel'ng PROVINCIALE SUBSIDIEREGELING VOOR
u 410/50-94 DE SPORT

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend, dat zij met ingang van 1995op het ter-
rein van de sport hebben ingesteld: de Subsi-
dieregelingvoor de ondersteuning van pro-
vinciale aktiviteiten, evenementen en projek-
ten op het terrein van de sport in de provin-
cie Limburg. Deze regeling treedt in werking op
1 januari 1995en treedt per diedatum in de
plaats van "de Subsidieregeling voor de onder-
steuningvan sportorganisaties en -aktiviteiten
provincie Limburg", welke hiermedekomt te
vervallen. Nadere inlichtingen over deze subsi-
dieregelingkunnen worden ingewonnen bij:
Provincie Limburg, Bureau Cultuur & Sport,
tel. nr. 043-897192.

JfLHotel Kasteel Bloemendal in Vaal^^^«|
Yamaha G 3/%/;. Poppeliers Europa's grootste Muziekwaienhuis uit Culemborg organiseert in HotelKasteel Bloemendal in Vaals J^^^^sss^^^^^^^^^*****\mk

. --'r-QQ' ' ' m[* P^^^a^.>-__ een absoluut imieke driedaagse verkoop van muziekinstrumenten. U vindt op onze show een HPHHBHH l^^^rft^^^^^^^^^^^-^**^^^s*ssB^'5*558^'
nu mmrm-mmnrwrmmWÊi).. " -—HlN^rr x^Av^J^Êf^ enorme collectie keyboards, digitale piano's - ook portable -, masterkeyboards van o.a. Yamaha, U*W IT IJU V:tf*a_»^*r~—- 'i.^n-f,'Ji'-jY j

I iTTTITIP I iSS __^VV^---=^^ÏJl^_® tl " d i x r ix„ " v c -I u i uj bllw/ïl Yamaha piano, "aii*iß^^;=F===-__r___irfflP y_ft»_i.'ll_*^ f"—*"—~~_tt\-^_____-T WMi^iSSr^ lechnics, Roland, General Music, Viscount, aannek enz. voor absolute bodemprijzen. IV_I|_WAI_I tvDeUlistvnw _--__«if/
-^3§_!_.ïelS=***^^^^| 1 ÜHP-'P*|Ps|_*j Deze instrumentenvan internationale topklasse worden aangeboden met kortingen tot: WmmmmW van 12.995,- l Jkw*. FmfmfmTmmm\ I ■[_

S g-^^^fete^, ïJ^mrÊÊ^ifc I**GEËXPOSEERDE COLLECTIE PIANO'S EN VLEUGELS ZIJN UITSLUITEND INSTRUMENTEN VAN TOPMERKEN ZOALS BECHSTEIN, I Voof ttJSxijH I^/Pl 'TW' f*! STEINWAY & SONS, SCHIMMEL, IBACH, SAMICK, AUGUST FORSTER, YAMAHA, FEURICH, HOFFMANN, ETC. |

Fender Special Strat var, 1.195.- nu 795,- I jË-1<A\ MUZIEKMETROPOOL %**? IESf-f^V^ ÊÊÊ
Fender 62' of 57' Strat Jap. heruitg. van 1.595,- nu 995,- {—^IWEbL «ft Roland plano, .^y^^^^^^^^ "üIFEpiphone by GibsonLP Standard van 1.250,-nu 895,- -W-J^^jfe^^ly (\'7\7\X m7__^-k" l*P IDI I7iPK mPPI nieuw !n doos - -
miira,„ „,1,,■ ~ n ~,

mm
\ UCICII IddlV IC IMUZ-ICIX I I ICC van5.100.-nuj/ zo VINDT U ONS: HotelKasteel Bloenit"BETMLGEMAK: Koop nu enbetaal over 6 maanden, betaal in 12 maandelijkse termijnen ot maak -» AW ,

gebruikvan ons lease-arrangement. Na het leasen wordt uvoor een symbolisch bedrag eigenaar. Hotel Kasteel Bloemendal, Bloemendalstraat 26, Vaals. Tel.: 04454-66600. fjp Bloemendalstraat 26, Vaals.Ruime parkeergelejf

___^_^
✓

Kansen in ÊL*\tijdelijk werk ly^J^
Schoonmaker m/v
Wij zijn op zoek naar iemand die 2 uur per dag in de
avonduren wil schoonmaken. U werkt van maandag t/m
vrijdag. Het betreft het schoonmaken van de gangen,
trappen, kantoren en kantines. Het bedrijf ligt in de
Beatrixhaven in Maastricht. Heeft u interesse en wilt u graag
zelfstandig werken? Dan is dit de baan voor u.

Informatie bij Monique Op den Kamp, tel. 043-25 76 86,
Maastricht, Helmstraat 12.

~>r randstad uitzendbureau

SCH ECKER WAARDEBONNEN %^M MM f A WÊU ■
Waardebonnen zijn In onze filialen verkrijgbaar. I mm^^m^mm^m^mm^mm^^^^^mmmmm^mm^m^m^mm^Lmmmmmmmmmmummm^i*-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Hl^BS^^s M_nl

|f^ia"rMiiL'j'i'jii| Wff YzT futur \-m^.,.. m jJéEÊ.^ m W^mmhm
geldig t/m 3.1.1995 I jËÈffIOÏCf I div. SOOllen,

W UPS P^H
■Ë38E38 /jh% v!S Bf^sHV^Ï^''' ■ *"'**''*■**sSwr -**' ' <v-' y -? ■' BHr BlHWbt; "■*&._[ h^NV^^^^LJ J ______fl

*/A /JF^-^SI mWw/ ___________K,______ i*www>ww *tw._ __i_._-._-. v</ss//n3E E£"<^<'''%g*t,W*ÏBk ' B|[*4!r U L-i _^_C

ovenreiniger |l^^M f ,— Lib"*ssetampons^^00-WMPYfIB \W&BÈE!L.. |^S^9 <«v. soorten, 16/1 *M99 LE |K jM
|«=* normaal MdiS&i_iL__^__S I ■ *_£■■■ JliÉlipiÉiplß

■ Tegen Inlevering van de bon . ÊÊ* JJ"* Infasil i "j Infasïl
■rTTn^i nnl han. öad- / v \ douche- _-___^ _^ITinr*^fli*Ub!Ui 99h--BLv-SESL schuim W \Bei - ii,fi9NEË±Ü.PWnïïH - I »fc Toom 400ml MWésbü 250ml /fitosPVWPE Er^=a1,111,111if I .:* - t___-_r_» I UU (lil ifii-Usi 1 IK^^w*!

-woon-
_

i jK,.^-**--** __■____■ I|_2>. / nrtT»TÏJz TIM
|M^B^HB^H^BHB^^pggHHHßßMHgß|^^B^^^HßHaßH^^^^H^^^^^^H^^Had Acivcrtentlc geldig VI"V
I Lil "T 2 I | t-* I *-^L-4| fi " J I 'M ■* 1 *LA^*-*-^H I ■ I I F""* zo'£tn9 d© voorraad str^ p

-1 BiI Vo

OP DEZE AUTO ZIT ALLES WAAR U VAN DROOMT
Vc

ÏKMI'KA LIIiKKTV. Extra ruim en nogvoordelig ook, dunkzij 'n
UIT(iKHRKH) I'AKKKT EXTRA'S TER WAAKPK VAN CA F. 5.75(1,- WAARVOOR

CINQUECENTO. Nu ook leverbaar In de uiterst sportieve versie "Sporting". U SLECHTS f. I.5()l>,- BETAALT. O.a. niet met-Ulo lak, lichtmetalen wielen.
Vanaf f 19.950,-. Er is al een Cinqueeento vanaf f. 16.995,-. leren stuurwiel en speciale binnenbekledüig, centrale deurvergrendeling

en elektrisch bedienbare ramen vóór. Leverbaar als StationWagon en Sedan
\ Er is al een Tempra vanaf f. 29.995,-. Leaseprijs vanaf f. M\,-.

PUNTO CABRIO. Comfortabel, ruim en veilig. 2 versies: de 60S en de 90 ELK \ PUNT»). Leverbaar in meer dan 2(1 verschillende uitvoeringen, \
(met elektrisch dak). Vanaf f. 39.950,-. Leaseprijs vanaf f. 949,-, \ standaard met airbag ('95 model). Vanaf f 2J.295,-. Leaseprijs vanaf f. 616,-. 1
i \ Ook leverbaar als (IT. de snelle jongen onderde I'unto's. 1

\ \ Met 1400Turbo-motor,die 136pk levert. \
\ \ \ \ TIPO. Met eenfikse hiruilpreniic ofeen AC( :ESS( )lRES-I'AKKET NAAKjji^j\ \ \ \ (:AI)KAIJ TKR VAN MAARLIEFST f. 2.75(1.-. Deze aanbieding )*■. |JI

\ ______o__________. \ \ \ \<>or de Liberty-modellcn. De Ti|Mj is er al vanaf f. 27.450,-.

}^mmmmmm^m\ ____# \ COUPÉ FIAT. l)e absolute top in zn klasse. Met 2.0 1. 16Vmotor, \ \ \
Ë^»$Ê* £?» _tiÜ \ ook met Turbo. Vanaf f. 59.950,-. Leaseprijs vanaf f. 1.390,-. \ \ \

mMK^m^^^—A __B__^__^__i___^____fl__É_^_iß^ \ \ \ ÖI.VSSE. De top in zn klasse. Schuifdeuren aan heide zijden \ \
JA*. ~__fl HBl \ \ \ Ruim genoeg voor H volwassenen Vanaf f. 57.350,-. \ \

t^**^*l**WÊHË3ts/ÊmumWßm*^^^^^^^^^^^i HrA "_ tt^^HT \ _.. _______ '""^ \ ' __d___|BP^^ __fH WÊmm^^. \

J-,*/l _B/ -'tf mmmuA _fc-*^^S^ ff_M__ j*É| HB_toM^M_M__^v \^P-:-:: -sHanM w^^^^JVfl ____^^^^lÉSÉNfife ._4_~as_**£flM_^_^_^_M_

__ Ii B __a_ÉW _.«». ______B__________i__^.___^__l * i^\ w __■■_ t| ________ \l
W B ■ ' " I "* "^"5 ___\ « ____. ___________________ .

VSflsn '--*-': -:_J.■:-:■:■" VJWB 3^^sSw_.' ___fl____i______L ■ ||ÉÉÉ|ÉAh^H^^F ' «^ _______B_E__9 9B

■■■B—------a"l'fi^-^^^^^^^^^^^^ mm _^HH___l _■ "■ ws__^_^__n*t-_29 HK_teM_r _j* ""■in 1H n*-f __""_^*\ /£):% ________________________nt _H*i 9 l_^^ J_tï: ***«_3__■_ Z^^-'^B __£? If'l ' im i __~ JW H__ HB _—_______________■_____■ _HMH^HL— ■_—__/^WB^H ':.:':v*:^/.\_^___n__| HK3T _BEkk^_—^s& ■ —H. 3^ _b»__-_-_m_m-_-m_i ■ £- 3 ■■■*$ "£?B_i Hst _B6w»ra-a-« r**»*i^_B_-_^_l
_■_ -t - $ mi e9» *________H __a _____bi^^

K_—^*^_L_ _^fc^^^^^^_^_*^3 *^^| _^:'.|': | HL .^^^^^^

*VlnlM _^____. Bi&_____Bl BBBBB^^^^^^^^^^^ _b 1 H HÉ^__^__^a-_____l __!____, _____MlMnt»>

Ilond-rden mensen in Nederland komen al dagenlang slaap Ze, dat zijn de mensen achter de Kiat Decembershow. De Fiat, de ruime Ulysse en de vrolijke I'unto Cabrio op tijd op de te profiteren van onze aantrekkelijke aanbiedingen, waarvan
tekort. Ze geven even wat minderaandacht aan echtgenote, man, meest spectaculaire autoshow van het jaar, met het meeste plaats van bestemming zijn gearriveerd. En de Cinqueeento sommige trouwens alleen de komende twee weken geldig zijn.
vriend(in), ouders, kinderen, hond, kat, konijn, goudvis. Ze mis- nieuws. Ze, dat zijn 191 Fiat-dealers met hun personeel. En tien- Sporting, Tipo, Tempra en Punto in de showroom staan. Waaronder de meer dan interessante "lüj nu, betaal later"-regelingen.
sen hun favoriete t.v-programma's. tallen chauffeurs van het type ruwe bolster, blanke pit. die Dat doen ze allemaal voor u. Dus mis de gebeurtenis van Kortom: het is hoog tijd voor de Fiat _T_WfW_FWC3'

Ze nemen geen tijd meer voor hun hobby's (bijv. vissen). met opleggers stad en land afrijden, om op tijd niet hun kostbare het jaarniet en kom langs om van al dit moois te genieten. En om Decembershow. Tot en met 31 december. KmMMtmIÊU
Ze weten niet eens meer hoe 'n fatsoenlijke maaltijd smaakt. lading bij de Fiat-showroom te zijn.
Kortom, ze zijn aan het werk Keihard aan het werk. wel te verstaan. Ze halen opgelucht adem. wanneer de gloednieuwe Coupé JE BLIJFT JE VERBAZEN OP DE FIAT DECEMBERSHOW. TOT EN MET 31 DECEMBER*

PHUZENINO. imV/WM.EXU. KOSTEN KUKL.UK MAKEN. WUZIIiINCjEN Vf IDKUEIIorUEN.LEASEI'KIJZEN CEIIASKKKI) 111'EEN I.EASKCONÏKACTVVN JS M.UNI)EN/2I)IH«I KM I'JK VIA KIAT LEASE |ll.>li-Sl>,i .l.lll) ISKIKMEEK UU ONS N.UK IIE "KU NT. lU.TAAI. I.ATEIC'-VOOUtt.UKIiEN J

BERG EN TERBLIJT: AUTOCENTRUM BIERMANS 8.V., RIJKSWEG 24, TEL 04406 - 40574 BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS 8.V., AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 25 16 44
EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -1433 GELEEN: AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN 8.V., RIJKSWEG ZUID 310, TEL. 046 - 756222

HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 742121 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 413916
STEIN: AUTOBEDRIJF VAASSEN EN ZN., HOUTEREND 52, TEL. 046 - 334683

Limburgs Dagblad



Middellandse Zeegebiedblijftpopulair voor vliegvakanties

Spanje is terug in
race om zontoerist

popfilm

Schwarzenegger
baart 'Junior'

Kerstwens uit Stem
voorfilmster Taylor

PAGINA 25

Aerosmith opent
eigen club in Boston

Schuurpapier-blues
van Jan James
PAGINA 24

" Arnold Schwarzenegger

VRIJDAG 23 DECEMBER

ttet Middellandse-Zeegebied blijft een belangrijke vlieg-vakantie-bestemming. Opvallend in de nieuwe zomerreis-
Sidsen is de come-back van Spanje. Nederlandse reisorga-
nisaties hebben er voor dekomende zomer 19 procent meer
Redden ingekocht dan afgelopen jaar. Ook voor Grieken-land, Malta en Cyprus hebben de reisinkopers hoge ver-
pachtingen.

MAASTRICHT: Kerstconcert
door Mannenkoor Wieker
Eindracht in de hal van het
station om 19 uur.

ZONDAG 25 DECEMBER

BERG EN TERBLIJT: Open-
stelling grotwoning, Geul-
hemmerweg 32 a, Geulhem,
van 14 tot 17 uur. Ook Tweede
Kerstdag.

MAASTRICHT: Historische
wandeling met gids, gecombi-
neerd met 'kribbekes kieke',
met koffie, thee of chocomel
en kerstbrood, duur 2,5 uur,
kosten 17,50 gulden per per-
soon. Bij meerdere kinderen
uit een gezin hoeft slechts een
kind te betalen. Dagelijks tot
en met 30 december. Start om
14 uur, reserveren bij VW
noodzakelijk: 043-217878.

ARCEN: Winterwonderland
in deKasteeltuinen: sfeervolle
wintershow in het kasteel, het
koetshuis, de orangerie en de
casa verde, tot en met 30 de-
cember dagelijks van 12 tot 22
uur.

MAANDAG 26 DECEMBER

GEULLE: Kerstwandeling,
5-10-15-20-25kilometer, start
tussen 8 en 15 uur bij de Har-
moniezaal.

HEERLEN: Kerstconcert door
het Koninklijk Heerlens Man-
nenkoor St.Pancratus, om
12.30 uur in de Stadsschouw-
burg, entree 12,50 gulden.

KERKADE: Orgelconcert in
de Abdijkerk Rolduc om 15
uur.

MAASBREE: Kerstconcert in
het Trefcentrum om 11.30 uur.

SITTARD: Kerstwandeling
door de binnenstad met be-
zoek aan kerken, kerststallen,
met glühwein of warme cho-
comel, deelname 5 gulden*
kinderen 2,50 gulden. Start
om 14 uur bij Oranje hotel, re-
serveren bij VW noodzake-
lijk: 046-524144.

VALKENBURG: Kerstconcert
door de Koninklijke Vereni-
ging Walram's genootschap in
de Kloosterkerk aan de Oos-
terweg, om 14.30 uur.

VALKENBURG: Kerstspel in
de gemeentegrot om 14.30 en
16 uur. Kaartverkoop tot en
met 24 december 13 uur bij
VW-kantoor, daarna kassa
gemeentegrot.

LIMBRICHT: IVN-wandeling,
vertrek tussen 13 en 15 uur bij
de boshut bij het kruispunt in
het Limbrichterbos. Er is een
route van ongeveer een uur
uitgezet.

ST.-GEERTRUID: Tot en met
31 december dagelijks wande-
len, diverse afstanden, route-
beschrijvingen gratis. Vertrek
tussen 10 en 14 uur bij bezoe-
kerscentrum De Bosrand.

GEMMENICH: Lampionnen-'
optocht langs de verschillende
kerstkribben, vanaf 18 uur.
Om 18.30 uuur kerstconcert in
de kerk, om 20 uur levend
kerstspel.

°Panje leek drie jaar geleden
j^eg te glijden in een moeras van

"°ge prijzen, krakkemikkige ac-
Jjpmmodaties en slechte service,
toen greep de overheid in. Hote-
"ers werd de wacht aangezegd
6,1 een enorme publiciteitscam-pagne plus een paar bomaansla-
ipn in aanstormend concurrent'to'kije deden derest.

in Amsterdam, voorspelt vooral
veel belangstelling voor reizen
naar kleinere eilanden als Chios,
los, Karpathos, Lesbos, Skiathos
en Zakinthos, die inderdaad in
zowat alle gidsen voorkomen.
Een verblijf in Griekenland, dat
samen met Spanje ongeveer twee
derde van alle Nederlandse
vliegvakantiegangers trekt, kost
komend jaar gemiddeld twee
procent meer dan in 1994, maar
er zijn ook gebieden waar het
prijspeil iets is gezakt.

e Spanjaarden hebben de lo-
Eies-prijzen voor de komende
'°mer wel danig opgeschroefd:
Bemiddeld zon vier tot vijf pro-
Cent. Of dat betekent dat ers'Faks in Nederland - wegensee n teveel aan ingekochte ac-
c°mmodatie - kan worden ge-
profiteerd van een groot aantal
goedkope last-minute-reizen,
"toet worden afgewacht.

" Ook Cyprus verwacht komende zomer heel wat Nederlandse gasten

Malta

Opvallend in de vakantie-bro-
chures is de sterke uitbreiding
van het aantal mogelijkheden tot
hoppen; het reizen van het ene
Griekse eiland naar het andere.
Dat kan per ferry (de NBBS
heeft er een flink aantal in het
programma opgenomen) maar
ook per vliegtuig. MIT-Reizen
zette samen met Transavia een
combinatiecharter op waarbij de
vakantieganger een week op
Kreta verblijft en een week in
Kalamata (Peloponnesos).

bijzonder hoge verwachtingen
het komende zomerseizoen

heeft men in de andere Mediter-rane vakantie-topper Grieken-
land. Daar wordt een aanwas
Verwacht van zeven tot tien pro-
Cent. Sakis loannidis, directeurvan het Grieks Verkeersbureau

"-""ke Reizen heeft in elk geval
!*en voorschot op die mogelijk-
heid genomen. Laatboekers, die
Beduid en zenuwen weten te be-
daren tot vijf dagen voor ver-
dek, kunnen met de Enschedese
l°üroperator komende zomer
J'oor 295 gulden naar Mallorca,
'oiza of de Costa Blanca. Ten-
minste als er dan nog plaats is in
Zowel vliegtuig als hotel. En dat
garandeert Arke uiteraard niet.

Griekenland

Van de andere Middellandse-
Zeebestemmingen hadden vooral
Cyprus en Malta de afgelopen
zomer zó'n succes (beide boekten
een 'plus' van meer dan 40 pro-
cent) dat de hele Nederlandse
reiswereld zich er samen met
twee luchtvaartmaatschappijen
bovenop heeft gestort. Malta
(dat in Luqa een splinternieuwe
luchthaven heeft) werd door Air
Malta reeds elke dag vanuit Am-
sterdam aangevlogen; Air Hol-

Werd vorig jaar 18 procent méér
ingekocht, het aantal offertes
voor komend seizoen is terugge-
lopen met 13 procent. Bomaan-
slagen in mei 1993 verziekten de
markt totaal. Niettemin blijft
het aanbod in Turkije natuurlijk
nog altijd aanzienlijk. Interes-
sant lijkt de culturele rondreis
(met Nederlands sprekende gids)
die Evenements Reizen aanbiedt.Een zonnige kijk op de toekomst

Portugal

Turkije ten slotte, komt er wat
bekaaid af bij de Nederlandse
touroperators. Van de groten
durfde alleen Hotelplan het aan
met een aparte landen-brochure
uit te komen. De anderen brach-

land en Transavia voegen daar
de komende zomer nog een paar
vluchten bij.
Malta lijkt - gezien het aantal
luxueuze hotels dat in brochures
figureert - vooral te mikken op
big spenders. Het aanpalende
Gozo (geliefd bij diepzee-dui-
kers) profiteert dankbaar mee,
met Oad als belangrijk pleitbe-
zorger. De Holtense touroperator
organiseert 4-, 5-, 11- en
12-daagse reizen naar het kleine
eiland.

Cyprus verwacht bij monde van
directeur Dimitri Sparsis van
het Verkeersbureau in Neder-

land ook de komende zomer een
aanzienlijk toename: twintig
procent maar liefst. Het aantal
reisorganisaties dat het eiland
aanbiedt, is gestegen van veertig
tot meer dan vijftig. Aardig is de
mogelijkheid die Holland Inter-
national biedt: een mini-cruise
vanuit pleisterplaats Limassol
waarbij zowel Israël als Egypte
wordt aangedaan. De prijzen
voor een vakantie op Cyprus zijn
net als die op Malta met ruim
vijf procent gedaald.

ten Turkije, dat de prijzen ver-
laagde met 3 tot 5 procent,
meestal onder in een Midden-
Oosten-gids. Volgens de cijfers
van Toeristiek deed de reis-
branche een ferme stap terug.

hebben ook Portugal (dat vooral
scoort met Madeira - er werd
door de Nederlandse reisbranche
veertig procent meer accommo-
datie ingekocht), Italië
(kunstreizen naar Toscane en
Rome), Tunesië en Israël, dat nu
de grens met Jordanië is openge-
steld veel verwacht van gecom-
bineerde reizen door beide lan-
den.

Trouwen op de Caribbean populair
Reizen naar Nederlandse
Antillen veel goedkoper

" De stranden van de
Nederlandse Antillen

komen voor meer mensen
binnen bereik.

opvallend is het aantal aanbie-
ders van huwelijksreizen naar de
Caribbean. Wat een jaar of acht
toet een aparte reisgids werd
aangezwengeld door Evene-
toents Reizen is bijna uitge-
groeid tot een aparte bedrijfstak.v°lgens een overzicht van hetvaktijdschrift Reisrevue is voor-
al Jamaica een geliefde trouw-

plek. Ook St. Lucia en Barbados
liggen goed in de markt bij de
honeymooners. Koudijs organi-
seert trips naar deze eilanden
waarbij voor de huwelijksvol-
trekking zelf niet meer apart
hoeft te worden betaald.

vast in handen heeft, breidde het
aanbod (dat onder meer ook een
ceremoniële huwelijksvoltrek-
king in Sri Lanka omvat) uit met
de mogelijkheid te trouwen in
Disneyworld te Orlando (Flori-
da). 'The Magie Kingdom' is in
Amerika Las Vegas inmiddels
voorbijgestreefd als meest gelief-
de vakantie-trouwlocatie. Wie
het nog gekker wil, kan zich via
dezelfde touroperator in de echt
laten verbinden in een hete
luchtballon, dieboven Californië
zweeft.

■pc Nederlandse Antillen lijken de Dominicaanse Repu-bliek en Cuba te gaan verdringen als belangrijkste bestem-
ming in de Caribbean. De verrassende herfst-manoeuvrevan de KLM, die Holland International, Arke en Maduro

staat stelde vakantiereizen naar Aruba en Curacao aante bieden voor nog geen 1700 gulden, heeft ertoe geleid dat
°ok andere touroperators hun prijs hebben aangepast. Het
gevolg is dat een trip naar de 'West' de komende zomer 15tot 20 procent goedkoper is geworden dan zomer 1994.

Evenements Reizen dat de eerste
plek op deze markt nog altijd

Cruises vanaf Amsterdam
Steeds meer cruises vertrekken vanuit Amsterdam. De Rotterdamse
reisorganisatie Zeetours laat er, nu ook in Nederland het aantal pas-
sagiers sterk toeneemt, zelfs 35 vanuit de hoofdstad varen.

Bestemmingen zijn vooral de Oostzee, de Noorse fjorden en - aan-
sluitend - de Noordkaap. Hoewel de Caribbean verreweg de belang-
rijkste cruise-bestemming blijft, melden de rederijen een snel
groeiende belangstelling voor koudere streken. De zevendaagse Van-
couver (Canada) - Anchorange (Alaska), via de befaamde Inside Pas-
sage, is binnen vier jaarzelfs uitgegroeid tot de op twee na drukst
bevaren cruise-route ter wereld.

VOORUITZICHTEN SKIGEBIEDEN Volgend jaar
al in oktober

zomerreisgidsen
Het ziet ernaar uit dat een flink aantal touroperators hun
zomerbrochures volgend jaar eerder zullen laten verschij-
nen. Tot nu toe was december de maand waarin de gidsen
van de pers rolden.
Nu al heeft Evenements Reizen aangekondigd reeds in okto-
ber 1995 op de markt te zullen komen. Een voorbeeld dat
door onder meer De Jong Intra Vakanties zal worden ge-
volgd.
Eurocarap deed hetzelfde - met groot succes - al sinds een
jaarof drie. Ook andere reisorganisaties sluiten niet uit dat
hun brochures eerder zullen verschijnen dan tot nu toe het
geval is.
Directeur Jan Hoekstra van Evenements Reizen is tot zijn
besluit gekomen omdat in het buitenland (Engeland!) de
gidsen al sinds jaar en dag in september verschijnen. „Met
als gevolg," aldus Hoekstra, „dat ze al veel gras voor onze
voeten hebben weggemaaid als wij nog moeten beginnen.
Daar wil ik nu wel eens van af."

(ADVERTENTIE)

»|DëTïëTJnbidëM99sTmtriMet de fijnste vakantietrips, gegarandeerd goede hotels en
reizen met demooiste touringcars

I Defolder is verkrijgbaarbij elkreisburo ofbel 04406-15252 en u heeft hem I
morgen in huis. Het Zuiden, Plenkertetraat 44,6301GM Valkenburg.

Het^ Zuiden
" mm Touringcars _S_ m
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komende twee dagen: NEERSLAGKANS.



De Amerikaanse Jan James heeft het soort stem waarmee een beetje winterschilder eer
seizoen lang kozijnen kan schuren. Grofkorrelig en rauw. Bij de Nederlandse

platenmaatschappij Provoque verscheen haar debuutalbum 'Last Train. Gespierde
bluesrock met teksten over drank en doorrookte nachten. Een kennismaking.

DOOR PETER BRUYN

DECEMBER

" 22 Bettie Serveert + Julia P. Hersheimer Doornroosje Nijmegen; Relite! SM*
schouwburg Sittard; CCC mc Noorderligt Tilburg; Golden Earring Thea
Vrijthof Maastricht; Tumblin' Dice + Words On Waves B9Aken

" 23 Jim Morrison Revival Band Maximiliaan Geleen; Wizards of Ooze Zaal Bw
Hasselt; Wild Pumpkins at Midnight + Wicked Wonderland Exit in G Landgi*3 **Lost T-Shirts of Atlantis Tapas Sittard; Easy Does It La Vie Heerlen; Mo'I
of Pearl 't Babbeltje Roermond; Paul & André Xenon Grubbenvorst

" 24 Paddy's Heavy Circus, Beatcream Fenix Sittard

" 25 Aura DrLondener Kerkrade; Tumblin' Dice Cosy Corner Kerkrade

" 26 Formoza Walhalla Sevenum; Splasch White Horse Eijsden; Marcel Jan*** .
L'Aigle Asenray; Mother of Pearl Het Podium Venray; Michael de Jong La "
Heerlen; Bourbon Blues Band 't Wapen van Stem Stem; Arthur DeightonBoerde
Geleen; Wicked Willy 't Höfke Brunssum

" 27 Claw Boys Claw + Henk Koorn Fenix Sittard

" 28 Colours of Soul De Nor Heerlen

" 29 Familie Franssen De Nor Heerlen

" 30 Mr Potatoehead De Nor Heerlen; Riek De Vito Band 't Haöfke Roernio»'
Golden Earring tennishal Meerssen; The Potboilers Canix Lottum; Hans Du>"
Shuffle Horst

" 31 Bourbon Blues Band Missisippi Maastricht; Undercover Sylvestival ""Sheep Dub, Stepping Stone Boerderij Geleen
JANUARI
0 1 Bourbon Blues Band Maximiliaan Geleen; Wait for Nothing Dr Londel*^
Kerkrade; Michael de Jong De Kelder Urmond
0 4 Sebadoh + Superchunk Doornroosje Nijmegen
0 5 Rory Gallagher Hanenhof Geleen it
0 7 Undercover Festival Asta Beek; The Bellhops Torn Torn Heythuysen
0 8 Magna Carta Stadsschouwburg Sittard
0 11 CCC mc Het Podium Venray; Rory Gallagher Tivoli Utrecht ★
0 13 Frank Boeijen Oranjerie Roermond
0 16 Compulsion Effenaar Eindhoven
0 20 Mental Hippie Blood + Sons of the Ram Sheltur Brunssum
0 26 Magna Carta Maaspoort Venlo
0 31 Magna Carta WijngrachttheaterKerkrade; Bryan Ferry Vredenburg Utree"1'

FEBRUARI
0 3 Mennen Exit in G Landgraaf
0 5 Black Crowes Vorst Nationaal Brussel *-*0 6 Black Crowes Ahoy Rotterdam *-ü D
0 11 Aura De Singel Blerick ** D; Dream Theater Philipshalle Düsseldorf **
MAART
0 7 R.E.M. Bercy Parijs *; Queensryche E-Werk Keulen ★*
0 10 R.E.M. + Grant Lee Buffalo Oranjehal Utrecht ■; Relite! Beejekurf Vent»
Come Effenaar Eindhoven
0 11 R.E.M. + Grant Lee Buffalo Oranjehal Utrecht ■
0 16 Take That Ahoy Rotterdam ■
0 17 Take That Ahoy Rotterdam *0 19 Take That Vorst Nationaal Brussel *★
0 23 R.E.M. Westfalenhalle Dortmund -ü-ü ★* ★
0 31 Rob de Nijs Achterolmen Maaseik

APRIL

" 2 Simple Minds Statenhal Den Haag *" 5 Take That Westfalenhalle Dortmund □ -ü-ü * ★*
0 7 Finale Exit in G Live Prijs Exit in G Landgraaf
0 11 Rob de Nijs Cultureel Centrum Hasselt
0 14 Prilpop Walhalla Sevenum
0 15 Prilpop Walhalla Sevenum

" uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus
" kaarten bij Buro Pinkpop /5046-752500
** kaarten bij Kasjmir Productions /JÜ4492-4400
■6*6 kaarten bij Ticket Express /'045-457273
Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk (getypt), uiterWj!
dinsdag voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 Pl
Heerlen. Faxen kan ook;

LONDEN - Bruce Springsteen
heeft maandag in Londen een
proces gewonnen tegen het klei-
ne platenlabel Dare. Dat wilde
een cd uitbrengen met liedjes die
hij 23 jaargeleden heeft opgeno-
men. Springsteen heeft de copy-
rights van de songs. De maat-
schappij beloofde het album
Prodigal Son niet uit te brengen
en de mastertapes te overhandi-
gen. Volgens 'The Boss' zijn de
nummers van slechte kwaliteit,
omdat ze lang geledenzijn opge-
nomen onder 'minder professio-
nele omstandigheden. Boven-
dien vond hij het album, dat in
1971 in een studio in New Jersey
werd opgenomen, niet represen-
tatief voor zijn werk. Spring-
steen bracht zijn eerste plaat
Greetings from Asbury Park N.J.
in 1973 uit, nadat hij een con-
tract had getekend met de maat-
schappij Colombia. Met zijn
Bom to Run kreeg hij in 1975
wereldfaam.

Philips verkoopt
MTV digitale tv
EINDHOVEN - Philips heeft in
de Europese tak van de muziek-
zender MTV, onderdeel van het
Amerikaanse concern Viacom,
de eerste grote afnemer gevon-
den voor zijn digitale video-
compressiesysteem. Met dit sys-
teem kunnen televisiestations
digitale frequenties beter benut-
ten en meer programma's aan-
bieden aan kabelexploitanten.
Ook opent het de weg voor het
aanbod van betaaltelevisie op
grote schaal. Het Eindhovense
concern maakt geen financiële
details bekend over de transac-
tie. De leverantie aan MTV, ko-
mend voorjaar, is de eerste grote
order van de digitale video com-
municatiegroep van Philips. Phi-
lips' concurrent Sony maakte
vorige maand bekend een lang-
jarigcontract te hebben afgeslo-
ten met MTV over internationale
muziekrechten. Sindsdien is
weinig meer vernomen van de
plannen van de Japanse fabri-
kant om samen met Philips-deel-
neming PolyGram in de Verenig-
de Staten een concurrent op te
zetten voor MTV. Daar lijkt met
de deal tussen Philips en MTV
nu helemaal geen sprake meer
van te zijn.

Op de hoes van haar debuutal-
bum Last Train oogt de Ameri-
kaanse zangeres Jan James als
een lichtekooi uit een klassieke
western. Zon dame die per
postkoets in het goudzoekerss-
tadje arriveert en reeds de eer-
ste avond van haar verblijf de
oorzaak is van een massale
knokpartij in de saloon.

In levenden lijve blijkt Jan een
type vrouw van het type 'kloeke
moeke', al verraadt de rauwe, in
knauwend Amerikaans gezon-
gen bluesrock op haar plaat dat
ze het ruige leven kent. De pla-
tenmaatschappij benadrukt in
een persbericht dat Jan James
vooral niet met Janis Joplin ver-
geleken moet worden. Tja, zo
word jenog eens op een idee ge-
bracht.
„We schreven dat omdat in
Amerika werkelijk ieder artikel
met die vergelijking begon,"
zegt de zangeres verontschuldi-
gend. „Gelukkig werden hier en
daar ook nog de Rolling Stones
genoemd," valt haar vaste gita-
rist Craig Calvert haar bij. Even
zo gemakklijk zou je Jan kun-
nen omschrijven als een wat
grofkorrreliger variant op Me-
lissa Etheridge. „Oh, dat ge-
beurt ook regelmatig, hoor,"
zegt de Amerikaanse. „Ik weet
nog goed dat ik bijverdiende als
serveerster en tijdens mijn werk
die allereerste singlevan Melis-
sa op de radio hoorde. Dat was
even schrikken. Ze deed precies
waar ik ook mee bezig was. Ze
had het alleen wat sneller tot
een plaatcontract geschopt."
Tijd voor een samenvatting van
wat er aan Jan's debuut Last
Train vooraf ging: Jan James en
de lange, donkere, ruig ogende
gitarist Craig Calvert leerden
elkaar kennen op de middelbare
school in Detroit. Met een gi-
taarkoffer vol muzikale ideeën
en ambities toog het tweetal en-
kele jaren later naar Chicago.
Ze zochten een ritmesectie en
begonnen te spelen in iedere
kroeg en club die hen maar heb-
ben wilde. Eigen songs, géén
top-40 werk.

De reacties waren goed en er
kon via bevriende musici en
managers studiotijd geritseld
worden. Ze namen wat songs op
en lieten die zelf op een cd-tje
persen dat bij de concerten ver-
kocht werd. „Dat had nét iets
meer impact dan een demo-
tape," zegt de zangeres. Ze heeft
gelijk. Het plaatje kwam via via
in handen van een vertegen-
woordiger van de Nederlandse
platenmaatschappij Provogue,
gespecialiseerd in bluesrock. En
ziedaar: een officiële Europese
cd-release van Last Train.

ld-cd

DOOR RIK VAN DRUTEN

John Hiatt & The Guilty Dogs -
Comes Alive at Budokan?
(A&M/Polygram)

DOOR JOOS PHIUPPENS

# De Amerikaanse bluesrockzangeres Jan James. Foto: LEK VAN rossen

Pinkpop runner-up
bezoekersaantallen

Aerosmith opent eigen club

„Ach, dat zal in ieder muzikan-
tenleven wel zo zijn," zegt de
zangeres. „We hebben zoveel
nachten in bars gespeeld. Dan

In veel van de door het duo Ja-
mes. Calvert geschreven songs
spelen sigaretten, flessen goed-
kope wijn en het late nachtelij-
ke uur een belangrijke rol.

ga je vanzelf daarover schrij-
ven."

Opvallend tussen alle stampen-
de rock en wiegende ballads is
het countrybluesstuk 'Help me',
compleet met slide-guitar. Om
dat te zingen is ze om twee uur
's nachts uit haar bed gesleurd,
vertelt de zangeres. „We wilden
altijd al zoiets doen als The Sto-

nes op 'Let it bleed'," vult Cal-
vert aan.
En net als bij The Stones geldt:
als er dan opeens een ballad ge-
zongen wordt, dan is die ook
meteen mierzoet. Waarom zijn
het toch altijd de ruigste bands
die het sentiment het meest ge-
suikerd presenteren?
„Omdat je heel extreem te werk
moet gaan om bij de diepste

diepten van de emotie te ko-
men," reageert de zangeres zon-
der blikken en blozen. Craig
Calvert staat op en pakt zijn
zonnebril, een stoere Ray-Ban
Wayfarer, van tafel. Het duo
moet naar een radiosessie. Jan
staat ook op en pakt haar zon-
nebril met grote ronde glazen.'
Waarom moet ik nu opeens toch
weer aan Janis Joplin denken?

Van onze verslaggever

HEERLEN - Pinkpop in Land-
graaf neemt dit jaar op de rang-
lijst van popconcerten naar be-
zoekersaantal de tweede plaats
in. Er waren 71.960 bezoekers.

Alleen Pink Floyd deed het met
135.055 betalende fans beter,
maar had daar wel drie volle sta-
dions-Feyenoord voor nodig.
Dat is nog steeds veel minder
dan de topper van 1993, het lerse
kwartet U2. Dat scoorde toen
bijna 190.000 mensen, verdeeld
over twee concerten.
Pinkpop stond vorig jaar nog op
de vierde plaats, met 64.305 be-
zoekers. De Landgraafse draf-
en renbaan is de enige Limburg-
se lokatie in de twintig plaatsen
tellende ranglijst, die Mojo Con-
certs, de belangrijkste concertor-
ganisator in Nederland, jaarlijks
samenstelt.

Pinkpop blijft met voorsprong
het meest populaire festival. A
Campingflight to Lowlands Pa-
radise in de Flevohof reikte niet
verder dan een negende plaats,
met 17.808 toeschouwers. Het

Halfway Festival in Spaarnwou-
de bleef met ruim tienduizend
man steken op een veertiende
plaats.
De tien concerten van René Fro-
ger in het Rotterdamse Ahoy'
zijn niet in de lijst opgenomen,
omdat ze niet door Mojo werden
georganiseerd. Froger trok in to-
taal ongeveer 70.000 bezoekers
en zou daarmee op de vierde
plaats zijn terechtgekomen.

De totale lijst:
1 PinkFloyd 135.055
2 Pinkpop 71.960
3 PhilCollins 70.603
4 JoeCocker 35.487
5 Bryan Adams 31.857
6 Diana Ross 24.903
7 Take That 20.457
8 MeatLoaf 19.080
9 Lowlands Festival 17.808

10 Melissa Etheridge 17.513
11 Roxette 14.579
12 Marillion 11.981
13 ZZTop 11.040
14 Halfway Festival 10.552
15 Billy Joel 10.350
16 Garthßrooks 8.653
17 ChrisDeßurgh 8.180
18 Alan Parsons 7.686
19 DeepPurple 6.844
20 Slayer 6.813

Billy Corgan schreef 28 num-
mers voor de succesvolle Pump-
kins-cd Siamese Dream, die
vorig jaar verscheen. Voor
slechts de helft was plaats op
de cd. Een stuk of acht composi-
ties werd als extra nummer op
de diverse cd-singles gebruikt.
En drie songs vielen zelfs hele-
maal buiten de boot. Met nog
wat losse opnames erbij is nu
de cd Pisces Iscariot gevormd.
Puur bedoeld voor de Ameri-
kaanse markt, omdat wij Euro-
peanen al deze nummers al
zouden hebben (onzin). Gelukkig
is Pisces Iscariot bij de betere
Limburgse platenzaken volop
verkrijgbaar. Wat mij verbaast,
is dat dit Siamese Dream-II
nauwelijks onderdoet voor de
schijf van vorig jaar. Corgan is

Torn Petty gaat zijn eigen voeQ-
De nu 41-jarige westcoast-rocke'
laat zich niet leiden door trend5
en hypes en verhief al eeuW^geleden de melodieuze rock öj*5

luid hommage aan The By^s
en in mindere mate The Beatles
tot zijn handelsmerk. Wildfl0'
wers is na Full Moon Fever f*
1989 zijn tweede soloproje?
waarop hij zijn krachten keu&9
netjes heeft verdeeld, in die z'"
dat er net zo veel juweeltjes a»
dieptepunten op staan. Met viej
ijzersterke nummers achter et'
kaar opent Wildflowers overroW
pelend om vervolgens hopelo°s
in elkaar te zakken. Als he
gaat om met maken van radiO
vriendelijke popmuziek C^o^Wreek Me!) is Torn Petty <*e
deskundige bij uitstek, matf
gaandeweg loopt het op het vijs'
tien composities tellende Wild'
flowers gierend uit de klauwe* 1
en krijgt de hap-slik-u>e9'
muziek de overhand. Jamrnef-
Dus wordt het na de comme*'
cieel zeer succesvolle compilatie'
cd en dit beduidend mindert
solo-uitstapjeweer eens tijd voo
een echte vrijage met zijn Heart'
breakers, zodat we met ietu>a
meer interesse kunnen uitzie"
naar Petty's concert in Nede*"
land, volgend voorjaar.

waarlijk een moderne topcomp0'

nist. De vaak keiharde gitaü''
muur met altijd melodieuzezaw
gaat daardoor (mij) niet verV 1'

len. Hello Kitty Kat en Stan"
(elf minuten) behoren zelfs t°
het beste wat de Pumpkins he»
ben gemaakt. Grote klasse.

Tom Petty - Wildflowers
(Warner)

Comes Alive at Budokan? is een
flauwe plaat. Flauw allereerst
omdat de opnamen gewoon tij-
dens de laatste Hiatt-tour in de
VS zijn gemaakt en niet in het
beroemde Japanse theater.
Flauw vooral omdat Hiatt noch
de intensiteit haalt van zijn stu-
dio-albums, noch in staat blijkt
om de sfeer die zijn optredens
wel degelijk kenmerkt, over te
brengen op deze live-cd. Ik zag
hem twee keer live, een keer in
een halflege Maastrichtse sport-
hal en dit jaar in een snikheet
Torhout. Noch de matige belang-
stelling, noch de tropische tem-
peraturen benadeelden de con-
certen. Integendeel, Hiatt
maakte er beide keren een aan-
genaam 'laid back' concert van.
Daarvan vind ik niets terug op
Comes Alive at Budokan? Het
is niet meer dan een slappe
dwarsdoorsnede van Hiatts laat-
ste vier albums, waarop de uit-
voeringen van de songs nog niet
in de schaduw kunnen staan van
hun originelen.

Smashing Pumpkins -
Pisces Iscaroit
(Virgin America, import)

# Zanger Steve Tyler (links) en gitarist Joe Perry van de Amerikaanse hardrockband
Aerosmith bij de inwijding van hun eigen club Mama Kin in Boston. Zelf heeft Aeros-
mith het niet meer nodig, maar beginnende bands zitten ook in de Verenigde Staten
vaak te springen om mogelijkheden om op te treden. Aerosmith heeft daarom in hun
thuisbasis Boston een club geopend om nieuwe bands, muzikanten en acteurs de gele-
genheid te bieden om op te treden. De Mama Kin werd maandag officieel geopend,
met een persconferentie en uiteraard een optreden van Aerosmith zelf.

Foto: JIMBOURG/REUTER
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Jan James: bluesrock
als schuurpapier

Fan klaagt
Metallica aan
lOWA CITY - Headbanger Todd
Miller heeft de Amerikaanse
heavy-metalband Metallica aan-
geklaagd omdat hij tijdens een
concert gewond raakte. Miller,
een student, bezocht het concert
vorig jaar en stond vlakbij het
podium. Daar werd hij door an-
dere concertgangers geduwd,
geschopt, opgepakt en neerge-
gooid. Miller kwam op zijn
hoofd terecht en zegt dat hij
daardoor voorgoed zijn reukzin
verloren heeft. Ook raakte hij
gewond aan zijn schouder, rug
en benen. Volgens Miller is Me-
tallica nalatig geweest door niet
genoeg veiligheidsmaatregelen
te nemen. Hoeveel smartegeld hij
van de band wil is niet bekend.

Springsteen houdt
verkoop cd tegen

limburgs dagblad pop
de beste tien

popagenda

DOOR PETER HAMANS

O (1) Unplugged inNewYork-Nirvana
Q (3) Home - Spearhead
Q (2) Turbulent Indigo- Joni

Mitchell
O (5) Vitalogy - Pearl Jam
0 (7) Amorica - The Black

Crowes
O (-) Liverpool - JoLemaire
O (4) De Legende - Mort

d'Amour
O (8) Limburg Express Live -

Diverse artiesten
Q (-) Wildflowers - TomPetty
(_) (9) Nipple - ClawBoys Claw " Tom'Petty

De Beste Tienwordt wekelijks samengesteld op basis van de hitlijsten van 25p_J
journalisten uit de Euregio. Omroep Limburg zendt De Beste Tien elke zaterdag-l
middag om twee uur uit.



DOOR HANS TOONEN

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

üat een man zwanger
j^ordt, is vooralsnog moel-
ek aannemelijk te maken.

dat de wandelendeklerenkast, de sprekende
■?Pierbundel, 'Mister Bodybuilding' Arnold Schwar-
Zeriegger in blijde verwach-
'lrig raakt, is nog een paar
§raden ongeloofwaardiger.,"och gebeurt het, in de film
junior' van Ivan Reitman.Schwarzenegger met een

ptepel van een buik, dat is
zou je zeggen. Toch
Reitman en scena-

'"toschrijvers Kevin Wade
Chris Conrad geen platteflücht willen maken van

Junior. De film valt meer
j*1 de categorie romantischekpmedie en baart als zoda-
nig minder opzien dan je
*ou vermoeden.

# Kim Basinger

Kerstwens uit Stein voor Liz Taylor

Schwarzenegger baart 'Junior'

In Video Vers wordt aandacht
besteed aan speelfilms die nu of
binnenkort op video te huur of te
koop zijn.

De toekomstige film speelt zich
volgens plan voor een groot deel
af in Amerika, voor het andere in
Nederland.

DOOR CHANTAL HAMERS Een bedrijf bij vliegveld Beek
heeft Schrijver al een vliegreis
naar New Vork aangeboden,
hoofdzetel van het Aidsfonds.
Schrijver wacht nu eerst even af
of Taylor eigenlijk wel interesse
toont voor zijn script.

Thema is niet aids of hemofilie,
maar een ontvoering. „Een ander
gaat collecteren voor een goed
doel of betaalt entree voor een
fancy fair, ik wil mijn film ver-
wezenlijken," verduidelijkt
André.

De Steindenaar André Schrijver
(33) stuurt het script voor een
film die hij wil maken ten bate
van het Aidsfonds, nog voor de
kerst op aan Liz Taylor. Deze
megafilmster is de ambassadrice
van de Amerikaanse Foundation
for Aids Research, een instelling
voor Aids-onderzoek. Liever had
hij voor het eind van het jaar
haar persoonlijk zijn plannen
verduidelijkt. Vertraging is op-
gelopen door privé-omstandig-
heden van Schrijver en zijn ver-
taler.

Wie gaat produceren, acteren of
regisseren, wil de bezorgde va-
der niet kwijt. Het zijn nog ge-
dachten. Of die film er ooit
komt, is dan ook maar de vraag.

Reden van zijn actie ligt dicht-
bij. Schrijvers zoontje Roy lijdt
namelijk aan hemofilie, de bloe-
derziekte die bloed trager doet
stollen. De Steindenaar wil zich
inzetten voor hem en andere pa-
tiënten die door bloedtransfusie
besmet raken met het beruchte
hiv-virus. Dit virus kan de dode-
lijke ziekte aids veroorzaken.
Schrijver stuurt maar een ge-
deelte van het filmscript mee
omdat hij niet het achterste van
zijn tong wil laten zien. „Als ik
niet naar Amerika ga, zou ik het
script kwijt zijn en lopen ande-
ren met mijn ideeën te koop,"
vreest hij.

Hij heeft naast zijn werk in de
zwakzinnigenzorg nog een aan-
tal bijbaantjes om geld te verza-
melen voor het goede doel. Hier-
mee is hij in totaal zeventig uur
per week zoet. „De druk op mij
werd steeds groter. Daarom
heeft alles een tijdje op zijn gat
gelegen," legt André uit.
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gemakkelijk. De eerst zo kille
Hesse begint oermoederlijke ge-
voelens te krijgen en wil het
kindje houden, de baas van het
laboratorium Noah Banes
(Frank Langella) krijgt lucht van
het experiment en wil een graan-
tje meepikken en Redding komt
erachter dat er een eitje is gesto-
len, nog wel een eitje van haar-
zelf. En dan moet vrouwenarts
Arbogast ook nog horen dat zijn
ex-echtgenote in verwachting is
van iemand van een popgroep en
zij wil per se Arbogast als dok-
ter.

'The Getaway' is spannender en
bloter dan de originele film met
Steve McQueen en Ali MacGraw.
Die dateert van 1972, toch ook
een jaarwaarin alles moest kun-
nen. Twintig jaar later kijk ik
echter met meer plezier naar
schurk Alec Baldwin en zijn
gangstermeisje Kim Basinger.
Misschien ook omdat je weet dat
dit koppel ook buiten de set
bloot onder de dekens slaapt.
Vandaar dat ze ook in 'The Geta-
way' niet met een been op het
bedmatje hoeven te vrijen.
Maar de vrijpostige vrij-scenes
zetten deze gangsterfilm niet op
scherp. De spanning wordt voor-
al opgepompt door het wantrou-
wen dat aan Alec Baldwin vreet
als Kim toegeeft even met een
nog grote gangster (James
Woods) te hebben gewipt om
hem uit een miserabele Mexi-
caanse gevangenis te krijgen.
Wanneer Alec als tegenprestatie
voor zijn bevrijding alsnog een
bank moet beroven en er met de
buit vandaar gaat, weet hij niet
hoe betrouwbaar zijn vriendin
nog is. Een kanjer, deze 'Geta-
way'. (CNR)

" Schwarzenegger baart opzien temidden van lotgenoten

t,tl niet alleen vanwege Schwar-
?etieggers zwangerschap wekt"Junior' hoge verwachtingen.°ok het feit, dat Danny DeVito
J'eer zijn tegenspeler is, draagtdaartoe bij. In de regie van Reit-man waren immers Schwarze-
.egger en DeVito eerder te zien
jji de komedie 'Twins'. Het strekt
jje makers van 'Junior' tot eer

J^at ze niet voor een 'Twins ll'
I hebben gekozen, maar voor eenI Scheel nieuw concept. Toch wekt

Ge rolbezetting, in combinatie
I de regisseur, associaties op
I liet 'Twins' en die worden

Het zijn grappige wendingen,
goed voor een glimlach. Schwar-
zenegger is zowaar vertederend
in zijn vrouwelijkheid als aan-
staande vader. (~Voel eens hoe
zacht mijn huid is".) Maar iets
meer denkwerk had de film tot
een doorslaand succes kunnen
maken. Zo is er de voortreffelij-
ke rol van Emma Thompson (be-
kend van serieus werk in 'Ho-
ward's end', 'The remains of the
day' en 'In the name of the fat-
her'). Zij ontpopt zich als een
ware komediènne, maar krijgt te
weinig kans haar rol uit te bou-
wen. Even is er een 'running
gag', die eruit bestaat dat er al-
tijd wel iets stuk gaat als ze in
beeld verschijnt, maar die rode
draad verdwijnt ineens, terwijl
er toch vrij gemakkelijk een
sneeuwbaleffect van gemaakt
had kunnen worden.

Voortreffelijk

'Junior' is een sympathieke film,
maar niet de dijk van een lach-
film diehij had kunnen zijn.

Het universiteitslaboratorium is
inmiddels toegewezen aan dr.
Diana Redding (Emma Thomp-
son), die zich ook al met de
voortplanting van de mens bezig
houdt. Zij heeft een koelbox vol
eitjes, dus dat komt Arbogast
goed uit. Hij praat Hesse om, jat
een eitje van Redding en rekent
zich binnen enkele weken rijk.
Maar het gaat weer eens niet zo

trouwbaarheid van het genees-
middel is geïnteresseerd. Als de
medische raad een aanvraag af-
wijst om het middel bij wijze van
experiment op een mens toe te
passen, is het dan ook Arbogast
die met een alternatief plannetje
komt: dr. Hesse moet zelf het ge-
neesmiddel testen. Daartoe moet
dan wel een bevrucht eitje bij
hem worden ingeplant.

slechts met mate waargemaakt
Schwarzenegger speelt in 'Juni-
or' de Oostenrijkse geleerde dr.
Alexander Hesse, die in het la-
boratorium van een Amerikaan-
se universiteit werkt aan de
ontwikkeling van een genees-
middel tegen miskramen. Zijn
compagnon is dr. Larry Arbo-
gast (Danny DeVito), die meer in
het grote geld dan in de be-

Zwangere
vrouwen in

Zwolle gratis
naar 'Junior'

Moordfilm

DOOR RUUD DE WIT

DOOR LEO BANKERSEN

Whoopi houdt huis
in 'Corrina, Corrina'

" Whoopi Goldberg met Molly in 'Corrina, Corrina'

Vermogen voor
Maltezer Valk'Natural Bom Killers'

mag toch in Engeland
J->e Britse keuringscommissie heeft begin deze week alsnog toestem-ming gegeven de omstreden film Natural Bom Killers uit te brengen.JJefilmkeuring hield deroulatie van de film in oktober tegen wegens
jj-et gewelddadigekarakter.

commissie zei dat de film van Oliver Stone over twee psychopati-che seriemoordenaars, alsnog in zijn geheel is goedgekeurd. In Ne-aerland draait derolprent al enkele maanden.

y Woody Harrelson, net opgepakt in 'Natural Bom Kil-
lers' In de pauze zorgt de bioscoop

voor passende hapjes, zoals
zure bommen, haringen, be-
schuit met muisjes. De Nieu-
we Buitensociëit reserveert
tijdens de voorstelling zon
400 stoelen voor zwangere
filmliefhebbers.

Tijdens de voorstelling zijn er
verpleegkundigen en dokters
aanwezig van de afdeling gy-
naecologie van het nabijgele-
gen ziekenhuis De Weezen-
landen. Als bij de zwangere
dames onverhoopt het
vruchtwater mocht breken of
de eerste weeën zich aandie-
nen, is er dus meteen de hulp
nabij.

Eigenlijk gaat het over zwan-
gerschap bij mannen, maar
vanwege de biologische be-
perkingen besloot de Buiten-
sociëteit zich toch maar op de
aanstaande moeders richten.

waarin de zwangerschap cen-
traal staat.

De Nieuwe Buitensociëteit in
Zwolle heeft de smaak te
pakken. Nadat de baasjes van
St. Bernards al gratis naar de
film Beethoven konden en ge-
schminkte kinderen naar The
Lion King, is het op 29 de-
cember de beurt aan zwange-
re vrouwen. Zij mogen voor
niets en niemendal gaan kij-
ken naar Arnold Schwartze-
negger's nieuwe film 'Junior',

recensie

Whoopi Goldberg is een goede
actrice met bijzondere komische
talenten. Net als met andere he-
dendaagse goede actrices heeft
Hollywood moeite om geschikte
rollen voor haar te vinden. Bo-
vendien is Whoopi zwart en geen
sekssymbool wat haar keuze aan
rollen vreemd genoeg lijkt te be-
perken. In Corrina, Corrina
speelt ze weer een huishoudster,
een vak dat ze ook al uitoefende
in Clara's Heart. En net als in
die film is er weer sprake van
een bijzondere band tussen haar
en het kind des huizes.

Critici in de Verenigde Staten zeggen dat de film tot een reeks moor-clen leidde. De Britse filmkeuring stelde dat er geen bewijs is dat „ge-wone mensen moordenaars worden nadat ze een bepaalde film heb-~en gezien". Toch dwaalt er momenteel door Amerika een getikt
tweetal Amerikanen dat zich 'the real natural bom killers' noemt enbeweert mensen te vermoorden a la Mickey & Malory, de hoofdfigu-r<an in deze omstreden film.

De Maltezer Valk, een legenda-
risch rekwisiet uit de Ameri-
kaanse speelfilm The Maltese
Falcon, heeft onlangs op een vei-
ling in New Vork een recordbe-
drag van ruim zevenhonderddui-
zend gulden opgebracht.
Het dertig centimeter hoge
beeldje is in de detectivefilm uit
1941 doelwit van een spannende
jacht, waarbij Humphrey Bogart
een hoofdrol speelt. In de rol-
prent gaat iedereen er vanuit dat
het beeldje volgestopt zit met
diamanten, maar uiteindelijk
blijkt het Maltezer valkje geheel
van metaal te zijn.
Nieuwe eigenaar van het loden
voorwerp uit de Hollywood-
droomfabrieken is Harry Win-
ston, een juwelier die veel aan
filmsterren levert. Hij moest
voor het „stukje filmgeschiede-
nis" bijna acht keer zoveel neer-
tellen als de geschatte opbrengst
van vijftigduizend dollar, ruim
88 duizend gulden.

Momenteel is er meer wee dan
wel ten huize van de big stars in
Hollywood. Kevin Costners hu-
welijk heeft onlangs op Hawaï
stevige deuken opgelopen. Want
tijdens de opnames van 'Water-
front' kon Kevin niet van een
van de hoela-hoela-meisjes af-
blijven. Zijn vrouw zal zich bin-
nenkort wel melden bij de in
ledental altijd groeiende club
van ex-Hollywoodvrouwen.
Daar kan ze dan uithuilen bij de
ex-en van Hackman, Reynolds,
Lewis en Seagal.
Wel goed gaat het met Michael J.
Fox. Zijn vrouw Tracy verwacht
binnenkort hun tweede baby.

Meer wee dan wel
in Hollywood

ierland is nu nog het enige westerse land waar de rolprent dat niet
■^ag worden vertoond, aldus de Britse media. Noorwegen verhoogde
eerder de minimumleeftijd voor Natural Bom Killers van 15 naar 18tear. In Italië is vertoning voor jongeren onder de 18 verboden. Re-
gisseur Stone zegt dat het om een satire gaat over de manier waaropac media moordenaars in beroemdheden veranderen.

De naam van het kind is Molly
Singer. Haar moeder is aan het
begin van de film net overleden
en haar vader, gespeeld door Ray
Liotta, is ten einde raad. Molly
doet namelijk geen mond meer
open en het zoeken naar een ge-
schikte huishoudsterdie ook nog
voor Molly kan zorgen loopt niet

van een leien dakje. Totdat Cor-
rina in de persoon van Whoopi
Goldberg op de stoep staat. Dat
moet natuurlijk wel de ideale
huishoudster zijn.
Het verhaal moet in de jaren
vijftig spelen en het produktie-
team heeft alles opgepoetst om
ons ervan te overtuigen dat dit
de jaren vijftig zijn. Kijk, weer
een mooie glimmende klassieke
automobiel en zie daar, een
prachtig interieur met precies de
juistefoute dingen die we nu ge-
lukkig niet meer in huis hebben.
Deze manier van een periode fil-
men is ongeloofwaardig, net
zoals de opbloeiende liefde tus-
sen Whoopi en Ray Liotta geen
moment aannemelijk gemaakt
wordt.
Natuurlijk zijn wel alle acteurs
weer goed. Maar dat is niet ge-
noeg om deze film te gaan zien.
Een bezoek aan Corrina, Corrina
kan alleen gerechtvaardigd wor-
den door de prestaties van de
actrices. Whoopi Goldberg is
uitstekend en ook Tina Majorino
die de kleine Molly speelt, is heel
goed.

'Blue Chips' is een aardige film,
zeker voor sportliefhebbers en
nog meer voor de fans van bas-
ketbal. De film geeft ook een
goede kijk in de keuken van de
Amerikaanse universiteitssport,
waar studieresultaten onderge-
schikt zijn aan een fraaie dunk
of een uitstekende passing. En
zoveel verschil met de Neder-
landse amateursport is er waar-
schijnlijk ook niet. Ook in Ne-
derland wordt er heel wat onder
tafel betaald en waarschijnlijk
zo hier en daar ook omgekocht.
'Blue Chips' is het verhaal van
de vroeger zo succesvolle coach
Pete Bell - een opnieuw voor-
treffelijke rol van de onverslijt-
bare Nick Nolte - die probeert
met nieuwe sterspelers nog eens
de top te kunnen bereiken. Al-
leen, hij moet daarvoor zijn toe-
vlucht nemen tot financiële
praktijken die niet door de beu-
gel -basket- kunnen. Dat brengt
hem uiteindelijk wel in een groot
gewetensconflict, terwijl hij ook
het vertrouwen verliest van zijn
ex-echtgenote.
Bij zijn eerste grote succes komt
Bell toch nog tot inkeer, maar
dan is het eigenlijk al te laat. En
de coach kan zijn koffers pak-
ken, uitgejouwd door zijn on-
sportieve maenenas, in de steek
gelaten door zijn spelers en ex-
vrouw, en vooral met vele illu-
sies minder. 'Blue Chips' komt
misschien wat traag op gang en
zal zeker niet iedereen kunnen
boeien, maar aan mij was de film
zeer zeker goed besteed. En niet
alleen, omdat ik een sportlief-
hebber ben. (Paramount/CiC)

'Son in Law' is vooral gemaakt
omdat de komiek Pauly Shore in
Amerika en onder het miljoenen
MTV-publiek krankzinnig popu-
lair is. De camera blijft dan ook
aan hem kleven als een mug op
een vliegenvanger. Shore mag
zich helemaal uitleven in deze
wat kneuterige komedie over een
boerentrut die gaat studeren in
Los Angeles, het Sodom aan de
Amerikaanse westkust. Op de
universiteit krijgt zij bijkans een
appelflauwte van het vrijge-
vochten, blote billerige studen-
tenleven. Gelukkig slaat Pauly
Shore niet alleen voortdurend
kwink, maar ook een arm om het
ontheemde wicht. Sleurt haar
mee naar een klerenwinkel. En
zie daar: de geur van mest is ver-
ruild tegen de verleiding van
Eternity. Pas als Shore meegaat
naar de boerderij krijgt de film
wat komische hoogstandjes.
Maar niet genoeg om 'Son in
Law' aan je borst te drukken.
(Buena Vista)

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Lion King, dag.
(beh. za) om 19. en 21.15 uur.
Vanaf zo ook om 14.30 en
16.30 uur. Zaterdag alleen
om 14 uur. De Leeuweko-
ning, dag om 18.30 uur. Van-
af zo ook om 14en 16 uur. Za
alleen om 14 uur.
Rivoli: Interview with the
Vampire, dag (beh. za) om
18.30 en 21 uur. Zo ook om
14 uur.
Maxim: Only You, dag. 20.30
uur, beh. za. Vanaf zo ook
om 16.30 uur.
H5: (24 en 31 dcc. vanaf 18
uur gesloten. En 1 jan. ge-
opend vanaf 15.15 uur.) De
Leeuwekoning (ned.), dag.
14 en 16.15 uur. The Lion

King (eng), dag. 13.30,
15.45, 18, 19 en 20.30. Mirac-
le on 34th Street, dag 14.15,
16.30 en 18.45. Pulp fiction,
dag. 20 uur. Timecop, dag.
13.45, 16 en 18.30 uur. Juni-
or, dag. 13.45, 16, 18.30 en
21.15 uur. The specialist,
dag. 18.30 en 21 uur, di ook
14.30 uur.

[ Itmburgs dogblad J--—_■_—__»-»«».
Ê^^mtlmlÊl MM

■ Liz Taylor

film

# Torn Cruise in
'Interview with the
Vampire'

Landgraaf
Autokino: Baby's Day out,
vrij, ma t/m wo om 20.125,
Blow Away, vrij, ma t/m wo
om 22.30 uur. Sister Act2,
ma, di en wo.

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning
(ned), dag 13.15 en 16 uur.
The Lion King (eng), dag
18.45 en 21.30 uur. Forrest
Gump, dag. 17.30 en 20 30
uur Timecop, dag. 13.15, 16,
18.45 en 21.30 uur. Interview
with the Vampier, dag.
13.15, 16, 18.45 en 21.30 uur.
The Nightmare before
Christmas, dag. 13.15 en
15.15 uur. Miracle on 34th
Street, dag. 13.15, 16 en
18.45 uur. Four Weddings
and a funeral, dag. 21.30
uur. Corrina, Corrina, dag
13 15, 16, 18.45 en 21.30 uur.
Cine K: Ma Saison Preferee,
dag. 21 uur.
Cinema-Palace: The Lion
King, dag 13.15, 15.45, 18,
19 en 21.30 uur De Leeuwe-
koning, dag. 13 45 en 16.15
uur. Pulp fiction, dag 20 30
uur. Junior, dag. 13.30,
16.15, 18.45en 21.30 uur.
Lumière: Eat drink man
woman, dag. 20.30 uur.
L'annee deriere a marien-
bad, dag 22 uur.

GELEEN
Roxy: Junior, dag. 18.45 en
21 uur. Za, ma t/m wo ook
om 14 uur. Miracle on 34th
Street, dag. 18.45 uur. Za,
ma t/m wo ook 14 uur. When
a man loves a woman, dag.
21 uur.

SITTARD
Forum: De Leeuwekoning,
dag. 18.45 uur Za, ma t/m
wo 14 uur. Interview with
the Vampier, dag. 18.45 uur.
Za, ma t/m wo ook 14 uur..
Timecop, dag. 21 uur
Filmhuis het Domein: Fal-
ling Down, do 20.30 uur. Bad
Boy Rubby, vrij 20.30 uur.
Dances with Wol ves, wo, ook
20.30 uur.

ECHT
Royal: Only you, do, vrij,
ma en di om 20 30 uur. Mi-
racle on 34th Street, do, vrij,
ma en dl om 20.30 uur. Ma,
di en wo ook om 14.30 uur.
Baby's Day out, ma t/m wo
14.30 uur.

ROERMOND
Royal: Junior, t/m wo 20.30
uur, vanaf za ook elke mid-
dag om 14.30 uur. Ma ook
om 17 uur.
Royaline: De Leeuwekoning,
do (beh za) t/m wo 14.30 en
20.30 uur. , ma t/m wo ook
21.30 uur, za en zo 14 30 uur.
En ma ook om 17 uur

video vers



■ia» ___. « _T^|r_<^*v _T _H_ rmmm -__. iKL^a^Lli ■» «/V?AXI/V\Hi __" i

!*Ü_K- ROYAL ,; "#-
" * ONLY YOU - ' .

» Het staat in de sterren k*. schreven...- W _jÉI_-__-^___É_r^_l_ eOns ontinott ju de liefde van je leven. £

Bil. tÈÉks. __Wfr $^ _*_ T_L * t^ 'S '-'{f jk ■ï-2ïS____fiP*^i__H_f__^^

É___ m& mf ■rffe>^ __PJ _^_n ____) j_Üf Jlfc

*mÉ? - ■^«u.m II_____S1P__1 4___fïS^_BJ_l___y f_

Ij THE LION KING fgj -V 42" *

M——I———_____B_fl____—If_-.______.-.._____i^^ I l___H___—fl
dagelijks (behalve za) om 1900 en 21.IS uur dagelijks om 18.30 uur

vanaf zo ook om 14.30 en 16 30 uur vanal 20 ook om 14.00 en 16.00uur i

É^S^za
24-12 alleen om 14.00 uur za 24-12 alleen om 14.00 uuj^I ïlj D|\/OI IJmwh.iimin nu 1 M 11 mi DnVA I :-:::::::r::::":m::-[rriri--iiniiwiiiri:BiiniTi:-(|.^llÉ__S_\KIVVJLI INTERVIEW r-gelijks (Iwhalve za)

fc' KUYAL _&&& M\!Sl*^ WITH THE om 18 30en 2100uur
,A .W | _p VAMPIRE vanaf 70 ookom 14.00uur

*T Directie en medewerkers wensen jullie_!if£JBj [ MAXIM 0nly you s^lu^e2a)

'S.''".*!! Pl'l't ti0t' /Y_'_'S/_/'_ °t'll T___Sf__?J_-__ff-t_^ vanaf zo ookom J6 30uur

T.-Sr5 /*l*_»___f *^ w'j normaal open x-i __#__?

■Tj^^^llL___________________t___-__>--__a__.1_l 1 i*lilhi______k__-________^4^^'T^^|^B^p_^_1i1 j 1il|i ..1 . ll> 1 iirH.li i .1ll:l . 1.*_M1<.]i 1II II "
ROYAL RIVOLI MAXIM THEATERS Stationsplein 3-5, 6411 NE Heerlen Tel: 045-714200

PilH_|HH_HHiHB^H__BHI|H|_^H______^^

WmwêÊËmXW/ XJ_ï\ >_^s. ||K-___w_l H^_________i

Deze films draaien van donderdag 22 december 1994 t/m woensdag 4 januari 1995 in f IIIIC-__^1_____.

\B!llSB!BSi t\EDERLAl\DSE PÊtLKMËÈKE _*_é_ï_^P -55_ÊÖ\|
■7fP|'V|^r7lliV Arnold Schwarzenegger en Danny DeVlto In OQ _^___^T^/_!f_F 1■MHJ1|9 junior f #V/i7_^_fi^vllIVïïTIlimïïj dagelijks om 13.45, 16.00, 18.30 en 21.15 uur II I l/JL^^-tF ]W

De gelukkigste gebeurtenis JohnTravolta in defilm van QuentlnTarantino !.■ 1^ H'IfMI
van het jaaris ook de PULP FICTION *fe \_%fi^_Q 1^/1
meest onverwachte. Winnaar Gouden Palm Beste Film Cannes 1994 + 2& É-JM^ ____dagelijks om 20.30 uur *+* I_ j__"JJË_. Jean-Claude van Damme in *fc o. E r-_^TV_R_EW^Mi^'l

f% IfQJ^^fe Y*^ _L _____r^^*^k*-tt-AM-__________L_____r~ " JPC 1 l^__l _______l

___*""!___ *'a?'*JËL\ dagelijks om 13.45, 16.00, 18.30 en 21.15 uur *}> I Eyl2_____l _______UH
W __!____ "■*i*^ _________&r ___P_r _-_-__-___-_--------------------_-----------_''''»^

__JW i _| zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur * THE ■

| P^P^^I Leeuwekoning 5i[bB:£;an %: I
__L MMt-JÊMM I I ontvangt een I THE I Llon Klng-CO ''.- ■1 9rat\aat T TONI 1<_71\_C [ (zo'ang voorradig) I \ i i ,/ \/Y\ H

TttTFl dagelijks om 13.30, 15.45, 18.00, 19.00 en 21.30 uur \VJ "^^^H
j

M||
MIRACLE ON 34TH STREET Jo'feJn^^l \JjJWfe^fII
_ , _. _. _. ' In Engelse en Nederlandse versi'JHH--npMyj-#HMy Sylvester Stallone en Sharon StoneIn o+> :t±J< I ** ■4M1 t* I Wiiit-FliBliiJW THE SPECIALIST 99 _±_ ~~7>Ty;-

* __*"|C .___TFTii_i-^_TrT-rir^^_i 't* .T. lc_H Vp 31 dec. *B9

I .^IC^» H^H^!m "____ :-___i " "^■"*""»__". .__I "Trxi** _r IHl-. ___. _Xk ■ Iwé . J -—a IT* ___r .' i!k__ll_. _, I 'vi^. _C_^"__ ___
__________________________■ ___■____.__# ___H I TTX I _____ *_ : _■ I V|~ + I IfeJ ___E__H__9___^___

i «j+u i _____ __. i _tv n i _*____. _■__» _h [-sti ■■ ■i^r _i
* I Mr~m\ >^f* Irfl ¥^Ê | f__j F_Ll --^ --^ _-i j fcT I __J
I 't* ■ -_i ____________ _■ ___. I J_ 11I ■ <__r^ >i- l_|R *^^ *__ __B******T**r^^__i I I

I >_,f'> I Jh >»$. H |È _fl-_Ti^-ir_r^3 *■

V_W_^TTr*d lMT^j**^^tfmï__* Umjj^^wMWM _wP_J5M I _H lÉM^^^Sk__—U_—_9
* -.-fv W Fl ' t m A t-- *^fll _■ s.+_- 1 B__«__w B5-M |_m Bon 34t"s' I ■i n _É___-__i __■ I I iy^/£^ ___________-___-_-__-_-_-__■ p^fwj _■""""]

iHFn^H^^ : vundeJI5-theaters'-
Op 24 en 31 dec. zijn onze l____J r i 'S rT___i
theaters vanaf 18.00 uur ■■■ V"*| feestdagen en OOK, X'_\\
theaters geopend vanaf Wtfl l^GC/ kijkplezier! THE

15.15 uur. (De eerste voor- Bw^f n ■!%_« " "« ,; CarpiAl |Qf '!stelling begint om 15.45 uur) *«__...___...____..___...__...«S _Jf"^ C.Li I MUI _3 I J .i3V.' [_.^^_??__'____?_?__?_^r___f ! _Vb
'H

Computers

■*r. in urn i-

Wij maken de feestdagen goedkoper....
80486/75MHZ

4MB RAM, 340M8 HDD, VLB Controller, VLB
SVGA-kaart 16.8Mkleuren, SVGA kl.monitor
0.28dp, Mini Tower, 3/2" FDD, keyboard, muis

’1.999,-
-incl. BTW en 3 uur gratis PC-cursus

Leufkens-Dubois, Sittarderweg 58a, Heerlen.
Telef. 045-726444/722315.

Te k. COMMODORE Amiga
500 + Externe drive 3,5 ",
200 diskettes m. spellen pr.

’ 550,-. Tel. 045-459786.
Te k. Sega Mega CD-
SPELCOMPUTER en cd-
speler in één, aan te sluiten
op sega-mega-drive mcl. 5
spellen, ’450,-. Tel. 046-
-338255 na 18.00 uur.
Te k. DX 21 YAMAHA + fl.
case ’ 750,-; Kitfyhawk
Suprème + SA fl. case

’ 1.550,-. Tel. 046-527126
Te k. COMMODORE Amiga
500 mcl. kl. mon., externe
drive, geheugen-uitbreiding,
access., div. software,
’600,-. Tel. 045-314396.
Te koop 486DX25 130 MB
harddisk, 4 MB intern, kl.
MONITOR, kl. printer en
software. Telef. 045-221545.
Te koop COMPUTER PC
386 25 Mh, 65 MB met kl.
monitor, software en muis,

’ 1.100,-.Tel. 045-241908.
Te koop PC COMPUTER
Multi media 486 SLC, 50
Mhz, 420 HD, 4 Ram, 1 MB
VGA kaart, SVGA kl. moni-
tor. Multi Sinc Eizo, CD rom
dubb. speed mcl. sound-
blaster Pro met printer,
’2.500,-. Tel. 045-216218.
ATARI Mega STE 2 PC, HD
52 MB, DS SD disk, zw./w.
mon., kl.mon., muis, 9 nld.
printer + veel software, vr.pr.
’950,-. g 04493-4101.
Te koop gevraagd Super
UINTENDO, Gameboy en
Spellen. Tel. 043-252955.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad ziin groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.—Computers
»" —^^^— ___^_M.
Nieuwe PC met garantie 486
CD rom-soundbl. 500 HD,
Weurenmonitor, ’ 2.200,-. g
046-743394.
4- Nieuwe COMPUTER —Öv. 486-66, HD 420...f 1.598,-, 486 DX2-80...
£498-Tel 045-428276

Huish. artikelen
Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. g 046-753152.
Te koop wasmach. volaut. +
BOYENLADERS + combi's
+ drogers v.a. ’175,- met
garantie. Tel. 046-744602.
Siemens, Bosch, Zanker,
AEG, Miele wasmachines,
drogers, koelkasten, vrie-
zers, vaatwassers. De laag-
ste prijs. Jac. Köhlen, Rijks-
weg N. 104, Sittard. Tel. 046-
-513228/514862.
Wegens omstandigh. te k. z.
g.a.nw VAATWASSER Mie-
le G577 SC. Na 18.00 uur
045-317927.
Te koop dubbeldeurs
KOELKAST; wasm. volaut.
Telefoon 045-255578.
Te k. WASMACHINE volau-
tomaat, Blue Air, in prima
staat. Telef. 04498-52655.
KERSTCADEAUTIP!!!
Nieuw 12-dlg. kookpannen-
set, 18/10 edelstaal met ver-
gulde grepen en knoppen, 1
cm dikke sandwichbodem.
In orig. verpakking, nw.pr.
’1.950,- af te halen voor

’ 195,-. 045-716688.
Te koop WASAUTOMAAT,
dubbeldeurs ijskast, was-
droger, plus wascombinatie.
Telef. 046-521503.

Te koop GASFORNUIZEN:
butaan, aardgas, elektr.,
kookplaten: butaan, aardgas,
elektr., koelkasten, diep-
vrieskasten en -kisten, tv's,
video's, stereo-app. en bo-
xen, wasmachines en was-
drogers 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 koop mooie WASDRO-
GER. Telefoon: 046-75315?

Te koop groene OVEN,

’ 50,-. Telef. 045-230586.

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 lan-
ge wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl.
045-322813.
Weg. omst. te k. WIENER
Accordeon 5 rijer; tev. piano-
accordeon 120 Bass en
Spaanse gitaar. Tel. 045-
-351379.
PIANO of Vleugel te koop
gevraagd. Telefoon 046-
-516580.
Te koop ORGEL Lady Dis-
count met ritme, zitbankje en
liedjesboek met cijfers,

’ 200,-. Tel. 045-423598.
Te k. JUKEBOX Rock-ola,
443, goedwerkend, mcl. org.
beschr. cq. schema's.

’ 1.500,-. 04493-4989.
KEYBOARD- of orgelles
aan huis, voor jong en oud.
Tel. 045-210881.

Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon: 045-713751.
Te koop KNOPACCOR-
DEON, in nw.st. Telefoon:
043-210090.
Te koop DWARSFLUIT
Armstrong, i.z.g.st. Telef.:
045-313997.
Te k. eleetr. GITAAR Fender
Strat de Luxe (USA) met
koffer, vr.pr. ’1.250,-;
Fender Power Chorus ver-
sterker 2x65 W, stereo, cho-
rus, distrortion (1992), vr.pr.

’ 1.250,-; Tel. 045-457151.
Te koop eleetr. ORGEL Vis-
count Cl3O Grande Classe,
4 octaven, plus Lesly. Telef.:
043-432848.
Te koop Yamaha KEY-
BOARD, PSR3, 2 jr. oud,

’ 350,-. Telef. 046-529592.
Te k. SYNTHESIZER Ya-
maha SY-55 met rom.card,

’ 1.300,-. Tel. 043-619354.
Te koop gevraagd CD'S, al-
le soorten muziek. Telefoon:
04404-1706.
Te k. STEREO-installatie
met CD 2 x 80W, vr.pr.

’ 500,-. Telef. 043-617312.
Te koop Pearl DRUMSTEL,
compleet met bekkens, z.g.
a.nw., vaste pr. ’1.250,-.
Telef n44nfi-Ifi*S.?fi

Tekoop gevr.
Te koop gevraagd PUCH
Maxi of Vespa Ciao, defect
geen bezwaar. 045-259727.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Te k. gevr. eiken en Barok
BANKSTELLEN. Telefoon
04740-3495.
Te k. gevraagd CO2-LAS-
APPARAAT en acculaadap-
paraat. Telef. 045-256456.
Te koop gevraagd tweede-
hands MEUBELS. Telefoon
043-431025.
Te koop gevraagd ROL-
STOEL. Tel. 045-255948.
Te koop gevraagd ROL-
STOEL. Tel. 045-255948.

Te k. gevr. 1 Hifi Sony Bèta- (
max VIDEORECORDER; 1 I
Revox versterker; 1 Tafelcir- 'kelzaag. Telef. 04455-1316. i
Te k. gevr. BOUWMATERI- I
ALEN, o.a. stutten, bokjes, 'steiger/planken, profielen,
etc. g 046-526595. [
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. g 04454-68409.
Joep Rock Tsoek koopt alle
audio en videoapparatuur, .
muziekinstrumenten, foto-
app. Spee. gevr.; keyboards, .
synthesizer, eleetr. forn., gi-
taar met versterk., (eleetr.)
drumstel. Direkt KONTANT
geld. Beemderlaan 8, Vaals.
Bel even 04454-68407.
Te k. gevraagd VOLVO sta-
tioncar, LPG 240 GL of 740, :
bwj.'9o'9l '92.045-741456.

Kachels/Verwarming
BARBAS openhaarden, in- "zethaarden, gas, hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.
Köhlen, Rijksweg N. 104, JSittard. 046-513228. ;
BUDERUS, Radson, Inter-
gas, Nefit/Fasto cv-ketels,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. Köhlen, Rijkswg.
N. 104, Sittard. 046-513228/
514862.
RVS SCHOORSTEENMA-
TERIAAL, dubbelwandig
geïsoleerd, met keramische j
deken. Jac. Köhlen, Rijkswg
104, Sittard. 045-513228. ,
BRANDHOUT te koop: bun- i
dels schaaldelen a 1,5 m3.
voor ’20,-: bundels balkjes
a 1 m 3voor f20,-; blokjes-
hout voor potkachel of alles-
brander gratis af te halen,
thuisbezorgen tegen ver- :
goeding vrachtkosten. Bij 1C
m 3franco. Daemen's Hout-
warenfabriek, Mingersbor-
gerweg 7, Übachsberg
Telef. 045-751253.
Dikair ELEKTROHEATEF
DE 65 380V, 10.300 k.Kal./h.
i.z.g.st., vr.pr. ’600,-. Telef
043-216521. ,

jt-rjo, ici. unj-ttoc/u. | v_u.n. i ciciuum. utu- 1«jo iuc icici. ytnuu-iujou. w-rw
__ . ww— ■ "

I HET ADRES VAN VERTROUWEN I
TROMPETTEN - CORNETTEN - BUGELS - TROMBONES Enorme kollektie dwars-

AM m HOORHS - TUBAS - EUPHONIUMS - BASSEN p"'^"^^^^"^
m SAXOFOONS - KLARINETTEN - HOBO'S - FAGOTTEN Artley Hammig^Trevor

E PKN PICCOLO'S - DWARSFLUITEN - BLOKFLUITEN - SLAG- James - Yoko enz.
<T-^J|KVV WERK - DRUMSTELLEN - XYLOFOONS - MARIMBAS Alle benoemde merken
1 i;mn»rn^i.if -r

_ i saxafoons op voorraadRr\\\ VIBRAFOONS - Toebehoren accessoires enz. - enz. w 0 Se
,
mer Buffet___,^*-J_P*^tUfci__\\ *^eer 9rote kollektie gig bags-mondstukken - dempers Crampon - Yamaha

Yanigisawa - Conn -Mfm___|___P^' Jupiter - B & S Toneking,

PilKy EBk BENGE u.s.a. mod. 175 [R /Q\ |\lv_s)^)l]___ |\J Vraag naar onze speciale
11 9m\ "°trombone in luxe etul JT~ - maandaanbiedingen.

mm\r~*WWr ivanf3o7vvooff*2ooo*' I —Gf muziekcentrale ■
Akerstraat 94-98 6466 HM Kerkrade-W. Tel 045-413438 S£_*

■u\|ir_ifi^__i __^__l il*-*vi ■ l *^_ **-*^ ___[i *
_h_t ■ _^_^^^*-^i_i_s _v_ui Mprii e ikW.__i v. n^' (v

GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. g
046-513228/514862.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt Mccc Maastricht
Zaterdag 7 januari 9-17.00 u.
Zondag 8 januari 10-17.00 u.

Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521.
Diversen

Vandaag
koopavond in Makado - Beek

Te koop electrische ROL-
STOEL, pr.n.o.t.k. Telefoon
045-273229.
Te koop ROLSTOEL,
vraagprijs ’1.000,-. Tel.
045-231164.
Te k. AFWASMACHINE, ijs-
kast, diepvrieskast 4 laden,
wasmachine, droger, zon-
nehemel met lift, rieten bank
3 pers, antieke eiken hal-
bank. g 046-526595.
Te k. NINTENDO met 3
spellen ’ 125,-; eiken wand-
meubel, 2,40 mtr. br.,

’ 200,-. Telef. 04454-63989.
Geloof & Sex

Gaat dat nog samen? 1 gpm

06-350.202.96
Te k. ALFA 33 1.35, bwj. '88,
km.st. 75.000, ’6.900,-; G.
T.V.6 2.5, metall. rood, i.z.g.
st, ’8.500,-; Ford Granada
Combi 2.8 Ghia, z.g.st.,

’ 4.900,-; Camper MB
Bergland, opbouw I. 7m.,
compl. inger. Te bevragen
Overhoven 69, Sittard. Tele-
foon 046-511428.
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
Heeft U problemen inzake
werk, huur, incasso, ge-
meente. MR. H.P. Mannens
geeft JURIDISCH advies.
Tel. 046-757186.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud,
telefoonkaarten. Kasteel-
laan 102, Heerlen-Meezen-
broek g 045-726789.
Te koop SCHAPENVACH-
TEN dames- en herenpan-
toffels, wanten, bodywar-
mers en andere dingen.
Telef. 04455-1650.
HELDERZIENDE voorspelt
uw toekomst, ook voor rela-
tiebemiddeling. 043-253637.
De BIJBEL, wat voor U?
Meer weten, volg Bijbelcur-
sus. Vraag gratis proefles +
info: Spoordijkstr. 56, 6431
GR Hoensbr. 045-227298

Last van KALK? Wateront-
kalker mcl. montage en gar.,

’ 100,-. Telef. 04493-2753.
Belgisch medium, bekend
van interviews. Zitting op
dinsdag en vrijdag in Maas-
tricht. Alleen op afspraak
van 14.00-16.00 uur. RUG-
KLACHTEN, spierpijn, mi-
graine en raadgevingen, g
043-472811/477953.
Te koop: COPIEERAPP. '94,

’ 1.250,-; koffieapp. Brew-
matic ’300,-; CCM Mus-
tang schaatsen, nieuw
’300,-; Huisalarm ’400,-;
HD-reiniger 380V-150 Bar

’ 850,-; Raleigh herenfiets
1 jr. ’750,-; Comp. Scanner
200 kan. ’350,-. Telefoon:
046-374512.
HONDA XL 500S, bwj. '81,
vr.pr. ’2.750,-; Partij on-
derd. RD3SOLC ’500,-;
Plm. 600 boeken ’200,-., Telef. 045-256017.

Een mooie D^NDTK O'
toekomst rUKmd
voor lelijke
radiatoren. SSQfI
PGRTAS be- |_j[i!|ifMl
kleedt ze in de ■É|||C^É|lj
stijl van uw inte- V{3^H
Mevren naaruw B-\*Cfc"wensen. Uwwo- i^^^^Bning wordt heel I
wat gezelliger.

PORTAS-vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4

6241 NG Bunde
-2-043-64 78 33

Te k. partij 115 st. KINDER-
KLEDING; 25 joggingpak-
ken; 50 Fleece truien; 35 st.
lingerie; 30 manicuresetjes;
30 treintjes; 50 meters; 250
werkhandschoenen. Tel.
046-379323.
Te k. weg. verbouwing: het

; wereldberoemde AGA-
FORNUIS, geh. gerest.; ou-
de eiken schrijftafel; 2x
blauwstenen pompensteen.
Tev. te k. gevr. boeken-
stripboeken-series en ency-
clopedieën. g 04747-2549.
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 harte1
ligt. Laat de negende dag de
kaars geheel opbranden en
publiceer dit bericht. U krijgt
wat u vroeg. H.
Te k. GASFORNUIS ’85,-;
2-deurs koelkasten; gas-
kookplaaten; inb. oven + inb.
plaat, Etna kl. wit ’225,-;

!Fitnessapp. g 046-379323.
Chin. THEESERVIES, Eng.
kinderservies, hometrainer
na 18.00 u. 045-222998.
NOVEEN ter ere van St.
Clara, volbracht, in afwach-
ting. T.D.R.
Te koop BARITON z.g.a.n.;
ant. graanmolen; koperen

lwaterpomp en weegschaal.
Tel. 04454-64186.
Te k. tweezits-BANKJE i.g.
st., pr.n.o.t.k.; Engelse cur-
sus Muzzy op video v. kind.
van 5-13 jr.; nieuw heren-
renfietszadel; kinderfiets-
helm; 2-dlg. Kettler schom-
mel. Tel. 045-442654.
Te koop 4 GLASPLATEN
zwart gebrandschilderd 1
cm x 95 x 2.90; kozijnen uit
oud klooster; 2 deuren 2.42
x 69 zwaar eiken; racefiets
Peugeot Jubilé; toonbank uit
60er jaren 85x70x200. Tel.
043-635095 (12-18 uur).
Te koop ORGEL merk Akai,
nw.pr. ’ 9.500,- voor

’ 2.500,-; Constructie naai-
machine Adler, ook voor
leder, ’650,-; kooi voor
dwergpapegaai nieuw

’ 70,-; broeilamp voor
kwekerij. Tel. 045-313969.
Te k. milieu vriendelijk ge-
teelde aardappelen BINT-
JES 10 kg. ’4,95, 25 kg.
’lO,-. H. Neven BV, Pas-
weg 33, Bunde. 043-641234.
Vastgeroest, pijn, stress?
THERAPEUTISCHE mas-
sage voor het bewustwor-
den en loslaten van emotio-
nele en fysieke spanningen.
Volgens afspraak: Telefoon
043-626477.

2 zandst. 19e E.BEELDEN
Pers-Beloutsch, rosé fiets 4-
isjr. Telef. 045-258166.

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-
dag koopavond.
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.
Te koop antieke REGULA-
TEURKLOK, pr. ’475,-.
Telef. 045-317062.

Kunst en Antiek
Te koop uit grootmoeders
tijd eiken COMMODE met
marmer blad, grenen nacht-
kastjes, lijst, dekenkist, hal-
tafeltje met laden, oud den-
cing fornuis. 04499-3040.
Antiek SIMONS Nuth. Wij
bieden ruime keuze in antie-
ke meubelen uit Engeland
en Frankrijk tegen betaalba-
re prijzen met service en ga-
rantie. Ook een ruime afde-
ling antiek grenen en div.
accessoires voor een gezel-
lig sfeervol interieur. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk), g 045-243437.
Een begrip voor deregio!

Kachels/Verwarming
Te k. GASKACHEL merk
Dru, 2 jaar oud, pr. ’600,-.
Tel. 045-724013.
Te koop OPENHAARD-
HOUT ’35,-, ’55,-, ’BO,-
-per m3,gratis bezorgd. Tev.
bomen rooien en snoeien.
04459-1675.
Te k. CV OLIE-INSTALLA-
TIE, 3 jaar oud, merk Rapido.
g 045-750001 na 18.00 uur.
Te k. GASHAARD huisjes-
model, i.z.g.st., ’200,-.
Telefoon 04499-2501.

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), g 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar., grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te koop SCHOTELSET nog
in de doos ’275,-. Telefoon
045-228455.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide.g 045-213432.

Philips grootbeeld KTV \\kcm), met afst.bed. en t*'* (
pr. ’ 475,-. g 045-741186^-^
Wat VERKOPEN? Adve4j
via: 045-719966.

Carnaval a\\
Te koop houten Vlöjfi
lengte 6 meter, op
gebouwd (t.b.v. Prill*-^»gen), pr.n.o.t.k. Telef. O*4 1.
2603 na 17.00 uur. —^j
Triepels slagwerk: carn3"^.TROMMEN te koop-
-046-372393. __x ,
Te k. carnavals CLOV^ ,
GROEP 12 pers, vraaf j

’ 800,-. Tel. 04404-21* ;
2228. A
Te koop caravals ®é'<
GROEP + opbouw *"l\
plm. 25 pers., Jfo

’ 1.200.-. Tel. 04404-',i;
of 2228. _^-/l

\

WERKPLEK

m_
L f
E. ___________

I

1 Mi 'WERKPLEK

HULP HELPT. HELP Mensen in Nood-
GIRO 1111.222

rj?J Mensen in Nood
Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch
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TV 5

Duitsland 1 Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1

RAI UNO

kenfilm van W. Reitherman naar
het verhaal van de edele struikro-
ver Robin Hood, die steelt van de
rijken om het onder de armen te
verdelen.

BBC 2
19.00 uur - The Flame and the
Arrow - (1950-USA). Burt Lancas-
ter en Virginia Mayo in een spekta-
kelfilm van Jacques Tournier. Itali-
aanse struikrover neemt het op
tegen potentaat en wordt beloond
met wulpse dame.

21.55 uur - Scrooged
(1988-USA). Leuke filmversie van
Dickens' 'A Christmas Carol' met
Bill Murray en Karen Allen. Keihar-
de tv-bons besluit zijn leven te
beteren als hij door engelen is
bezocht. Goed acteerwerk van de
hele cast.

Nederland 2

FILMS TV VIDEO
BBC 2
«'Uns%'rr, uur " Parade - (1974-F/S).
ifoe me|ige laatste film van Jac-
rw s Tati valt wat tegen. Circus-
sPe i ers en door hem zelf ge-
s6|rf sketches worden afgewis-
Vqq Was bedoeld als come-back
%, Tati- ook met Karl Koss-

BBC 2
'11.3 nuur " Tne Black Stallion -
Heil 9"USA). Mickey Rooney en
v9n c 'n een moo'e verfilming
he n ai"ley's boek over de zwarte

'vlan en Daard komen na,
6r6pJlreuk °P onbewoond eiland

Fle9ie was van Carroll

BBC 2
B.ln(Iqco Uur " The Band Wagon -tyjn i" uSA). Musical van Vincente
«oc jj Verlopen ster komt na de
g6s 9e aanloopproblemen en intri-
tw ,eru9 in een succesvolle
C^ 'Cal- Met Fred Astaire en Cyd

BBC 1
( Ig^> uur - Robin Hood -—^-USA). Goed gemaakte te-

RTBF/La Une

15.30 Tv boetiek. Homeshopping-pro-
gramma.

16.00 Love boat. Amerikaanse serie.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse co-

medy.
17.45 The A-team. Amerikaanse ac-

tieserie
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.30 Nieuwsflits.
19.35 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
20.25 My favorite son (6/slot). Ameri-

kaanse miniserie. Brenner en rieker
realiseren zich dat hun dekmantel
wegvalt. Ze bedenken een plan om
Mancuso en Ross te vermoorden.

22.00 Nieuwsflits.
22.05 Lijn 5. Live-programma.
22.35 Soldier, soldier. Engelse dra-

maserie.
23.30 Nieuwsflits.
23.35 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show.
00.20 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.05 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.35 Nachtprogramma.

15.10 Vacaturebank. 15.25 Faits di-
vers. Herh. 16.30 Neighbours. 16.55
L'affaire Saint-Romans. 17.55 Carlos
et les autres. 18.25 Weerbericht. 18.30
Info première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Sportmagazine. 19.30 Nieuws.
20.10 Ardennes 44. 20.30 Autant sa-
voir. 20.55 Meeting Venus. Komedie.
23.00 Coup d'envoi. 23.20 Nieuws.
23.25 24 H sur les marchés.

Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 The
great British quiz. 15.15 Robin Hood.
16.40 Tekenfilm. 16.50 Brum. 17.05
The animals of Farthing Wood. Herh.
17.30 Pirates. 17.55 Newsround. 18.05
Blue Peter. 18.35 Neighbours. Herh.
19.00 Nieuws. 20.00 Top of the pops.
20.30 EastEnders. 21.00 Children's
hospital. 21.30 That's showbusiness
Christmas special. 22.00 Nieuws.
22.30 Crocodile shoes. 23.20 Franken-
stein - The truc story. Tv-film. 00.55
■ Young Frankenstein. Komedie. 02.40
Weerbericht.

—^_^_i

BBC 2
08.00 Tales of the tooth fairies. Herh.
08.05 The family Ness. Hert**-. 08.10
Toxic crusaders. Herh. 08.35 Growing
up wild. Herh. 09.00 Breakfast news.
09.15 Thunderbirds. Herh. 10.05 Para-
de. Film. 11.30 The black stallion.
Film. 13.25 A child's Christmas in
Wales. Korte film. 13.50 The secret
gardens. 14.00 Gordon T Gopher.
Herh. 14.10 The band wagon. Musi-
cal. 16.00 Nieuws. Aansl.: The beaver- Master of the animal world. 16.50
Nieuws. 17.00 Today's the day. 17.30
The food and drink Christmas quiz.
Herh. 18.00 Rhodes around Christ-
mas. Herh. 18.30 Catchword. 19.00
The flame and the arrow. Film. 20.30
Regionale programma's. 21.00 Wildlife
showcase. 21.30 Top gear. 22.00 The
K-Files. 22.45 The travel show Christ-
mas special. Aansl.: Video nation
shorts. 23.30 Newsnight. 00.15 Truc
confessions. Film. 02.00 Weerbericht.

Eurosport
08.30 Step aerobics 09.00 Paarde-
sport. 10.00 Skiën. 14.00 Karting.
15.00 Motoren. 16.00 Eurofun. 16.30
Snowboarden. 17.00 Skiën. 18.00
Triathlon. 19.30 Eurosportnieuws.
20.00 Vechtsporten. 21.00 Worstelen.
22.00 Boksen. 23.00 Trekkertrek.
00.00 Golf. 01.00 Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News'. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
News. 09.00 Super shop. 10.00 Rolon-
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Today's
business. 12.30 FT Business today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
17.30 FT Business tonight. 18.00
Today. 19.00 World news. 19.30 Exe-
cutive lifestyles. 20.00 Entertainment
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. 00.20 US Market wrap. 00.30
NBC Nightly news. 01.00 Equal time.
01.30 The tonight show. 02.30 Executi-
ve lifestyles. 03.00 Rivera live. 04.00
Rolonda. 05.00 Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul ot
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
anemoon mix. 16.00 Sports. 16.30
The report. 16.45 CineMatic. 17.00
News at night. 17.15 3 trom 1. 17.30
Dial MTV. 18.00 Music non-stop. 19.30
Rock am Ring. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 CineMa-
tic. 23.45 3 from 1. 00.00 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 International
hour. 22.45 World sport. 23.00 World
business today update. 23.30 Show-
biz today. 00.00 The world today'
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
live. 05.30 Showbiz today. Herh.

18.02 lei Bla-bla spécial fêtes. 18.58
Neighbours. 19.21 lei Bla-bla. 19.27
Paardenkoersen. 19.30 Zie La Une.
19.59 Weerbericht. 20.09 Zie La Une.
20.57 Meeting Venus. Film. 22.52
Nieuws. 23.14 Paardenkoersen. Herh.
23.17 Regards FGTB. Herh. 23.46
24 H sur les marchés + Dow Jones.

Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.40 All in the family. Amerikanse

comedyserie. De kerstsfeer wordt
verstoord door Edith's aankondiging
dat ze een kijk-operatie moet onder-
gaan. Afl.: Edith's kerstverhaal.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De zeeslang.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Wedstrijd.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma.
18.59 (TT) Lingo. Woordspel. Presen-

tatie: Francois Boulangé.
19.25 (TT) Midas. Het leven volgens

Midas Dekkers. Afl. 12: Geluk. leder-
een wil gelukkig zijn, maar niemand
weet hoe het moet.

19.55 Grace under fire. Amerikaanse
comedyserie. Grace en Russell gaan
naar Alabama om Grace's zieke
zuster op te halen voor de kerstda-
gen. Quentin had graag zijn vader
gezien met Kerst, maar een bezoek
van de Kerstman maakt veel goed.
Afl.: Faith.

20.25 (TT) Twee voor twaalf. Quiz,
waarbij twee teams tegen elkaar
strijden. Elk team krijgt twaalf vra-
gen. Presentatie: Astrid Joosten.

21.10 De ronde van Witteman. Praat-
programma. Vandaag: Euthanasie.
Presentatie: Paul Witteman.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Presentatie: Charles
Groenhuijsen. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag.Parlementaire rubriek.

23.23 Impact: Met een zoen van de
leraar. Documentaireserie van Bar-
bara den Uyl over het Amsterdamse
Mondriaanlyceum, waar meer dan
de helft van de leerlingen gekleurd
is. Afl. 2: De bovenbouw.

00.08 Uitzending politieke partijen:
D66.

00.11-00.16 Natuurmoment.

Tros/Veronica/NOS
07.00 Journaal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.30 Journaal.
07.33 Ontbijt TV. Actualiteitenrubriek.
08.00 Journaal.
08.07 Ontbijt TV. Vervolg.
08.28 Journaal.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.05 Politieke partijen: CD.
09.08 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Jan en alleman. Herh.
09.54 Verborgen schatten in Pakis-

tan. Herh.
10.19 Vrouw-zijn. Vrouwenmagazine.
11.09 Peter. Korte sketch.
11.16 Lied.
11.20 Newlyweds. Comedyserie.
11.45 (TT) All you need is love.

Gevarieerd datingprogramma. Herh.
13.01 Journaal.
13.09 Studio sport. Herh.
14.35 Noorderlicht. Herh.
15.00 Loladamusica. Herh.
15.25 CVTV: Xenomania. Jongeren-

magazine. Herh.
16.03 (TT) Journaal.
16.10 The world of survival. Afl.:

Een bloeddorstige muis. Herh.
16.35 Samson. Kinderprogramma.
17.15 Mega top 50.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.25 Lucky lotto live. Spelshow

rond het lotto-spel Lucky 10.
20.20 Flodder. Comedyserie.
20.55 Eerst zien! 12-delige serie re-

portages over gewone Nederlanders
in extreme situaties.

21.25 Veronica auto. Automagazine.
21.55 Scrooged. Amerikaanse kome-

die uit 1988 van Richard Donner.
23.30 ARBO, een praktische aan-

pak.
00.00 Vogels dichterbij. Informatie.
00.05 Journaal.
00.10 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

Nederland 1
5 Tekst tv.
« Nieuws voor doven en slecht-Pnoen.
? Va Ria. Discussieprogramma
j-jnn aandacht voor de vraag hoe

de feestdagen door-*flt; Schuift de Nederlander, al
!" niet verplicht, aan de kerstdis
j"bli (schoon)familie? Of bedenken*isen een heel andere invulling
j*defeestdagen? En wat maken
Jj?n standen er voor feest van?
J*Harry's mad. EngelseJteerie. (slot).
y 'ndianen verhalen. Documen-Jover twee Indiaanse kinderen,
j: Topscore met Ted de Braak.
e Cisterciënzers. Documentaire-

-6 over het Cisterciënzer erfgoedturopa. Afl. 3/slot: Onthoofde reu-6n.
Sri Pilmspot. Filmmagazine.
u: (TT) Journaal.
S [P") NOS-Weeroverzicht.
u: Kenmerk. Actualiteiten.S Wilde ganzen.
£ vesuvius. Discussieprogram-L Thema: En de rest kan stikken.
l Achter de einder. Serie korte
U* van studenten van de Neder-
'ich Film en Televisie Academie,

nard is er van overtuigd slechtk 'In. Wanneer hij een oud maatjePenkomt in de gevangenis, begint
r. e zekerheid te wankelen. Afl. 2:3..aad bloed.
■JJ* New Vork police (NYPD Blue).enkaanse politieserie. Sipowicz

een overval op een ge-. aicapte Vietnam-veteraan en
Af Wordt te hulp geroepen bij een

al van chantage. Afl.: A sudden

Cheers. Amerikaanse comedy-
(l 6* Sam en Diane zoeken voor
■Wf- de 'dea'e partner voor een
Ig^je uit. Sam is ervan overtuigd
*

n'emand anders dan hij zelf hier-
in' in aanmerking komt. Op een

sProken avond brengt Diane26r een andere vrouw voor Sam

'«3.56 Journaal.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

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.
11.00 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.50 Lunchkids. Herh.
13.20 Tineke en de paranormale

wereld. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spelprogram-

ma. Herh.
14.45 Golden girls. Amerikaanse co-

medyserie.
15.15 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin.
19.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Surpriseshow.
22.00 Showtime.
22.30 Burke's law. Amerikaanse de-

tectiveserie.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dangerous curves. Ameri-

kaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.
01.40 Nachtprogramma.

" Hans van der Togt en
Patricia Rietveld, gangma-
kers achter het 'Rad van
Fortuin' (RTL4- 18.30 uur).

06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.03 Cana-
dees nieuws. 08.30 Nieuws. 08.35
Paris lumiéres. Herh. 09.00 Nieuws.
09.05 Rêves en Afrique. 09.30 Ifriqya.
10.00 Espace francophone. 10.30
Sindbad. 11.00 Reflets d'images d'ail-
leurs. Herh. 12.00 Nieuws. 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Weer.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschênes. Herh. 13.30 Bouillon
de culture. Herh. 14.40 Magellan.
Herh. 15.00 Corps accord. 15.15 Vi-
va. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.15 On aura tout vu. 17.45
Questions pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.55 Presse hebdo. 19.00 Le grand
jeu de TVS. 19.05 Paris lumiéres.
19.25 La métêo des cinq continents.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Décou-
verte. 20.30 Teil quel. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws.
21.35 Le grand jeu de TVS. 21.40
La marche du siècle. 23.15 Viva.
00.00 Nieuws. 00.25 Le grand jeu de
TVS. 00.30 Sept jours en Afrique.
00.45 Contact. 01.45 La chance aux
chansons. Herh. 02.20 Ifriqya. Herh.
02.50 Espace francophone. Herh.
03.20 Sindbad. Herh. 03.50 Reflets
d'images d'ailleurs. Herh. 04.50 Vi-
sions d'Amérique. Herh. 05.05 Paris
lumiéres. Herh. 05.30 Eurojournal.

Duitsland 3 SWF

slachtoffers van schoonheidsoperaties.
16.00 Hans Meiser. Talkshow. Van-
daag: Altijd buiten - daklozen. 17.00
Jeopardy! Spelprogramma. 17.30 Un-
ter uns. 18.00 The bold and the
beautiful. Herh. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. Boulevardnieuws. 18.45 RTL
aktuell. Nieuws, sport en weerbericht.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Duitse
soapserie. 20.15 Unsere Schule ist
die Beste. Duitse serie. 21.15 Stadtkli-
nik. Duitse ziekenhuisserie. 22.10 Die
Wache. Duitse misdaadserie. Herh.
23.00 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL-Nachtjournal. Nieuwsmaga-
zine. 00.30 RTL-Nachtshow. Late-
night-show. Herh. 01.15 Kojak. 02.15
Murder, she wrote. 03.10 llona Chris-
ten. Talkshow. Herh. 04.05 Hans
Meiser. Talkshow. Herh. 05.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. Herh.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Kojak. 10.00 The bold and the
beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Fami-
lien Duell. 12.00 Punkt 12. Middagma-
gazine. 12.30 The guiding light. 13.15
Santa Barbara. 14.10 Murder, she
wrote. Herh. 15.00 llona Christen.
Talkshow. Vandaag: Misvormd -

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus be-
drijfseconomie. Afl. 1. 09.00 Das
Nachste bitte. 09.15 Widerstand -Zwischen Verfolgung und Terror. 10.00
Schooltelevisie. 12.00 Bonn am Rohr.
12.43 Programmvorschau. 12.45 Mitt-
wochs live. 14.00 WDR aktuell. 14.05
Hit-Clip Special. 14.30 Von Rom zum
Rhein. 15.00 WDR aktuell. 15.05 Fen-
sterPlatz. 16.00 (TT) Glauben mit
Hand und Fuss. Portret van de Pe-
ruaanse kunstenaar Raul Castro.
16.30 Cursus bedrijfseconomie. Afl.
1. 17.00 (TT) Die Sendung mit der
Maus. 17.30 Geheimeode F. 18.00
Nachrichten aus Rheinland und West-
falen. 18.05 KvK. 18.30 Streifzüge.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.45
Die Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie.
20.15 Westpol. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Sternschnuppen. 21.45 1000
Hertz. 22.30 Kulturszene. 23.15 Jobs
für morgen. 23.30 Magnum. 00.10
Magnum. 00.55 Skala. 01.05-08.15
Nachtprogrammering.

15.30-15.53 Family album, USA.
Amerikaans-Engelse les. Afl. 24:
Parting friends. Herh.

17.15 Het Capitool. soapserie.
17.35 Paradise Beach. Strandsoap.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Blokken. Dagelijks spelpro-

gramma. Presentatie: Ben Crabbé.
19.05 Neighbours. Australische serie.

De misverstanden tussen Gaby en
Glen stapelen zich op. Jim zorgt
ongewild voor grote moeilijkheden.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Schermen. Discussieprogram-

ma. Presentatie: Jan van Rompaey.
21.00 Panorama. Documentaires.

Vandaag het jaaroverzicht.
22.00 High tide. 12-delige Ameri-

kaanse-Australische actieserie. Ex-
agent Gordon heeft een detectivebu-
reau in strandbar High-Tide in Mali-
bu. Zijn medewerkers zijn de gedesil-
lusioneerde ex-agent Mick Barrett,
zijn assistente Charlene en de barjuf-
frouw Jennifer. Afl. 1.

22.50 Programma van ATRO.
23.10 KMO-partner. Afl. 7: Liquiditeit

en solvabiliteit.
23.35 Weerbericht.

15.00 Schooltelevisie. Met: Nieuws
uit de natuur. Wereldoriëntatie. Afl.
6: Rovers. Herh.

SAT 1
België/TV 2

06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 II cane di papa. 10.00 Nieuws.
10.05 Una mama per natale. Film.
11.00 TG 1 da Napoli. 11.50 Weer.
11.55 Praatprogramma. 13.30 Nieuws.
14.00 Albedo. 14.20 Prove e provini
a Scommettiamo che...? 14.50 Avven-
tura e sogno. 15.45 Solletico. 17.55
Oggi al parlamento. 18.00 Nieuws.
Aansl.: Appuntamento al cinema.
18.20 Viva Disney. 18.50 Luna Park.
19.35 Weerbericht. 20.00 Nieuws.
20.30 Sport. 20.40 Tombola di Natale.
23.00 Nieuws. 23.10 Film 00.05
Nieuws. 00.10 Weer. Aansl.: Sneeuw-
berichten. 00.15 Oggi al parlamento.
00.50 DSE-Sapere. Aansl.: Nachtpro-
grammering.

'"lo i "$£ Landerjournal.
or9enma9azin Sport.

tèie Ontbijt-
fc^V|sie met elk half uur heute.

Sch
u 'ne flying doctors. Australi-Ce doktersserie. Herh.t^4 JOYrobic - fit durch den Win-

lOfll Skigymnastiek.
C t|e"te.
ju* Oas 3. Leben. Reportageserie.
Ê|.. Gratwanderungen: Zwischen

1'Ü4tm' Kinderen, Eigenleben.
% 2DF_info Verbraucher.
'((u eute- Met beursberichten.

Rot Gold: Mission
|fc Hon9 Kong. Tv-film. Met Uwe

j-^richsen, George Meyer-Goll,Ij^fried Kernen e.a. Herh.
Ij 5^ Urnschau.;Ij'q* Presseschau.
Ij'ï: 2DF-Mittagsmagazin.

''(o» Wirtschafts-Telegramm.
iVn, Tagesschau.
Il^j? Schimpt -19 7 17. Talkshow.
W Die Rückkehr der Marchen-

jlsQ Ut- 26-delige jeugdserie.
'Sn, Tagesschau.

3q Herzklopfen. Flirtshow.
'''On ossom- Comedyserie.
'«0, Tagesschau.
'ï'oÜ Plie9e- Talkshow,

l?^ (TT) Tagesschau.
'? 4r. Brisant. Boulevardmagazine.
I)^ ARD vor acht.
W Tagesschau-Telegramm.
Ifijt- Oie Draufganger, serie.K4I Marienhof, serie.
'd'Sd Tagesschau-Telegramm.

e Kommissarin, serie.
Ts' Sg °as Wetter.

eute abend im Ersten.
%),1 S (TT) Tagesschau.

pfQ Kein schoner Land. Muziek-
tyji^amma. Afl.: Erzgebirge.

Tagesthemen-Telegramm.
'Mn Panorama. Actualiteitenrubriek.

Der Pahnder- Politieserie.
Ta9esthemen.*),," Skala. Talkshow.

t6n,s'nd dieKirchen noch zu ret-
Reportage.

HO.jq »ier x Herman. Serie.
""■3o a 9

b attaire Dominici. Speelfilm.
►k - Entspannen -«LTchdenken.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Bucky O'Hare.
Herh. 10.30 Torn alone. Herh. 11.00
Nieuws. 11.05 Playdays. 11.30 Good
morning with Arme and Nick. 13.00
Nieuws. 13.05 Pebble mill. 13.55

05.10 Zie Duitsland 1.
09.55 ZDF Sport extra. Met skiën:

Wereldbeker-slalom heren vanuit
Kranjska Gora, 1e manche.

11.00 Heute.
11.04 (TT) Schwarz Rot Gold: Mis-

sion in Hongkong. Duitse tv-film
van Theo Mezger. Herh.

12.35 Urnschau.
12.55 ZDF Sport extra. Met skiën:
Wereldbeker-slalom heren vanuit
Kranjska Gora, 2e manche.

13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.
14.00 Der Teddybar. Reportage over

de geschiedenis van de knuffelbeer.
Herh.

14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.
14.55 PUR. Jongerenmagazine. Van-

daag: Straatkinderen.
15.20 Logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. Duits-
-Canadese soapserie.
16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute en sport.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Lutz & Hardy. Duitse politiese-
rie. Afl.: Nur ein kleiner Biss. Aansl.:
Guten Abend.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Serie.
20.15 Entweder Oder.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 Heute-journal.
22.15 Live. Live talkshow vanuit de

Alte Oper in Frankfurt.
23.15 Salto postale. Duitse serie.

Afl.: Das Dienstjubilaum. Herh.
23.45 Heute nacht. Actualiteiten.
00.00 Die Nervensage. Duitse serie.
00.25 Little sweetheart. Amerikaanse

speelfilm. Met John Hurt, Karen
Young, Cassie Barasch e.a. De 9-ja-
rige Tnelma verveelt zich rot in het
zonnige Florida en is op zoek naar
een verzetje.

01.55-03.45 ■ The mark. Engelse
speelfilm uit 1960 van Guy Green.
Met Stuart Whitman, Maria Schell,
Rod Steiger e.a.

05.30-12.00 Deutschland heute mor-
gen. Aansl.: Sat.l BrunchTV. 07.30
Viel Vergnügen. 08.00 Heute leben.
09.15 Neighbours. 09.45 Mem Tag.
10.15 Gut Drauf. 10.45 Frauen! Talk-
show. 11.45 Deutschland heute mittag.
12.00 Loving. 12.30 Knots Landing.
13.25 Falcon Crest. 14.25 Tarzan.
14.55 Star Trek. 15.55 MacGyver.
17.00 Riskier' was! 17.30 Regionale
programma's. 18.00 Geh aufs Ganze!
Spelprogramma. 19.00 Sat.l Newsma-
gazin. 19.15 Taglich ran - Sat.l-Sport.
19.30 Glücksrad. Spelshow. 20.15
Kommissar Rex. 21.15 Schreinema-
kers live. Talkshow. Aansl.: TopNEWS.
00.00 The black bird. Amer misdaad-
komedie. 01.50 Star Trek. Herh. 02.40
MacGyver. Herh. 03.30 Dark justice
11. Herh. Aansl.: Programma-overzicht.
04.35 Kommissar Rex. Herh.

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus be-
drijfseconomie. Afl. 1. 09.00 Non-Stop-
Fernsehen. 12.35 Hit-Clip. 13.00 Non-
Stop-Fernsehen. 13.30 Landesschau
unterwegs. Herh. 14.00 Schooltelevi-
sie. 14.59 Programma-overzicht. 15.00
Hallo, wie geht's? Herh. 15.15 Der
Trost der Einsamkeit. Portret van de
kluizenaar John Victor Ireland. 15.45
Schlaglicht. Herh. 16.15 Das dritte
Leben. Herh. 17.00 Cursus bedrijfs-
economie. Afl. 1. Herh. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Peter
Hase und seine Freunde. Tekenfilmse-
rie. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Südwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Eisenbahnromantik.
19.19 Programma-overzicht. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 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 ■
Bluebeard's Bth wife. Amerikaanse
speelfilm. 00.10 Schlussnachrichten.
00.25 Non-Stop-Fernsehen.

18.00 Tik tak. Afl. 356.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Het zakmes. Jeugdserie.
18.25 De visser en zijn vrouw.
18.35 De kinderen van de Zout-

kreek. Zweedse jeugdserie.
19.00 Thunderbirds. Sf-poppenserie.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Première Film en Video. We-

kelijks filmmagazine.
20.40 Heartbreak High. Serie.
21.30 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Married with children.
23.10 Coda. Sancta Maria KV 273

van Mozart, uitgevoerd door La Peti-
te Bande en de Rheinische Kantorei.

" Scène met Bill Murray in 'Scrooged' (Nederland 2
21.55 uur).

6.05 Radiofrühstück+Spiel Glucks-
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6 45
Hórergrusslotterie; 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) 1840 Jazz
a la BRF 2000-20.05 Nachnchten

België/BRF

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

BBC 2
0.15 uur - Truc Confessions -(1981-USA). Robert de Niro en
Robert Duvall spelen een politie-
man en een bisschop, die broers
zijn. De moord op een prostituee
zet hun relatie flink onder druk.
Thriller van Ulu Grosbard.

Duitsland 2
0.25 uur - Little Sweetheart -
(1988-USA/GB). Klein meisje ont-
dekt haar talent voor de misdaad

en gaat dan vreselijk over de
schreef. Licht ziekelijke thriller van
Anthony Simmons met John Hurt
en Cassie Barasch.

Duitsland 1
0.30 uur - L'affaire Dominici -(1973-F/l). Engels gezin wordt op
't Franse platteland vermoord. Een
boer wordt veroordeeld, maar was
hij schuldig? Reconstructie van

ware gebeurtenis met Jean Gabin
Regie: C. Bernard-Aubert

Duitsland 2
1.55 uur - The Mark - (1960-GB).
Drama van Guy Green over ge-
knakte gevangene die na zijn vrijla-
ting een nieuwe start wil maken,
maar daarbij weinig geluk heeft.
Met Stuart Whitman en Maria
Schell.

WDR 4
04 05 Radiowecker. 6 05 Morgen-
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00
uur). 855 Overpeinzing 900
Nieuws 905 Musikpavillon (10 00
nieuws). 1200 Nieuws. Zur Sache
12.07Gut Aufgelegt (met om 13 00
Mitmenschen 14 00 Nieuws. 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) 2000 Nieuws 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-4 05 Nachtexpress

Radio 4
Om 700. 8.00. 13.00, 18.00 en

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6 02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen 1204 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 65 004 Tros Nachtwacht
2.02 Vacuüm. 4.02-6.00 Pyjama
FM.

BRTN/Radio 2
600 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 Hel 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 2000 Het Narrenschip. 22.00

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 02 Weldenken-
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

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. 19.04Tros Schlagertesti-
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

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws 7.00
Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubnek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8 35 Limburg Aktueel met
Limburg Bevrijd. 9.00 Tussen de
bedrijven door, verzoekplaten van
bedrijven en instellingen 11 00
Ruilbeurs, vraag en aanbod met
Hubert van Hoof. 12 00 Limburg
Aktueel met om 12 30 uur ANP-
nieuws 13 00RadioNieuwsCentra-
le. binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13.35 Sport met
Alf Poell. 14 00 Licht Limburgs
muziek 15.00 Horizon, consumen-
tenmagazine. 16.00 Cultuurmaga-
zine Festival. 17 00-1800 Limburg
Aktueel met om 17.30 ANP-
nieuws.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 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.

20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.30 Och-
tendconcert. I. I Virtuosi di Roma
met viool; 11. 1145 Deutsches
Symf. Orch. Berhn met viool. 13 04
Variaties op vier: Hommage. 14.00
Middagconcert: Uit Varas matinee
archief. Les Arts Florissants mei
sol. 15.40 Wolpe en Stravinsky.
16.00 De Nederlanden. 17.00 Zin
in muziek St. Janskoor. 18.04
KRO Klassiek 1930 Het orgel
20 02Avondconcert. Amsterdamse
Bachsolisten en Kamerkoor Na-
men. 22.00 Laudate. 23.00 Deze
eeuw. Ensemble Recherche.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

het Chinees. 21.00 Tema. 22.00
Finale. 2307-2400 Met het oog
op morgen.

nieuws 22.05 Het doosje 23 30-
-6.00 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).
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Mzs de Primera Airco al de abso- gaaf om de 4.ofs-deurs uitvoering, 'J

lute top in zijn klasse, de nieuwe i^ii!i^i^^lili^^^i^^^lJ natuurlijk heeft hijdaarnaast alles Jit
Primera Airco is een klasse op zich. trmr wat hem altijd zo bijzonder maak-^
Zo zorgt het verder verfijnde te. Bijvoorbeeld de unieke multi-
motormanagementvan zijn 1.6en link voorwielophangingvoor een

2.0 liter 16V benzinemotoren met multi-point injectie ervoor dat hij superieure wegligging, een startonderbreker tegen autodiefstal en een groot
nu nog stiller en soepelerrijdt. En werd hij op meerdere punten uiterlijk aantal veiligheidsvoorzieningen zoals computergeprogrammeerde kreukel-
■

verfraaid. Zo heeft hij nu een chroomomlijste zones, dwarsbalken in deportieren en, afhankelijk van de uitvoering die u \
grille, rookkleurige achterlichten, bumpers in kiest, ook één ofzelfs twee airbags en ABS. En natuurlijk airconditioning,

Het comfortvan airconditioning- decarrosseriekleur met breedstralers voor en is die niet alleen zorgt voor meercomfort, maarook bijdraagtaan het voorkfc *»
met één druk op deknop koel in de zomer. >»»'" *wiZriedZfwaW

SeZe
g
'ucht en hij verkrijgbaar in men van ongelukken. Omdatuzo altijdfris achterhet

een aantal nieuwe lakkleuren en met /^f^ s^uur *& Alleen daarom al warm aanbevolen
nieuwe interieurstof. En ofhet nu Jf Ë [1 door de Nissan dealer. Test 'm zelf.

i/l ff l^^l^^la^^. X**?^'*

lymf '*w >JH WKXi^^M^^^mSSÊÊM^Sf^^^^^^^^^^, llmV'^^*j*Ss«^^!<«s HW '

»'»»*" H ■ lil 1 ituü, 1 ■ KT^t J S^mh
11; H ■ f 3jaß IbVöe nieuwe Nissan l|, ■ i^l^l^^^l^^» W

Primera Airco v.a. 37.195,- lj| fÊÊÊÊ^^^^^ÉÊ W^^^^^^ Afgebeeld: IX.
een Primera \Êt ia^^^^^^^^Biaa^l la^^^^^^^^^^^^^^^B V j^r

|^^r i^K^mh H . I I>TVJ"t" 1 IPi I " 1 lil * jJli I X~\ (J

finljirfa Vraag bij de Nissan dealer naar de Unieke betalingsmogelijkheden. Via de on-line verbindingmet |-Financieringsvoorbeeld| Effectieve rente I Loopt,|d I Kredietsom I Krediet- I Term,,nbedrag | Restant |pr,|sbi, verkoop! Voorbeeld I~ VoorbeeldigTllldlILit: Nissan Finance maakt hij dla minute een offerte Op maat. Consumentenadviesprijs inclusiefBTW (meidoorlopend krediel) opiaarbasis opiaarbasis , vergoeding permaand') betaling op afbetaling») Verkooppr,|s rijklaar f 35.995.- Verkooppriisrijklaarjj^
en BFM, exclusiefkosten rijklaar maken. **U least aleen Primera 1.6Lv.a. f 970,- per maand via Nissan l^ease op basis Voorbeeidi 137% 36 maanden f2lBOO,- 17423,88 1367,33 116.000, (29223,88 Aanbetaimg/inruii 114.195,- Aanbetaimg/mruii jl/
van 4 jaar/20.000km per jaar (operationele lease) exclusiefBTWen inclusiefall-risk verzekering, rechtsbijstand-en onge- Voorbeeeidii 133% 48 maanden 120.970, 18284.88 (380.31 tnooo. 129254.88 Kredietsom 121.800.- Kredietsom ]}/
vallen-inzittendenverzekering, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhouden vervangendvervoer. DePrimera Airco is 'IHet krediet wordtverstrekt door Nissan Finance BV. Zij toetst elke kredietaanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. 'lExclusiet aanbetaling
er uitsluitend als 1.6of2.0liter benzine versie in 4-ofs-deurs uitvoering v.a. LX. Wijzigingen voorbehouden.

JBeek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746 3!
Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittardl
Limbrichterweg 78, tel. 046-51 2814. St. Geertruid,Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel.04408-1201.—A

Telefoon 035-559933 *=»* I

___________________■ 'SMlßliilliiF ii_^H

n ju K Wk Mi' iiff~__ Het komt in de beste families voor, zon knokpartijtje om de krant. En dat is
_r F^PP, _Br f^^H 9_ ï^- ■t^^^H _R_bT fllV _Ml*---■ JS ▼^ j

Jg- S^W^^B B_F ■! heel begrijpelijk. Veel mensen worden nu eenmaal pas wakker als

j^— _B_É|,% ""*' Vj /WÊff' * "3kH K_____fl ________ het ontbijt vergezeld gaat van een vers ochtendblad. Of voelen zich
JJB_____P>"W* J_K _________E I _____ "*' \'■ ■ '>*S_i '^WêÈ 4k* "x4__BrW /^tfi^-P H_r^H

___fl jr_l i^v^1" ' tflwP*"' 'ï_jL tP___l S avonds niet eerder op hun gemak dan nadat de krant grondig is

V |P W M'^flK-Ü doorgenomen. En kunt u zich een forens voorstellen zonder krant
_r \_ 14_fl__i__t- --- ■■>»ï A\ f I \ _t__|

_______" # - n__ 1 _M*6S_^_KM_i:* \ £_■__ _LT_
iiß_f____Mlfl___fc _rf_l __v _CT^-'-^^_| _t Uf' -A reisgenoot

\^fcT ïw^jWl HU Nederlanders lezen geen krant, ze verslinden hem. De gemiddelde krantelezer

■ ' %* *■ besteedt dan ook al gauw zon drie kwartier aan zn dagblad. Aan

ffll Hl' _, -^J" het nieuws en de showpagina's. Het sportkatern en de boekbespre-
ifif ■_ _iP^^TMr__»?w\ vL V9r^_EB#*^l SS- IWfll ü\ iS___fl kingen. De beursnoteringen en de familieberichten. En vanzelf-_s j__H_r _V^\bH' ■H -<±^ÊF*^r lkHll~ V-' ■■■ l_V >^t)__yHl sprekend kan ook uw advertentie op zijn warme belangstelling

ËF .. _■ _^_**^_t__~__| ' ■M ... ■ |—H B__^___.^B rekenen.'il' *■ H --'__ _l_r .J-■~_w_ Si ■K ■ VÉfM?-*^ \v ■T'^-^-.fl Br vp
"% T«CT^^_^?B \\ 'i Wl °' hCt "U °m UW tlJ(JellJke aanbeding gaat of om een langlopende themacam-

'■' '|\X ' __
V'^"~"^_| f. \V- >l' \« pagne, de krant garandeert ude grootst mogelijke aandacht van

/ LbJI E—L-B In- %v «_# fe ■\\ \ llvw \_ een uiterst breed en toegewijd publiek. Een publiek dat de tijd

JÊÊ Wf j m j(^Ê \V voor u neemt. Dat u niet ziet als een irritante stoorzender. En dat

_■ ______■* _■ |_t l\ \V\ \f_| elke dag opnieuw reikhalzend naar u uitkijkt.I ■ _■ __yi_____Hßpl
JÊI Wjj Voor meer informatie over de uitgebreide en flexibele advertentiemogelijkhe-

■fM] Hf ikr jfl f j
____ H—_fc niL c'en van CL riinl- unt u contact opnemen met de advertentie-

Ïl At exploitatie van het Limburgs Dagblad te Heerlen, telefoon

_H!Ü_l fc ' B__fltf^i! 045-739336, of met het Cebuco, Marketing Services, Postbus

20112, 1000 HC Amsterdam, telefoon 020-6242316.

De krant kunt u niet missen, geen dag.
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