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Bob Dylan naar
Kerkrade

DOORLAURENS SCHELLEN

- Bob Dylan, één
ft de grootste legenden die de

(^muziek ooit heeft voortge-
j.at-ht, komt voor het eerst in
hi!'1 *ange carrière naar Lim-
<h*J§- De Amerikaanse zanger-
liin er"comPonist' 53 Jaar m~

staat eind maart op de
jatlken van deKerkraadse Ro-
i ftal. Dylan, die eigenlijk Ro-
d Zimmerman heet, wordt
Hj art>ij vergezeld door zijn

begeleidingsgroep
-"Tnee hij begin volgend jaar>.n Europese tournee onder-

(r Precieze datum van het op-„ec-en in Kerkrade wordt bin-
|, tl enkele weken officieel be-ndgemaakt. Met het oog op

beperkte bezoekerscapaciteit
g*1* de Rodahal en de 'pittige'
,8e van Dylan is de prijs van
l entreekaartje aan de hoge
v^circa 65 gulden.

het weer

'ÜEIDELIJKV,?PER KOUD

jv«|,l*a 8 zÜn er naast wolken-
i to( e& ook perioden met zon.
1 *ojt*,I.n<^ 's zwak tot matig uitiL e->jke richting. De middag-
[Vr-H-eratuur ligt rond het
Jlt3>unt. De komende nachtIk..' het kwik tot circa -4
H^ftlv' p e eerste kerstdag
MVt», .?e wind naar een zuid-
KJ'-.-ijke richting en wordt
||*i\h 'fiere en zachtere lucht
ffirhj-,'v°erd. Er is dan ook veel
l^st *="

en °P vee' Plaatsen

' tot e temperatuur loopt op
\h** ",oven net vriespunt, 's
k\ * daalt de temperatuur

', \ ~le* onder het vriespunt.
L*e«de kerstdag is er veel
V °|king en gaat het regenen,
Stt voorafgegaan door
itL e sneeuw. De wind is ma-
llVjj;ot. vrij krachtig uit zuid-
|H-,Je-'jke richting. De maxi-
j,V mPeratuur wordt
!VoSVeer 5 graden.
f^ Verdere informatie betref-
W e het weer in Limburg
Viv u beHen 06-9775.
tr^ÖAAG:
jC°P: 08.47 onder: 16.28
IkT'-op: 23.54 onder: 11.35
K?*GEN:
j^°P: 08.47 onder: 16.28
jW^°P: 23.54 onder: 11.58

Alarm
De veiligheidsdienst van DSM gaf
direct groot alarm waarna de ei-
gen hulpdiensten uitrukten. De
Nak-3 en diverse daarop aangeslo-
ten installaties werden onmiddel-
lijk stopgelegd en de inhoud van
dereactorvaten en leidingen werd
via de torenfakkel op maximaal
vermogen verbrand. De zwarte
roetwolk en de torenhoge vlam die
daarvan het gevolg waren, trokken
in de wijde omgeving de aandacht.
Dat had weer tot gevolg dat om-
wonenden verontrust en nieuws-
gierig informeerden wat er aan de
hand was. De telefoon van de mili-
eudienst van DSM stond in een
mum van tijd roodgloeiend.

Nablussen
De bedrijfsbrandweer was binnen
enkele minuten met groot mate-
rieel ter plaatse en had het vuur
binnen een half uur onder contro-
le. Om 18.45 kon het sein brand
meester worden gegeven, waarna
het nablussen begon. De omgeving
van de Nak-3 bleef nog enige tijd
hermetisch afgesloten omdat bij de
calamiteit spontaan ontbrandend
katalysatormateriaal op de grond
en de installaties terecht was ge-
komen

Zie verder pagina 13

"Buitenwacht door DSM
vrij snel gerustgesteld

VNgebruiken pauze voor onderhandelingen

Bestand in Bosnië
Von onze redactie buitenland

SARAJEVO - Na de Bosnische Ser-
viërs hebben gisteren ook de mos-
lims ingestemd met een staakt-het-
vuren, dat vandaag om 12.00 uur
moet ingaan. Dat heeft VN-afge-
zant Akashi gisteren meegedeeld.
Het akkoord kwam eerder deze
week tot stand na bemiddeling van
de Amerikaanse oud-president Jim-
my Carter.

De Bosnische regering onderteken-
de gistermiddag het akkoord, nadat

Akashi het haar had voorgelegd.
Eerder op de dag gingen de Serviërs
na overleg met de afgezant ak-
koord. Het bestand gaat 24 uur la-
ter in dan oorspronkelijk met Car-
ter was afgesproken.

Het staakt-het-vuren is zeven da-
gen van kracht langs alle frontli-
nies. De Verenigde Naties zullen de
pauze benutten voor onderhande-
lingen over een bestand van vier
maanden dat 1 januari moet ingaan.
Zon langdurig bestand heet in het
Bosnische jargon „een staken van
de vijandelijkheden."

De Serviërs hielden een akkoord
aanvankelijk nog tegen, omdat zij
een verwijzing naar het vredesplan
van de internationale contactgroep
anders wilden verwoorden. Zij zien
dit plan slechts als een uitgangs-
punt voor verdere discussies, terwijl
de moslims en overige partijen het
als basis van elk overleg beschou-
wen. Bovendien willen de Serviërs
meer duidelijkheid over de toekom-
stige uitwisseling van gevangenen.

De Servische leiders zeggen dat zij
hun troepen opdracht hebben gege-
ven onmiddellijk de strijd te staken.
Alleen in de noordwestelijke encla-
ve Bihac wordt nog zwaar gevoch-
ten. Het is nog maar de vraag of de
strijd hier zal luwen, omdat de mos-
lims er ook door Kroatische Ser-
viërs en afvallige moslims worden
aangevallen, voor wie het bestand
niet geldt.

Schade voor bedrijf enorm - Geen slachtoffers
Brand in naftakraker DSM

DOOR ERIC VAN DORST

GELEEN - Een korte maar
zeer felle brand heeft gis-
teravond grote schade aan-
gericht aan de naftakraker
Nak-3 van DSM in Geleen.
Niemand raakte daarbij ge-
wond, maar de directe en
indirecte schade voor het
chemiebedrijf is enorm.
Vermoedelijk als gevolg van een
lekkage kwamen om 18 uur in de
onlangs totaal gereviseerde instal-
latie tegelijkertijd hoeveelheden
waterstof, benzine en een stof die
het kraakproces bevordert (kata-
lysatormateriaal) in de buiten-
lucht vrij. Het zichzelf ontbran-
dende waterstof deed, eenmaal
buiten de leiding, ook de beide an-
dere produkten direct vlam vatten,
zodat in een mum van tijd tiental-
len meters hoge vlammen uit de
fabriek omhoog schoten. Van een
explosie was geen sprake, een en
ander speelde zich voor de buiten-
wacht geruisloos af.

# De volledige DSM-bedrijfsbrandweer was uitgerukt om het vuur in de naftakraker te blussen. Foto: peter roozen

Aangifte curatoren infaillissement Diederen

Advocaten stuurden
valse documenten op

DOOR THEO SNIEKERS
EN MAURICE UBAGS

MAASTRICHT - In het faillisse-
ment van de Geleense aannemer
Jan Diederen hebben de advocaten
mr. M. Sijbers en mr. G. Winters
valse stukken verstrekt aan de cu-
ratoren. Deze niet door hen zelf
ondertekende stukken moesten er-
toe dienen dat de Nijmeegse beleg-
gingsfirma BBM Project bv gelden
kon innen die toebehoorden aan
twee failliete Diederen-bedrijven.

Dat vermoeden uiten de twee cura-
toren in het faillissement van de
Diederen-bedrijven in een tussen-

tijds rapport. De curatoren, die de
belangen van de schuldeisers die-
nen, hebben over de valse stukken
aangifte gedaan bij het Interregio-
naal Rechercheteam (IRT) Zuid-
Nederland. Het IRT heeft de hele
gang van zaken omtrent het faillis-
sement in onderzoek. Een oud-
directeurvan BBM en Jan Diederen
zelf gelden ondermeer als verdach-
te. Zij hadden de stukken onderte-
kend.
De curatoren, mr. R. van Dooren en
drs. H. Maenen, vermoeden boven-
dien dat Sijbers zich aan een econo-
misch delict schuldig heeft ge-
maakt. Sijbers heeft niet zoals
wettelijk verplicht aan de Kamer
van Koophandel gemeld dat zij op

een bepaald moment enig aandeel-
houder van Diederen Holding was.
Ook hiervan is aangifte gedaan bij
het IRT.

De valsheid in geschrifte bestaat
volgens de curatoren uit het achter-
af opmaken van overeenkomsten.
Daaruit moest blijken dat BBM
Project bv gerechtigd was vorderin-
gen van Diederen-bedrijven op der-
den te innen. Die derden hadden
daarover een door Sijbers onderte-
kende brief van BBM ontvangen.

Zie verder pagina 13

" Diederen wordtprivé
aansprakelijk gesteld

Prins herstelt
van shocklong
DEN HAAG - Prins Bernhard ik
ïerstellende van het ARDS, de zo-
genaamde shocklong.De Rijksvoois
ichtingsdienst heeft dat gistereq
verklaard. Verwacht wordt dat zijn
ïerstel nog geruime tijd zal duren.
De 83-jarige prins kreeg na zijn
iarmoperatie op 26 november een
ongontsteking. Daarna bleek dat
lij een shocklong had. De aandoe-
ïing leidde ertoe dat het lichaam
>nvoldoende zuurstof kon opne-
nen. De prins moest daardoor enige
ijd worden beademd.

Limburgse
drugskoning
uitgeleverd

BRUSSEL - Duitsland heeft giste-
ren de 53-jarige Geleendenaar G.R.,
baas van een internationale bende
heroïnesmokkelaars, uitgeleverd
aan België. De Limburger werd op
28 november in Duitsland gearres-
teerd. Justitie verdenkt hem ervan
leiding te hebben gegeven aan een
netwerk dat drugs verhandelde ir
België, Nederland en Duitsland.

'Oueen Elizabeth'
aan de ketting

NEW VORK - De Amerikaanse
kustwacht heeft het luxe cruise-
schip Queen Elizabeth II gisteren
aan deketting gelegd in New Vork.
De kustwacht reageerde op klach-
ten van veel passagiers die donder-
dag met de 'Queen' aankwamen.
De pleziervaart was ernstig ver-
stoord doordat de renovatie van hel
27-jarige schip nog niet was vol-
tooid op het moment van vertrek uil
Hamburg.
Tijdens de tocht konden veel passa-
giers niet slapen, omdat allerle
werkzaamheden al vanaf vier uur '.
morgens begonnen. De hele daj
overstemden elektrische zagen he
zeegeruis. De verbouwing van vee
hutten bleek niet voltooid zodat toi-
letten overstroomden en de cabinei
in een binnenzee veranderden. D<
Britse Cunard-maatschappij be-
looft de reisgelden (veelal tiendui-
zenden guldens) terug te betalen.

Groeve in
Geulhemopen
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Voerendaal: Hoolstraat 45
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Limburgs Museum toont Oorthuys en Van Reen

De jarenvijftig
in woord en beeld
DOOR JOS FRUSCH

! VENLO - 'Mijn broer Jan
heeft van zijn verloofde een
medaille van Sint Christoffel
gekregen, voor op zijn nieuwe
scooter. Het helpt hem om vei-!lig te rijden. Jan heeft haar op

i'de claxon geschroefd... Met de
{hemel onderweg kan ons echt
jniets meer gebeuren, zegt Ria.'
|Tot dit bijschrift laat auteur
iTon van Reen zich inspireren
jdoor de foto 'Scooterzegening
;op het Vrijthof' van Cas Oort-
huys. Foto en tekst zijn onder-
ideel van de expositie 'Lim-
burg in de zoeker', die tot en
!met 29 maart te zien is in het
Limburgs Museum, Goltzius-

■straat 21 in Venlo.
i

'De in 1975 overleden fotograaf Cas
'Oorthuys behoort tot de generatie
'die de documentaire fotografie in
Nederland een kwaliteitsimpuls
heeft gegeven. Uit zijn omvangrijke
■nalatenschap werden 45 foto's gese-
lecteerd die een treffend beeld ge-
ven van het Limburg uit de jaren
;van de toen nog draaiende mijnin-
dustrie. De jaren vijftig om precies
'te zijn, de tijd van minister-presi-
"dent Drees, van zilverpapier sparen
,voor de kinderen in de missie, van
je hoed afnemen voor burgemeester
en pastoor. Een tijd toen geluk nog
heel gewoon leek. Al maakt Oort-
huys met zijn sprekende opnamen
duidelijk dat onder de rimpelloze
oppervlakte van een periode van
[vooruitgang en wederopbouw ook
problemen sluimeren.

Scooter-zegening op het Vrijthof, foto van Cas Oorthuis.

Kolenkachels
'Aan de foto's van Oorthuys ruik je
bijna hoe anders het in de jaren
vijftig nog was. Je ruikt de kolenka-
chels, de bloeiende hoogstamgaar-

den, de koeipoep die toen nog niet
stonk. Je hoort aan de foto's dat het
toen stiller was. Dat alles langza-
mer ging', belicht Ton van Reen in
de prachtig vormgegeven catalogus
de ene kant. En hij vervolgt: 'Toch
was er ook industrie: de mijnen. De
chemische industrie kwam op. Dor-
pen en steden groeiden uit hun jas.

De eerste flats verrezen. Maar toch,
het was nog te bemeten'

Hoe zeer ook deze foto's voor zich
spreken, Ton van Reen is er in ge-
slaagd zijn teksten de kwaliteit van
toegevoegde waarde te geven. Lees
maar eens de woorden die de schrij-
ver de bewoners van de Stokstraat

in Maastricht, anno 1939, in de
mond legt: 'Waat moot dcc maan
vaan vs? Dat weet eich wel. Us! Die
trèkke altied eus soort lui aof. Boe-
veur noe? Wat is aon vs te zien? Ze
kieken op vs, werklui, neer, zoen
lui, en toch wèlle ze foto's vaan vs
zien. Snapste dat?Sjus of die lui ge-
re zien wie erm tot veer zien.

Als je deze teksten leest - ze staan
op grote borden naast de bijbeho-
rende foto's - en naar de opnamen
kijkt, dankom je tot de ontdekking
dat alles perfect bij elkaarpast. Dat
de sfeer van de foto's doorloopt in
de teksten en andersom. Dat je als
toeschouwer een duwtje in de rug
krijgt zonder dat je eigen fantasie
in de verdrukking komt. Je kunt
merken dat de schrijverzich in deze
foto's herkent en dat ze hem ver-
plaatsen naar de tijd van zijn pu-
berjaren. De tijd van het rijke
roomse leven dat hij zo trefzeker
heeft beschreven in boeken als In
het donkere zuiden, Het Winterjaar
en Roomse meisjes.

Verleden
Het verleden gaat spelen in dezefo-
to's, of het nu Korenschoven op de
Goudsberg bij Valkenburg, Op-
komst van de middagploeg bij de
Staatsmijn Maurits, Carnavalsvier-
ders in Roermond, Holle Weg op de
Eperheide of Fietsers in Thorn be-
treft. En mochten er geen direkte
associaties zijn, dan zorgen de tek-
sten van Van Reen er wel voor dat
de gedachten gaan dwalen.

Zoals bij de foto Wintermorgen in
Maastricht. 'Op een gure winter-
morgen loop ik langs de Maas, in
een dunne nevel van vochtige kou.
De vorst heeft de mist op het dorre
wintergras op de oever tot rijp laten
aanvriezen. De Maas lijkt wel be-
vroren. Geen schip te zien. Aan
niets zie je dat dit het centrum van
een stad is. Midden in Maastricht
kun je helemaal alleen zijn. Toch
zijn de mensen op de brug dichtbij,
maar door de mist lijken ze verder
weg en kleiner dan ze zijn. Schim-
men, die in de kou net zo eenzaam
zijn als ieder ander.

Zoeker op Limburg. Limburgs Mu-
seum, Goltziusstraat 21 in Venlo.
Tot en met 26 maart. Open di-vr
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur,
25/12, 1/1 en 25-28/2 gesloten.

Nancy Deusings hele dag bezig met jazz

Niet bang voor
groot publiek

DOOR JESSE BUDDING

GELEEN - Muziek vindt ze alleen
mooi als er emotie in zit. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat jazz-
zangeres Nancy Deusings Sarah
Vaughn als voorbeeld noemt. „Zij
legt zoveel emotie in haar zang,
daar krijg je gewoon kippevel van.
Dat moet ik hebben!"

De twintigjarige Nancy Deusings
haalde onlangs de finale van het
Nederlands jazzvocalistenconcours.
Alleen de eerste drie werden ge-
klasseerd. „Ik zat dus bij de beste
zeven en het niveau was erg hoog."
Op het concours zong ze ook een
zelfgeschreven nummer. „Compo-
neren is best veel werk. Eerst heb ik
de muziek geschreven en daarna de
tekst. Het geeft veel voldoening als
veel mensen het resultaat aardig
vinden. Zeker als je dan, zoals in
Zwolle, met een vreemd combo
speelt."

Haar finaleplaats leverde Deusings
in elk geval een masterclass, een
soort workshop, van de bekende
jazzvocalisteGreetje Kauffeld op.

„Ik heb altijd al veel gezongen, mijn
vader was bezeten van muziek.

Aan de jazz ben ik verknocht sinds
mijn zestiende, toen mijn vriend me
een zon cd gaf. Vanaf dat moment
wist ik zeker dat ik verder wilde in
de jazz." Nancy is inmiddels vierde-
jaarsstudente aan het conservato-
rium in Maastricht. Had ze voor de
lichte muziek niet beter de oplei-
ding in Hilversum kunnen kiezen?
De Geleense: „Ik was nog jong en
wilde thuis blijven wonen. Boven-
dien werd de lichte-muziekafdeling
in Maastricht steeds beter: die heeft
zich erg goed ontwikkeld. Er zijn
goede docenten aangetrokken, on-
der wie mijn hoofdvakdocent Nor-
bert Gottschalk. De laatste vier jaar
is het aantal studenten dan ook ver-
dubbeld."

Buiten haar opleiding volgt ze ook
nog eens privélessen. „Die heb ik al
sinds de middelbare school. Van
iedereen leer je wat. De lessen be-
taal ik, net als mijn microfoons, van
het geld dat ik verdien met optre-
den."
Die optredens geeft ze meestal met

de Big Band Boesten uit Roermond.
Daarmee zingt ze tot in Frankrijk
en Denemarken. Af en toe valt ze in
bij het Glenn Miller Orkest waar-
mee ze al in België, Oostenrijk en
Duitsland heeft opgetreden. Vooral
bij onze oosterburen is de jazz ra-
zendpopulair. „Altijd uitverkochte

zalen en staande ovaties. Dat geeft
je een kic*

Een druk bestaan. „Ja, maar als je
alleen maar studeert, doe je geen er-
varing op. Bovendien is het nu de
tijd om contacten te leggen."

Big Band-muziek mag dan haar fa-
voriete jazz zijn, daarnaast zingt ze
ook aanverwante genres zoals gos-
pel. Hierin bewondert ze vooral
Mahalia Jackson.

„De meeste jazztoppers zijn zwart,
maar je hoeft niet zwart te zijn om
goed te zingen. Je resonantie is al-
leen anders omdat de bouw van het
gezicht verschilt. Om de top te ha-
len spelen trouwens veel meer din-
gen mee. Het is een produkt van
zangtechniek, uitstraling, kleding,
en presentatie. Al met al ben ik ei-
genlijk de hele dag bezig met m'n
jazzcarrière. Gelukkig heb ik een
heleboel mensen die achter me
staan, zoals mijn ouders en mijn
vriend. Daarnaast geeft Arnold
Vanderlijde me adviezen op pr-
gebied. Hij kan deuren voor me
openen."

„Ik wil altijd kwaliteitsmuziek ma-
ken en zingen. Dat hoeft niet voor-
een klein publiek te zijn. Ik wil
graag optreden voor een groot pu-
bliek, voor veel verschillende men-
sen. Maar ik blijf nuchter, over tien
jaar zien we wel verder. Tenslotte
speelt het geluk ook een groterol."

9 Nancy Deusings: „Je hoeft niet per se zwart te zijn om
goed te kunnen zingen. Foto: PETER roozen
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cryptogram

HORIZONTAAL: 2 Speelplaats (7); 6 Toon een wens (3); 8 Zuinig
muziekinstrument(11); 12Steengoed is hij (3); 13Van die lage lucht-
drukwordt een mens triest (9); 14 Die vogel is streng (4); 15 Deftige
koek (6); 17 Ik orden met plezier; 18 Neem dievis in de mond (4);
19 Een klant voor de vleeshouwer (11); 21 Dat versleten paard is
klaar met wisselen(7).

VERTIKAAL: 1 Ging zacht uiteen(4); 3Zon rugpijn heeft hij niet van
werken met hetaambeeld (8);4 Collegialiteitin de natuurkunde (14);
5 Jongenskaarten (6); 7 Ik zie in Amerika een Duits meer (3); 9 Hij
laat eenbuitenlander metdrank doordedeur(7); 10Hij drinkt ternau-
wernood (4); 11 Voorzichtig met die papieren (10); 16 Die kwelder
is rauw (5); 18 Handlangervan demaan (7); 20Veilig in de kluis (4).

kruiswoordraadsel
Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 gapen; 6 min; 12Rijks Luchtvaart; 13wagen;
gebogen been; 16 zangnoot; 17 lofdicht; 19 aas; 22 slee; 23 vog*
25 pi. in Turkije; 26 ruzie; 27 voertuig; 29 buidel; 30 klein zeil; 3,
boom; 32 rustteken; 34 trapdeel; 36 oude maat; 37 jongensnaa"1'
38 grond; 40 leger; 41 vil. dier; 43 afgod; 46 pukkel; 49 langspe6,
plaat; 51 riv. in Spanje; 52 autoped; 53 moeder; 54 godin; 56 god-1'
58knellen; 60 bouwloods; 61 felle; 63 oude vochtmaat; 64 mil. opW
ding; 65 begroten; 67 bijb. vrouw; 68 vogelprodukt; 69 vil. dier;/"
kleefmiddel; 72 verl. noot; 73 op geen enkele plaats; 74 autostalli- 1*
VERTIKAAL: 1 gedagzeggen; 2 op andere plaats; 3 dreumes; 4 ofver; 5 bijwoord; 7 grijs; 8 muurholte; 9 riv. in Rusl.; 10 ontroering;'
waterjuffer; 14bijb. fig.; 18 een zekere; 20oliestaatje; 21 deegwa^
22 zat; 24 andersdenkende; 26 calumet; 28 weefselversterf; *
hoofdtelw.; 33 bergplaats; 35 zonnegod; 37 uitroep; 39 trek; 42
loenen; 44 oosterlengte; 45kamp; 46 lied; 47 grondtoon; 48 drom^50 beloning; 53 aanspreekvorm; 55 een en ander; 57 geestdrift; 5
dikboek; 61 weg; 62 echtgenoot; 65 dieregeluid; 66 gevangenis; &
gewicht; 71 mijlpaal.

oplossinggisteren
HORIZONTAAL: 1 plakken; 6spaniël;
12 le; 13 lei; 15 uil; 16 Ee; 17 ure; 19
Urbanus; 22 Ens; 23 mank; 25 elder;
26 Indo; 27 eagle; 29 oer; 30 Kneet;
31 ar; 32 allo; 34 tand; 36 N.H.; 37
mulat; 38 sloot; 40 hete; 41 enig; 43
peper; 46 model; 49 e.a.; 51 rijke; 52
Ares; 53 B.O.; 54 greep; 56 pal; 58
Libië; 60 Erin; 61 lente; 63 eend; 64
lis; 65 biljart; 67 nto; 68 e.v.; 69 dog;
70gei; 72 je; 73neusaap; 74 voldoen.

VERTIKAAL: 1 plumeau; 2 leraarv
kl; 4 keu; 5 Eire; 7 puur; 8 ais; 9 -J)
10 eenden; 11 Lesotho; 14 fade;
eng; 20 bloot; 21 nerts; 22 ene; £}
klauteren; 26 Indonesië; 28ellepiJP' j
knoedel; 33 la; 35 al; 37 mep; 39.j.
42 Tegelen; 44 EK; 45 repel; 46
ta; 47 OR; 48 toedoen; 50 arrive^!bintje; 55 eis; 57Anja; 59 Ben;61 J?J62 ergo; 65 boa; 66 tel; 69 ds.; 71

Winwoord: HOOFDBESTUURO^

recept

Hachee
Een ideaal gerecht om de restjes mee op te maken
U kunt de hachee bereiden met kip of wild, rund-
varkens-, kalfs- dan wel lamsvlees.

3-4 uien, 75 gram boter, 50 gram bloem, 7, 5 dl
bouillon, 2 laurierblaadjes , mespunt gemalen
kruidnagelpoeder, ca. 3 eetlepels azijn, rest vlees,
wild of gevogelte, evt. 1 theelepel suiker.

Pel en snipper de uien, Fruit de uisnippers in de
boter goudgeel, bestrooi deuien met debloem, laa*
de bloem een minuut of twee meefruiten en voeg
dan al roerend de bouillon toe.
Blijf roeren tot een gebonden saus is ontstaan en
voeg laurier en kruidnagelpoeder toe.
Snijd de vleesresten klein en voeg die met de azijn
aan de saus toe. Draai de warmtebron laag, leg een
deksel schuin op de pan en laat het geheel een half
uurtje sudderen. Verwijder de laurierblaadjes en
voeg de suiker naar smaak toe.
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Grozny opnieuw doorRussen gebombardeerd

Verzet tegen oorlog
in Tsjetsjenië groter

DOOR HANS GELEIJNSE

j^SKOU - Het Russische
{j^ement wil een onmiddel-
J* einde van het bloedver-
*eJen in Tsjetsjenië. In een" grote meerderheid aan-komen oproep aan presi-
ö

nt Jeltsin wordt gevraagd
J? het beëindigen van alle
Jandelijkheden in de Kau-. $up r gisteren sneuvelde een po-' j°.oln een motie van wantrouwen
Ijselijk de start van een afzet-j(J>sprocedure - aangenomen te
lirj die was ingediend door een
Pj van Democratisch Rusland, de

van radicale hervormers. De
<Wi! e kreeg niet de vereiste meer-heid.
■Het T

°ema ste-de -^iO-1 nu tevreden
l* . Jeltsins toezegging dat hij op
**rn Uari vo-genc- Jaar °P een Se_

r*lijke vergadering van de bei-
i hamers zal verschijnen voor zijn

Sfj^vjaarsrede.
'«Ii ïrVam gisteren Eeen enkele dui-
■iet over ruzies ifi de defen-

' '"it*o^' waarmi ontslagen zouden
■m gevallen. Defensie wilde geen
\* Corr-meritaar leveren. Woord-
L^ders van regering en Binnen-
cv Se Zaken spraken elkaar tegen
''ir/ e vraaI wie van bet Moskouse: lif,- ,erschap de verantwoordelijk-: hJ: voor de militaire operatie

di„?ln had donderdag aangekon-
\ 'binnenkort' politieke initia-
Ljj ei te presenteren voor een op-
Hjj- lnS van het conflict om Tsjetsje-
*la'n.^at zien in 1991 eenzijdigC'hankelijk heeft verklaard. Gis-

Op I* gingen de bombardementen
W*e hoofdstad Grozny echter on-
Oinderd door. De Russische
j^Pen maakten echter nog steeds
VfJ1 aanstalten om de belegerde
&,*■ van de Tsjetsjeense leider
\\ aJev te bestormen.
t^ens de Tsjetsjenen is het een-
"W1Van de stad vrijwel geheel ver-
legd. Het aantal burgerslachtof-
\ ls niet bekend, maar zou na
"W. dagen van hevige bombarde-
er* rl n ruim boven de honderd lig-
"W.. Russische premier Tsjerno-
Ofjpin hield gisteren tijdens een
ii-,jCeel bezoek aan India echtervol
Va ussische luchtaanvallen op
IfUj*tegische doelen' zijn gericht enC^elijks burgerslachtoffers heb--1 gemaakt,
i

# Vrouwen in Grozny barsten in tranen uit als een Russische straaljager laag overscheert. Foto: AP

Aanslagen
in Moskou hebben

jj^erer* opnieuw gewaarschuwd
Joof terroristische aanslagen in de
Bj ldstad. Volgens de geheime
j*{,0 st 2(>u een bomaanslag op een

<^°
reomplex bij Moskou eerder

hol Wee** bet werk van Doedajev-
ïti o arigers zijn geweest.
jc0 e Russische kranten worden de
fiijj op het beleid van de
kjj iteiten steeds hatelijker.
|iijQ t-ton belt Noord-Korea om éénk,°t- Jeltsin en Tsjernomyrdin
J,t,j.er> het beneden hun waardig-
jjfa. °m met generaal Doedajev te
**io en' terwii- er tientallen Russen
ftfa gegijzeld," schreef de Nieuwe

'sJt*t gisteren.

President wil regering van nationale eenheid

Misschien uitweg
voor crisis Italië

ROME - De kans dat Italië na het
opstappen van het kabir^et-Berlus-coni een regering van nationale
eenheid krijgt, is iets toegenomen.
Ook de leider van de 'dissidenten'
van de Lega Nord, Maroni, sprak
zich gisteren onverwacht uit voor
een dergelijke regering.

Maroni, minister van Binnenlandse
Zaken in het kabinet-Berlusconi,
zei gisteren dat hij 'op dit moment'
tegen een nieuwe regering-Berlus-
coni is en voor de vorming van een
regering die een aantal hervormin-
gen doorvoert. Hij zei voor verkie-
zingen te zijn, maar op voorwaarde
dat er eerst een nieuwe Kieswet

wordt aangenomen. Er gaan steeds
meer stemmen op voor een 'Frans'
kiessysteem met twee stemronden
met daaraan gekoppeld de directe
verkiezing van de premier.

De Lega Nord, die de crisis heeft
veroorzaakt door uit de regerings-
coalitie te stappen, heeft een sleu-
telrol in de mogelijke scenario's die
president Scalfaro momenteel be-
studeert. De kans dat de Lega zich
splijt in voor- en tegenstanders van
secretaris Bossi, is gisteren door
toedoen van Maroni afgenomen.
Een tegenvaller voor Berlusconi, die
gehoopt had dat de circa 50 dissi-
denten (op een totaal van 161 Lega-

parlementariërs) zouden overstap-
pen naar Forza' Italia.
President Scalfaro startte gisteren
de 'consultatie-procedure' en voer-
de gesprekken met zijn voorgangers
Leone en Cossiga. Na de 'omme-
zwaai' van Maroni kan Scalfaro
met een geruster hart werken aan
de totstandkoming van een regering
van nationaleeenheid, die hij prefe-
reert boven verkiezingen. De zijns
inziens meest geschikte kandidaten
voor het premierschap zijn de voor-
zitter van de Senaat, Scognamiglio,
en ex-president Cossiga.
Cossiga, een ex-christen-demo-
craat, verklaarde niet negatief te
staan tegenover een premierschap,
ook omdat hij als president zeven
jaar lang de nationale eenheid heeft
belichaamd.
De krant La Stampa schreef giste-
ren dat Cossiga de ideale premier
zou zijn omdat alle partijen, om
zéér uiteenlopende redenen, het aan
de stok hebben gehad met de ex-
president. Paradoxaal genoeg zou
dit juist een garantie kunnen zijn
voor het slagen van zijn onderne-
ming.

binnen/buitenland

Lijk van kapitein
Larissa geborgen

»an onze redactie binnenland
URK - Bergers van Smit-Tak""ebben gistermiddag in de ge-
achte Urker kotter 'Larissa' hetstoffelijk overschot gevonden
"an de 35-jarige kapitein JohanUerssen. De lichamen van de
overige vijf opvarenden (drie Ur-ers, een inwoner uit Lemmer enUlt IJmuiden) waren op 9 no-vember al geborgen.
£*et lijk van kapitein Gerssen be-
emd zich in een deel van het
chip dat om veiligheidsredenen
J*estijds niet door duikers van de""arine was doorzocht.De Laris-sa werd gisterochtend door ber-pngsvaartuigen van Smit-Tak
*" de Eemshaven opgebracht. De

Urker kotter verging maandag-
avond 7 november op de Noord-
zee ten noorden van Ameland
nadat zij in aanvaring was geko-
men met de onder Maltezer vlag
varende bulkcarrier 'Hero'.
Op de vondst van het stoffelijk
overschot, dat gisteravond in
Uithuizermeeden is geïdentifi-
ceerd door leden van het Mari-
tiem Politieteam, was niet meer

gerekend. Duikers van de marine
hadden begin november vergeefs
in de gezonken kotter naar het
lijk gezocht. Omdat men niets
had gevonden, gingen de autori-
teiten ervan uit dat de kapitein
overboord was geslagen. Diezelf-
de mening waren ook de rond
zeventig Urker vissers toege-
daan, die op 10 november een

sale zoektocht naar de ver-

miste schipper hielden. Naar
echter pas nu blijkt, hadden de
duikers om veiligheidsredenen
niet alle delen van het schip mo-
gen doorzoeken.
Op Urk reageerde men gister-
avond min of meer opgelucht op
devondst van het stoffelijk over-
schot van de al anderhalve
maand vermiste kapitein.
Geert Meun, secretaris van Vis-
serijbelangen Urk: „Na weken
vol spanning en angst hebben we
nu eindelijk zekerheid. Nu kan
ook de familie beginnen met het
verwerken van het verlies van
hun vader en echtgenoot en ook
voor de collega's van Johan be-
gint nu pas het verwerkingspro-
ces."

Geen bewijs van gesjoemel met verklaring

Rechters spreken
Hammerstein vrij

Van onzeredactie binnenland
AMSTERDAM - De rechtbank in
Amsterdam heeft gisteren de advo-
caat mr. O. Hammerstein vrijge-
sproken van betrokkenheid bij het
witwassen van 17,5 miljoen gulden
drugsgeld. Het gesjoemel met nota-
riële verklaringen, waarvan de offi-
cier van Justitie de advocaat ver-
dacht, is niet bewezen, aldus het
vonnis van de rechtbank.

Twee weken geleden eiste het
Openbaar Ministerie twaalf maan-
den gevangenisstraf (zes voorwaar-
delijk), een boete van 50.000 gulden
en het verbod om drie jaar lang ad-
vocaat te zijn.
Volgens het OM had de uit Heerlen
afkomstige Hammerstein een lei-
dende rol bij het witwassen van
drugsgeld dat de inmiddels bekende
Octopus-bende verdiende met hasj-
handel. De advocaat liet in 1992 in
een notariële verklaring in Guyana
opnemen dat het geld van de rijst-
en houthandel van zijn cliënt, een
Surinaamse rijstbaron, afkomstig
was. Daarmee pleegde hij, volgens
het OM, valsheid in geschrift. '<■

Dat acht de rechtbank echter niet
bewezen. Markant is wel dat de no-
tariële verklaring volgens een von-
nis van de rechter in een andere
zaak, vals is. Met andere woorden:
de 17,5 miljoen gulden waarop Jus-
titie nu beslag heeft gelegd, is niet
afkomstig van rijst- en houthandel.
Bewezen is echter niet dat de advo-
caat anders wist of kon vermoeden.
De advocaat, die aids heeft, maakte
de vrijspraak niet zelf mee. Hij rust
in Thailand uit van alle drukte.
Vandaaruit uitte hij hij zeer ernsti-
ge kritiek op zijn voormalige colle-
ga's van het advocatenkantoor
Boekei de Nerée. Het kantoor ont-
sloeg hem toen het Openbaar Minis-
terie de advocaat aanhield.
Hammerstein zal het handelen van
zijn voormalige kantoorgenoten
voorleggen aan de Raad van Toe-
zicht van de Orde van Advocaten,
en overweegt een eis tot schadever-
goeding in te stellen.
Met de vrijspraak kreeg het Am-
sterdamse OM opnieuw een gevoeli-
ge tik in het onderzoek naar de
georganiseerde drugscriminaliteit.
De „grote jongens" die Justitie tot
nog toe oppakte en vervolgde, blij-
ken moeizaam achter de tralies te
krijgen. De groots opgezette cam-
pagne van de afdeling Zware Cri-
minaliteitbinnen het OM resulteert
meer dan eens in een triomf voor de
verdachten.

Extra steun voor
chronisch zieken
RIJSWIJK - Minister Borst van
Volksgezondheid wil dat de Natio-
nale Commissie Chronisch Zieken
(NCCZ) de komende vier jaarblijft
bestaan. Ze heeft haar een tweede
termijn toegekend, tot 1 juni 1999.
In die periode moet de commissie de
huidige werkzaamheden voortzet-
ten en bovendien maatregelen ne-
men waardoor er na 1999 ook zon-
der de NCCZ voldoende aandacht
voor chronisch zieken is.
Minister Borst schrijft dit aan de
Tweede Kamer in een brief over het
stimuleren van onderzoek naar en
de preventie van chronische ziek-
ten. Het chronisch-ziekenbeleid
richt zich vooral op het verminde-
ren van de ziektelast en op het ver-
beteren van de kwaliteit van leven.
De bewindsvrouw stelt de commis-
sie jaarlijks 5,3 miljoen gulden ter
beschikking waarmee ze projecten
en activiteiten kan financieren. De
NCCZ is voor de overheid een be-
langrijke organisatie bij het ont-
wikkelen, versterken en uitvoeren
van beleid voor chronisch zieken.
In 1990 waren er in Nederland in
totaal vier miljoen gevallen van een
chronische ziekte. Om hoeveel men-
sen het gaat, is niet duidelijk omdat
veel mensen meer dan één langduri-
ge aandoening hebben.

Lid Octopus-bende
ten onrechte vrij

AMSTERDAM - Het openbaar mi-
nisterie in Amsterdam blijkt op-
nieuw te hebben geblunderd in de
zaak tegen het misdaadsyndicaat
Octopus. Dit keer gaat het om de
vrijlating van de Schot Walter D.,
voor wie nog een uitleveringsver-
zoek lag van Schotland.
D. werd op 1 december vrijgelaten,
nadat het Amsterdamse gerechtshof
het Openbaar Ministerie niet-ont-
vankelijk had verklaard in verband
met verzwegen inkijkoperaties door
de Utrechtse politie.
De advocaat-generaal vergat echter
dat D. aan Schotland moest worden
uitgeleverd op verdenking van dief-
stal van een kostbaar jacht. De ad-
vocaat van D., mr. A. Moszkowicz,
was zich wel degelijk bewust van
het uitleveringsverzoek, maar ver-
zweeg dit in de rechtszaal. „Het is
niet mijn taak de procureur-gene-
raal op het verzoek tot uitlevering
te wijzen," aldus de advocaat.

Vier weken cel
voor afbijten
van stuk oor

ASSEN - De politierechter in
Assen heeft gisteren de 33-ja-
rige J.K. uit Zwartemeer ver-
oordeeld tot vier weken ge-
vangenisstraf. De man had op
zondag 11 september in Coe-
vorden, tijdens de voetbal-
wedstrijd Raptim 5 - Zwarte-
meerse Boys 4, een deel van
het oor van de keeper van
Raptim afgebeten. De man is
het grootste deel van de linker
oorrand kwijt.
Het incident gebeurde tijdens
een opstootje voor het doel
van Raptim. K., die overigens
niet op de zitting was versche-
nen, ontkent dat hij heeft ge-
beten. Hij zou zich bij het
opstootje alleen maar hebben
verweerd.
De voetballer uit Zwartemeer
is ondertussen door deKNVB
voor vier jaar geschorst.

punt uit

Beschoten
Het huis van burgemeester J.
Berger van Waalre is donder-
avond met hagel beschoten. De
burgemeester was niet thuis.
Er is twee keer gericht op het
huis geschoten: op een slaapka-
merraam en op het raam van de~
woonkamer. Omwonenden,
hebben rond half zeven don-
derdagavond enkele knallen/
gehoord. De politie werd niet^gewaarschuwd omdat men
dacht dat er vuurwerk werd af-"1
gestoken. -i

2

Besmet
De Rijksuniversiteit Utrecht is„,
een onderzoek gestart naar ge- *
slachtsziekte bij hazen. De fa-■}
culteit Diergeneeskunde ver-
moedt dat de hazen in ons land?
op grote schaal zijn besmet met-j
syfilis. Volgens de faculteit is3gebleken dat ruim de helft van.
de hazen in Flevoland in aan-
raking is geweest met de bacte-'-'
rie die syfilis veroorzaakt. Nul
wil men graag weten hoe de si—i
tuatie is in de rest van Neder-Jland. ,

Bijsluiter
Bijsluiters bij medicijnen bren- ,
gen ouderen alleen in verwar- 't
ring en zorgen voor angst. De "
gegeven informatie wordt niet'^begrepen. Het geneesmiddel r'
wordt daardoor niet goed ge-
bruikt. Moeilijk te openen ver- '
pakkingen en ingewikkelde^
voorschriften over het gebruik'
van het medicijn, leiden er ook^,J

toe dat de oudere dit niet juist
toepast. De Gezondheidsraad"'
zegt dit in een advies aan mi- -nister Borst (VWS) over het10

gebruik van medicijnen dooi*^ouderen.

Telefoonfraude
PTT Telecom gaat ervan uit dat "*een telefoonfraude zoals die,
onlangs in Duitsland aan het 4
licht kwam, in Nederland niet
op die schaal mogelijk is. Vol-*
gens de PTT is dat te dankend
aan een betere beveiliging van'"
het Nederlandse telefoonnet. ""*

Schietpartij
Een 41-jarige Kroaat heeft gis-
teren in een metrostation in
München een bloedbad aange-
richt. Vermoedelijk uit jaloezie
schoot hij zijn drie jaar jongere
echtgenote en haar begeleider
neer. De vrouw was op slag
dood, haar vriend stierf later in
het ziekenhuis aan zware ver-
wondingen. De dader trachtte
daarop - tevergeefs - zelf-
moord te plege

China
Drie Chinese dissidenten heb-
ben gisteren zware straffen
gekregen. Het hooggerechtshof
wees een beroep af van twee
dissidenten die wegens 'ver-
raad van staatsgeheimen' tot;i
respectievelijk zes en dertienh
jaar gevangenisstraf warenZ
veroordeeld

Busongeluk
Bij een busongeluk in de omge-A
ving van de Peruaanse vissers-^
plaats Chimbote zijn gisteren^
tientallen mensen om het leven3
gekomen en eveneens tientallen*c
personen gewond geraakt. De.,
slachtoffers waren allen va-w
kantiegangers die zich op-,;
maakten voor dekerstvakantie. /

(ADVERTENTIE) **

I VLIEG GRATIS
NAAR MALEISIË:

(en terug)
Voor een vliegreis moet u naar de Vliegwinkel.

Daor kennen ze namelijk de beste prijzen, routes en alternatieven.
Gelukkig dus dat nu ook Maastricht per 2 januari a.s. een Vliegwinkel krijgt. I

Dat vieren we met een unieke openingsaktie. Lever van 2 januari t/m 28 februari '95 !bij de Vliegwinkel uw oude vliegticket(s) in (of teken na),
samen met uw noam en adres en een slagzin waarin v vertelt waarom de

Vliegwinkel dé wereldzaak is voor reizen.
Dan maaktv kans op een ticket naar Maleisië, Londen of Madrid (deze vliegreizen

worden ter beschikking gesteld door Moloysio Airlines, AirUK en hm)."^i

m ®ffi .^^^wifikei^^
DE WERELDZAAK VOOR REIZEN

De Vliegwinkel.Per2januariop deKesselskade 59. Maastricht i
(schuin t.o. St. Servaasbrug. nabij hoek Jodenstraat). tel. 043 -26 11 00.—— ■ 1

/ÜAirlK iBERtAtm itmalag^g

I (ADVERTENTIE)

EXCLUSIEVE HERENMODE TEGEN ZÉÉR EXCLUSIEVE PRIJZEN*
*vanaf 28 december

f Ij ;ACQ^EYFFERS

CHINEES - KANTONNEES - JAPANS
SPECIALITEITEN RESTAURANT

TONGAH
Kerstmenu

(vanaf 2 couverts)

Kerstsoep
Vis- en vleesspies

Gebakken konijnebout op speciale wijze bereid.
Grote garnalen met tomatensaus

Zeevrucht met peulen
Japans ijs

Koffie of thee
Per couvert ’ 56,50

Willemstraat 97-99 Heerlen (Holland)
Tel: 045 - 723608 Fax: 045 " 723788
* Speciale kerstdiners

*Reservering gewenst

(ADVERTENTIE)

<ffi)MelaïS
l— Bel voor Info: 03462-64244 [

Zaterdag 24 december 1994 "3L|* * ......MMMM ,„,„,,, „M,
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Gevaar
Maar succes is in de politiek zo
mogelijk nog gevaarlijker dan
smartelijk falen. Naarmate de
presentatie van Bolkestein losser
werd, werd ook zijn politieke
opereren onvoorzichtiger. Twee-
maal achtereen liep hij de afge-
lopen weken te ver voor de eigen
troepen uit.

Te beginnen bij het debat over
nieuwe asielwetgeving. De in het
kabinet lichtjes verwaterde wet
'veilige landen' was voor de
VVD-leider na eerder protest
wel aanvaardbaar, maar uitein-
delijk sliktezijn fractie het kabi-
netsvoorstel niet. Ook de verho-
ging van het collegegeld met
duizend gulden van minister Rit-
zen was voor Bolkestein aanvan-
kelijk wel te accepteren, maar de
fractie ging er dwars voorliggen.
Vorige week donderdag wilde de
liberaal wel zo ruimdenkend zijn
Poncke Princen met de feestda-
gen in Nederland toe te laten.
Vijf dagen later moest hij in de
eigen fractie bakzeil halen.

Zijn de liberalen zo rebels omdat
Bolkestein voor zichzelf ook een
vrije rol claimt? Het lijkt er een
beetje op. Na zes jaar oppositie-
voeren valt het nemen van rege-
ringsverantwoordelijkheid zelfs
de regenteske VVD niet mee. Bo-
vendien zag de rechtervleugel
van de fractie van meet af aan
weinig tot niets in het paarse ex-
periment. Als dan de Indië-vete-
ranen boos naar de telefoon grij-
pen, worden de knieën al snel
slap. Zó effectief was de lobby
van het conservatieve hoofd-
kwartier Bronbeek, dat Kamer-
lid Weisglas zichzelf op een
onmogelijke missie stuurde.
Princen mag geen visum krijgen,
eiste hij in een motie, wetend dat

het kabinet zich daar niets van
zou aantrekken.
Hoe krijg ik de fractie weer een
beetje in de hand, is dus de eer-
ste vraag waar Bolkestein bij de
kerstboom over mag nadenken.
Want hoe loyaal is de fractie nog

aan het kabinetsbeleid als straks
andere liberale lobbys aan de bel
trekken: de vereniging eigen
huis, de Knac of het sigarenge-
nootschap Rust en Bedacht-
zaamheid? PvdA-fractieleider
Wallage, die ook moeite heeft
zijn kikkers in de kruiwagen te
houden als er weer eens belastin-
gen moeten worden verlaagd tenkoste van collectievevoorzienin-
gen, maakt zich daar terecht
grote zorgen over.

Criminologen willen geldgebruiken voor cellen en hulpverlening

Meer agenten kunnen
criminelen niet stoppen

DOOR PETER DE KNEGT

ROTTERDAM - Meer blauw op
straat zal niet leiden tot een vei-
liger samenleving. Het geld dat
wordt vrijgemaakt voor meer
agenten kan veel beter worden
besteed aan nieuwe cellen en
hulpverlening aan criminelen.
De politiek weet dat donders
goed, maar houdt deze 'onver-
koopbare' boodschap achter te-
gen beter weten in.
Dat stellen de criminologen L.
Cachet en E. van derTorre in het
laatste nummer van het tijd-
schrift voor criminologie dat
geheel is gewijd aan de de pre-
tenties en prestaties van de poli-
tie.
„Het is een wijdverbreid geloof
dat meer politie op straat de toe-
name van criminaliteit een halt
kan toeroepen, maar dat is een
mythe. Andere instanties, werk-
gelegenheidsprojecten, uitbrei-
ding van de verslavingszorg en
meer dag- en nachtopvang heb-
ben veel meer effect," zegt Van
der Torre die werkzaam is aan
de Erasmus Universiteit in Rot-
terdam. Volgens hem worden de
straatcriminelen uitgestoten
door allerlei reguliere instanties
(zoals het Riagg), door de bewo-
ners (zie Perron Nul in Rotter-
dam) en het Openbaar Ministerie

dat voor deze criminelen geen
plaats heeft in de cel. „De crimi-
nelen worden daardoor 'politie-
bezit', ze leven op straat en
worden letterlijk in de armen
van de agenten gedreven die de
groepen in de binnensteden ook
veelal bij naam en toenaam ken-
nen. Maar of er nu twintig of
veertig agenten rondlopen, dat
maakt weinig uit. Meer agenten
zijn alleen in de beleving van
mensen nuttig. Zij zien dat hun
wijken onveiliger worden en re-
deneren dan 'hoe zou het zijn als
er meer politie was geweest.

"- Agenten tijdens een controle op straat. Foto: AP
Belangrijk
Volgens de criminologen wordt
deze mythe in stand gehouden
door de politiek, dievlak voor de
verkiezingen aan het volk be-
loofde meer agenten op straat te
krijgen. „Mensen die belangrijk
zijn, beweren dat meer politie
helpt. Ze hoeven dat niet eens uit
te leggen, maar het heeft op de
feitelijke criminaliteitsoverlast
veel meer effect het geld in ande-
re instanties te steken, zoals de
bouw van meer cellen en de ver-
betering van de verslavingszorg.
Bij het ministerie van Binnen-
landse zaken en de politiekorp-
sen weet men dat ook donders
goed, maar mensen willen graag
horen dat meer agenten helpt en

dus belooft de politiek meer
blauw."
Volgens de criminologen spelen
ook de forse reorganisaties bij de
politiekorpsen een belangrijke
rol in de instandhouding van de
mythe. „De korpsbeheerders
willen de mensen in hun gereor-
ganiseerdekorpsen veilig stellen.
Ze beleiden het geloof meer naar
buiten dan dat ze er zelf in gelo-
ven. Het is net als met de ober
die loopt te lachen in het restau-
rant en in de keuken roept dat
het niet te eten is."

Overlast
Tot begin jaren tachtig werd
meer politie gezien als ergerlijke
symptoombestrijding van de cri-
minaliteit. De groei van de cri-
minaliteit werd afgedaan als
spielerei van de jeugd waarvoor
slechts een milde rechtshandha-
ving geboden was. Streng optre-
den zou juist averechts werken,
zo was de heersende gedachte.
De enige juiste aanpak leek het
wegnemen van de maatschappe-
lijke oorzaken van crimininali-
teit. Midden jaren tachtig moet
Nederlanderkennen dat deze vi-
sie tekort schiet. Kleine crimina-
liteit blijkt wel degelijk zeer
hinderlijk te zijn en de fatsoen-
lijke woonbuurten worden meer
en meer bevolkt door drugsver-

slaafden die op zoek zijn naar
geld voor de dagelijkse dope.
Langzaam maar zeker groeit de
roep vanuit de bevolking om een
strengere aanpak van de crimi-
naliteit en versterking van het
politieapparaat. In buurten en
woonwijken worden extra bewa-
kers, conciërges en andere func-
tionarissen aangesteld om orde
op zaken te stellen. Met techni-
sche ingrepen worden gebouwen
beter beveiligd.
Volgens Cachet en Van der Torre
blijkt deze aanpak slechts succes
te hebben op die plekken waar
een agent of bewaker staat of
waar goede beveiliging is. „Bij

preventie door bijvoorbeeld
auto-alarmen of rolluiken, zal de
straatcrimineel 'carrière' maken.
De bakker krijgt dan het mes op
de keel voor 400 gulden. In-
braak, mishandeling, beroving
en overvallen blijven toenemen."
Een onderzoek van de econoom
Van Tulden die werkzaam is bij
het Sociaal Cultureel Planbu-
reau lijkt de gedachte van de cri-
minologen te onderschrijven.
Van Tulden berekende dat de
uitbreiding van het aantal cel-
len, waardoor criminelen van de
straat worden gehaald, goedko-
per is dan de uitbreiding van het
politiekorps.

Hoffelijk
Hoe krijg ik mezelf weer in de
hand, zou de tweede hersenbre-
ker voor Bolkestein kunnen zijn.
Hij heeft de laatste weken im-
mers wel erg nadrukkelijk het
einde van alle politieke stromin-
gen, behalve die van hemzelf,
voorspeld. In verschillende in-
terviews verdedigde de VVDer
de stelling dat het paarse kabi-
net in feite een liberaal kabinet
is. Dat mag hij denken, maar het
is niet bepaald hoffelijk en nog
minder tactisch in de richting
van de andere twee partijen die
het kabinet dragen. Het gedach-
tengoed van PvdA-minister
Pronk 'achterhaald' noemen en
Ritzen 'zigzagbeleid' verwijten is
evenmin een investering in een
prettige werkrelatie. De irritatie

die zichvan PvdA en D66-minis-
ters meester gaat maken, kan
zich op een ongelukkig moment
ook tegen Bolkestein keren.
Moet de VVD-leider zijn toe-
komst dan somber inzien? Dat is
nu ook weer niet nodig. Zoals
gezegd is de plaats die Bolke-
stein voor zichzelf in het Haagse
krachtenveld heeft gereserveerd
zeer benijdenswaardig. Ook bij
een goed gedoseerd kritisch op-
treden steekt hij oppositieleider
Heerma nog gemakkelijk naar de
kroon. Struikelt het kabinet tus-
sentijds, dan hoeft Bolkestein als
eenvoudig fractieleider niet de
brokken op te rapen. Premier
Kok en D66-leider Van Mierlo
hebben dan een moeilijker ver-
haal.
Maar ook als het kabinet de rit
uitzit, hoeven de kaarten er voor
de VVD niet slecht bij te liggen.
D66 moet over vier jaarzijn lei-
der wisselen, het is de vraag of
het CDA dan nog gelukkig is met
Heerma en PvdA-leider Kok
moet tenslotte in 1998 aan zijn
kiezers uitleggen waarom hij als
premier zo weinig van het eigen
verkiezingsprogramma heeft ge-
realiseerd. In die omstandighe-
den van de WD de grootste par-
tij van Nederland te maken hoeft
geen heksentoer te zijn.

opinie

De kerstgedachte van
’premier’Bolkestein

DOOR PAUL KOOPMAN

DEN HAAG - Gered door
de bel! Die gedachte moet
in vele hoofden hebben ge-
speeld, woensdag aan het
slot van de laatste verga-
derdag van de Tweede Ka-
mer vóór het kerstreces. Na
de laatste boksronde kan
een slokje water en koel
compres voor een afgebeuld
vedergewicht wonderen
doen. De paarse coalitie,
gebutst en versleten na zijn
eerste kwartaal, gooit deze
week eveneens met een
zucht van verlichting de
handdoek in dering.
Vooral VVD-leider Bolkestein,
aanvoerder van het liberale
smaldeel in het paarse experi-
ment, kan wel wat nazorg ge-
bruiken. De opstelling van zijn
fractie in het debat over Poncke
Princen heeft zijn eigen gezag
aangetast, de WD schade be-
rokkend en de sfeer in de coalitie
behoorlijk verziekt. Dit alles was
de liberaal bijna lijfelijk aan te
zien. Na afloop van het debat
maakte de anders zo spraakzame
voorman zich zonder commen-
taar uit de voeten. De televisie-
camera's die hem achtervolgden,
konden slechts zijn gekromde
rug registreren.
Het contrast met de zelfverze-
kerde indruk die de VVD-leider
vanaf de verkiezingen op 3 mei
maakte, kan niet scherper zijn.
Zijn glasheldere opstelling in de
campagne werd beloond met ne-
gen zetels winst. Blakend van
zelfvertrouwen begon hij aan de
formatiebesprekingen. Toen de
baantjes in het nieuwe kabinet
eenmaal verdeeld konden wor-
den, bedankteBolkestein beleefd
maar beslist. In navolging van
WD-coryfee Oud besloot hij het
kabinet vanuit de Kamerbankjes
op koers te houden.

Deze keus bleek al snel een
meesterzet. Losjes schietend
vanuit de heup slaagde Bolke-
stein er meermalen in het beleid
bij te sturen. Anders dan
D66-fractieleider Wolffensper-
ger - die met driecomponenten-
lijm aan zijn paarse liefde vast-
geplakt zit - en PvdA-fractie-
voorzitter Wallage - die partij-
genoot premier Kok nooit te veel
mag afvallen - kan Bolkestein
nog steeds gewoon zeggen waar
het op staat. Dat waarderen de
kiezers, die het Haagse beschou-
wen als een duister potje handje-
klap. Opiniepeiler Maurice de

Hondt zag de liberale stroming
tot zijn verrassing voor het eerst
sinds 1917 weer de grootste par-
tij in Nederland worden.

" VVD-leider Frits Bolkestein Foto: Dijkstra

Satirisch 2
Onder de noemer 'Satirisch'
meent Nico van den Berg mij een
stukje opvoeding mee te geven
(LD 17-12-94 in de rubriek Le-
zers Schrijven). Wat mij stoort is
de zin 'de wijze waarop de heer
Vestjens schaars geklede vrou-
wen meent te moeten benade-
ren', dit naar aanleiding van
mijn ingezonden stuk 'Onge-
wenst' van 24-11-94. Van den
Berg heeft van mijn visie weinig
begrepen. Ik meen als man het
recht te hebben om te kijken
wanneer een schaars geklede
vrouw zich in het openbaar ver-
toont. Benaderen is geheel iets
anders. En u gaat mij toch niet
vertellen dat u niet kijkt, want
dan bent u een dief van uw eigen
moraal. Wat ik dus bedoel is,
wanneer een vrouw iets te bie-
den heeft en ze laat dat zien,
moet ze niet raar gaan doen als
het bekeken wordt.
HEERLEN H.J. Vestjens

(Door redactie ingekort,
discussie gesloten)

Jongeren
Bij deze wil ik reageren op het
artikel d.d. 14-12-94 'Provincie
trekt half miljoen uit voor al-
lochtone jongeren. Ik vind het
vreemd dat die mensen zich geen
zorgen maken over onze eigen
jongeren! U ziet het weer: ze
trekken weer de beurs om deze
allochtone jongeren te gaan hel-
pen. En onze mensen dan?Bent u
die wéér vergeten? Ja, als jullie
weer moeten gaan bezuinigin-
gen, ten behoeve van de alloch-
tone medemens, dan weten jullie
wèl waar de Nederlandse bur-
gers zijn. We nemen te veel hooi
op onze vork, wordt wakker, het
kabinet lapt ons pootje! Nu zijn
wij Limburgers aan de beurt. In
de grote steden boven de Moer-

dijk is geen plaats meer om »"'lochtonen op te vangen, of 'huisvesten, dus proberen ze h*
hier in Limburg. En ons e\s>
volk? Tja, dat leest u wel in &
krant: bezuinigen, korten op »_
les. Ik hoop dat hier in Limbuft
op tijd aan de bel wordt getrek'
ken, want dit gaat nooit got^
Als u die mensen kunt helpell
help ons' volk dan ook. Wal-j
zonder hulp kunnen wij nooit <■'te nimmer, met ons minimum-
loontje, leven in een multiculW
rele samenleving.
LANDGRAAF A.H.W.Debei

(Door redactie ingekort

postbus 3100

lezers schrijven
Gezin

In het Limburgs Dagblad van 10
december verscheen een verslag
van een studiedag over het gezin
onder de titel 'Gezin blijft voor
het CDA een heilig huisje. Voor
mijn gevoel zit in deze zin de be-
tekenis dat men er overdreven
waarde aanhecht. Naar mijn me-
ning kan er nauwelijks genoeg
waarde worden toegekend aan
het gezin zowel in het belangvan
de inviduele mens als ook van de
gemeenschap. Met recht en re-
den wordt het gezin de 'school
des levens' genoemd waarin het
jonge kind de levenskunst al
doende leert. Omgeven door
mensen, die van hem of haar
houden, die hen bemoedigen en
stimuleren, die hen leren op te
trekken met andere mensen. Wie
kan er beter voor de kinderen
zorgen dan de eigen vader en
moeder. Leermeester zijn in de
school des levens is ongetwijfeld
de belangrijkste taak van vader
en moeder. Ook voor de volwas-
sen mens blijft een goed gezin
een groot goed. Wie het gezin al-
dus ziet, dient zich zorgen te
maken over het beleid van de
Nederlandse overheid. Een dras-
tische beperking van de kinder-
bijslag ligt in het verschiet.
ledereen weet dat juist de gezin-
nen met enkele kinderen en een
niet te hoog inkomen van de
kostwinner het materieel bijzon-
der moeilijk hebben. In Neder-
land lag de kinderbijslag al lager
dan in de ons omringende lan-
den, nu wordt er nog een kwart
bezuinigd. Kinderen zijn een
kostbaar bezit, ook wat de uitga-
ven betreft. Volgens de zuinigste
berekeningen van het Nibud
kost een kind aan voedsel, kle-
ding en af en toe eens wat speel-
goed of een fiets, de eerste acht-
tien jaar honderdduizend gulden
netto ofwel f 5.500,- per jaar ge-
middeld. Gaat de TweedeKamer
op voorstel van het Limburgse
Kamerlid Jos van Rey(VVD) voor
de enkele kostwinner in het ge-
zin de belastingvrijstelling hal-
veren dan betekent dit voor het
gezin met één kostwinner een
hogere belasting van rond

’ 2.500,- per jaar. Daarmee
wordt de druk op de moeder om
een functie buitenshuis te aan-
vaarden wel bijzonder groot.
Met instemming zou ik de brief
van de paus aan de gezinnen in
deze willen citeren: 'De inspan-
ning van een vrouw die een kind
ter wereld heeft gebracht, het
voedt en verzorgt en zich wijdt
aan de opvoeidng er van, zeker
tijdens de eerste jaren, is zo
groot dat deze de vergelijking
met ieder professioneelwerk kan
doorstaan.' Gegeven het zware
werk dat het moederschap met
zich meebrengt, zou het erkend
moeten worden als recht gevend
op financiële vergoeding, ten-
minste gelijk aan die van andere
soorten werk die worden onder-
nomen om het gezin te onder-
steunen in deze kwestbare fase
van het bestaan. Tenslotte wan-
neer wij er niet in slagen, 'de
school des levens' het gezin goed
te laten functioneren dan kun-
nen wij nog heel wat gevange-
niscellen bouwen.
ROERMOND

A.J. Hutschemaekers

Vluchtelingen
Ik heb me de afgelopen wee--
verschrikkelijk geërgerd aan d*
berichten in de media dat er mi*'
jarden worden uitgegeven aa
vluchtelingenhulp. Vooropga
steld zij dat werkelijke vlucht?"
lingen moeten worden geholpen
Het moet evenwel voor eeniede*
duidelijkzijn dater grenzen zij-j
aan hulp en het aantal toelatin*
gen in ons land. Vluchtelinge-1
die na verloop van tijd terug'
gaan naar hun land om vakanti-
te vieren belazeren duidelijk d-
kluit. Het aantal toelatingen i"
ons land is al lang veel te veel e"
het einde is nog niet in zicht.
De gevolgen van deze overmaa-
aan vluchtelingen en ver uit de
handen gelopenkosten zijn iede-
re dag merkbaar. Alom krank'
zinnige bezuinigingen die grote
onrust in den lande oproeper-
Van alle ministers krijg je de iw
druk dat zij hun eigenlijke werk'
zaamheden niet meer uitvoeren*
maar uitsluitend en alleen bezté
zijn nieuwe bezuinigingen te be-
denken. Door al dezebezuinigin'
gen wordt discriminatie in d'
hand gewerkt!
Door het te grote aantal vluchte-
lingen wordt ons eigen volk vee'
te zwaar belast. Krapte in d«
woningmarkt, studeren za'
eerstdaags alleen nog zijn weg-
gelegd voor de zeer rijken, aan-
tasting van de aow en aantasting
van de zorgsector. De politiek
laat het gewoontetrouw steeds
maar afweten. Mentaliteit? O*
bang voor kiezersverlies, angs*
om van discriminatie te worden
beschuldigd? De schrijvend*-
pers blijft schandalig achter in
hun commentaren, bang voor le-
zersverlies?
Ook in Nederland dient men z°
snel mogelijk bij referendum te
kunnen bepalen wat redelijk is'Want na de verkiezingen heef'
het klootjesvolk niets meer in te
brengen en verkiezingsprogrartI.
ma's worden met voeten getre-
den.
SITTARD W. van WÜ--

(Door redactie ingekort)

Studenten
'Studenten leggen treinverkeer
rond Utrecht lam. Uitspraken
van nieuwslezers en krantekop-
pen benadrukten donderdag l'
december jl. vooral de negatieve
kant van de demonstratie i-1
Utrecht. Langzaam gaat het dan
ook weer de verkeerde kant oP
met het imago van de student-
De door de Haagse politie geoi-'
ganisieerde veldslag van 8 mei
'93 betekende een (tijdelijke)
omslag in de wijze waarop men
over jongeren dacht. De koppeI*

van vorige week donderdag be-
ginnen dit inmiddels te niet te
doen. Nog twee demonstraties en
studenten zijn weer iets waar
met hartelust op geslagen kan
worden. Eigen schuld, hadden ze
maar geen spoor moeten bezet-
ten! Volgens mij was de bezet-
ting van Utrecht CS meer een
uiting van totale frustatie dan
iets anders. Al sinds eind okto-
ber zijn studenten door het hele
land bezig met actievoeren. Be'
zettingen, demonstraties en lu-
dieke acties werden georgani-
seerd en tot uitvoering gebracht-
Alles was steeds vriendelijk en
netjes. Maar na anderhalve
maand hard werken om de pu
blieke opinie en het beleid van
de minister te beïnvloeden is de
balans negatief en de uitkomst
bitter. De minister toont niet de
minste interesse in de standpun-
ten van studenten en rekent, be-
zuinigt en sloopt rustig verder. ls
het dan vreemd dat een groeP
studenten een radicalere weg
kiest en zich niet om de reactie
van de gewone man bekommer
als ze een spoorlijn bezet?
NIJMEGEN Wouter de Groot

(Door redactie ingekort)
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Geen protest oud-Indiëstrijders op vliegveld

Haastige inreis van
Princen op Schiphol

Van onze redactie binnenland

- Als laatste passagier van de KLM-
uit Jakarta kwam de omstreden mensenrech-ctivjst Jan 'Poncke' Princen gisterochtend vroeg de

4.ornsthal van Schiphol binnen. Het werd een snelles- In een mum van tijd was hij door een zij-ingang
ëebouw weer uit, voortgeduwd in een rolstoel en be-
fjrT.door veiligheidsmensen. Glimlachend onderging

-jarige Princen de drukte van persfotografen.

Ui
e**e afhandeling van zijnr j>Was ..in het belang van de

:,} riri een," aldus een woord-
da]-.0P het vliegveld. De grens-

werden in het vlieg-

tuig al afgedaan. Gelegenheid om
uitspraken te doen was er niet en zo
hield hij zich als vanzelf aan 'het
dringende verzoek' zich in Neder-
land terughoudend te gedragen om
de gevoelens van oud-Indiëstrijders
te sparen. Minister Van Mierlo had
hem het visum toegestaan uit hu-
manitaire overwegingen.

De aankomst van Princen is totaal
genegeerd door de oud-Indiëstrij-
ders. Zowel de Bond van Neder-
landse Militaire Oorlogsslachtoffers
(Benemo) als Madjoe, de vereniging
van ex-Knil-militairen, hadden hun
leden afgeraden om uit protest naar
Schiphol te komen.

Voorstanders van de komst van
Princen waren er ook niet op Schip-
hol. Wel verscheen er in enkele lan-
delijke kranten een advertentie met
de tekst 'Poncke Welkom; Laat je
niet muilkorven, je vele vrienden.
Het initiatief daartoe is genomen
door de Amsterdammer Koos Borg-
houts, die zegt door enkele honder-
den mensen te wórden ondersteund.
Hij noemt het onrechtvaardig, dat
al niet vorig jaar dat visum aan
Princen werd verstrekt. „Ik kan
vanzelfsprekend begrip opbrengen
voor de tegenpartij, maar wil wel
tegengas geven tegen die anti-lob-
by."

De in Den Haag geboren Princen
brengt de feestdagen door bij fami-
lie. Princen had op Schiphol in af-
zondering een kort gesprek met
familie en vertegenwoordigers van
Binnenlandse Zaken. Hij was voor
het laatst in 1978 in Nederland voor
de begrafenis van zijn moeder.

Minima Arnhem
Krijgen gratis
kerstboompje
i M - Arnhei
irji minirnum-inkomen moeten
i,. men, krijgen dit jaar van dt
'he f

een gratis kerstboompje
*ld 6 e gemeente voor hen ge-
/ ftiet een groot tuincentrum
loet,/? 11* kunnen minima een zo-
tjj de* Arnhem-kaart krijgen

?2e kaart krijgen zij korting
*sjm r *ei evenementen. Voor
ge?S de Arnhem-kaart

). in recht op een gratis kerst-
HjjPle. Bijna alle duizend Arn-
lt?n

rs die in aanmerking komen
getl ,er gebruik van. Of de actie
*ke wordt herhaald, is nog
l(je j > aangezien veel kerstboom-
t)at ?ren aï hebben geprotesteerd
ver?et grote tuincentrum nu ex-

Wensten binnenkrijgt.

Zwerverin
Witte Huis

"oJpP-ïGTON ** De beveiliging
St^ds t Witte Huis laat noB%<■ te wensen over. Dat bleek
"«f re?agavond toen een zwer-
?fTei *n sk*agde ongezien hetW £ond het Witte Huis °P te

' De man bereikte het do-Van de Amerikaanse presi-
e]

Vla een openstaand hek.
Hin

6 Seconden later werd de
w

6r Bearresteerd. Het mci
Naawerd pas B*-steren bekend-

VrW^der Jaime Cagigas
da+ Tf^eime Dienst verklaar-

i6*i e u *even van c"nton °P■^eesï moment " gevaar is
H ■ Cagigas wees er op dat
H 'ue ŝt e& jaar een half do-
}r-nekkenklimmers' en andere
letl^ers van het terrein moet

ir^jdent van donderdagis de*kprf een reeks van onge-
l*rt->■■ rond het Witte Huis
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Sport helpt amper in
strijd tegen vetzucht

Van onze redactie wetenschap
GRONINGEN - Kalkoenen, reeën,
konijnen, ganzen, runderen en vis
vormen het hoofdbestanddeel van
het menu tijdens de kerstdagen en
nieuwjaarsviering. Kerstbroden,
stollen, oliebollen, appelflappen en
met suiker bepoederde sneeuwbal-
len dienen ter opvulling van de
hongerige feestmagen.

Als 1995 eenmaal is ingezet en de
met allerlei kleine hapjes voorziene
en met rijkelijk vocht overgoten
nieuwjaarsrecepties voorbij zijn, is
het tijd om het vergaarde overtolli-
ge vet weg te krijgen. Een poosje
wat minder eten en wat meer sport
doet wonderen. Maar dat geldt niet
voor iedereen.
Experimenten met ratten aan de
Rijksuniversiteit in Groningen heb-
ben aangetoond dat eenmaal aan-
wezige vetzucht niet is te bestrijden
met even pas op de plaats maken
wat het eten betreft of met sportie-
ve activiteiten. Vetzucht - een over-
matige ophoping van vet in het li-
chaam - blijft of neemt zelfs toe.
Mensen met dit verschijnsel kunnen
alleen van hun overtollige kilo's af-
komen als zij zich een beperkt dieet
opleggen en dat ook zonder te zon-
digen volhouden.

Overgewicht
Sporten helpt niet veel om vetzucht
te bestrijden, beweert dr. A. Stef-

fens, onderzoeker bij de vakgroep
Dierfysiologie van de Groningse
universitaire instelling. „Vetzuchti-
gen kunnen hun overgewicht alleen
bestrijden door consequent gedu-
rende langere tijd minder voedsel te
gebruiken dan ze lusten. Ze moeten
dat ook na het bereiken van het
streefgewicht enige tijd volhouden,
omdat anders de regelmechanismen
van het lichaam ertoe neigen het
gewicht weer snel naar het oude ni-
veau te brengen."
Kunnen mensen de eenmaal aanwe-
zige vetzucht niet wegwerken door
dagelijks te joggen, een balletje te
slaan of een poosje in het zwembad
te spartelen, wel is er een mogelijk-
heid de vorming van overtollig vet
in het lichaam te voorkomen. „Bij
personen met een normaal gewicht
voorkomt sport dat vet gaat accu-
muleren," zegt de Groningse fysio-
loog.
Gewoonlijk blijft het lichaamsge-
wicht bij volwassenen binnen rede-
lijke grenzen. De voedselopname
past zich hier automatisch bij aan.
Dat bleek duidelijk bij de experi-
menten. De onderzoekers dwongen
ratten door middel van sondevoe-
ding twee keer zoveel voedsel op te
nemen als normaal. Na drie weken
waren de beesten moddervet, maar
dat was niet blijvend. Niet alleen
staakt derat zijn vrijwillige voedse-
lopname tussen de sondevoedingen
door, maar ook na afloop eet hij in
het begin maar heel weinig. De
voedselopnanv? is pas weer normaal

als ook het lichaamsgewicht op het
oude niveau is.

Evenwicht
Diverse regelsystemen in het li-
chaam zorgen voor dit natuurlijke
evenwicht. Het hormoon insuline,
afgegeven door de eilanden van
Langerhans in de pancreas (alvlees-
klier), speelt hierbij een sleutelrol.
Daarnaast hebben bepaalde eiwit-
ten, aminozuren en darmhormonen
elk een taak in het systeem. Boven-
dien blijkt sinds enkele jaren dat
ook het autonome zenuwstelsel een
schakel vormt in het proces dat de
afgifte van insulineregelt.

Bij de regulering van het lichaams-
gewicht en de opname van voedsel
doen eveneens twee gebieden in de
hersenen mee, namelijk het ventro-
mediale gebied van de hypothala-
mus (VMH) en het laterale gebied
van de hypothalamus (LHA). Als
het ene (VMH) is beschadigd, zet dit
aan tot overeten en vetzucht, terwijl
beschadiging van het LHA tot wei-
nig eten en vermagering leidt.
Beide hersendelen hebben via het
autonome zenuwstelsel directe en
indirecte verbindingen met de ei-
landen van Langerhans. Zij zijn
gevoelig voor insuline. Toediening
van insuline in de hersenen remt de
voedselopname, terwijl antilicha-
men die de insuline vasthouden tot
een verhoogde voedselopname lei-
den.

binnen/buitenland

Gecorrigeerd telefoonboek
verschijnt pas in maart

,_jfan onze correspondent

- PTT Telecom komt
r\ maart met de verbeterde

le van het nieuwe telefoon-te. De verbetering komt volle-gvoor rekening van PTT Tele-
Jl zelf. Daarmee zijn enkele

Joenen guldens gemoeid: twee
]oen voor de vervaardiging,. ek\vart miljoen voor honore-g van de schadeclaims en een

nog onbekend bedrag voor pro-
cesverbetering om herhaling van
het fiasco te voorkomen.

Op 1 november werd het eerste
exemplaar van het geheek ver-
nieuwde telefoonboek, dat van
Utrecht, met veel feestgedruis
ten doop gehouden. Nog geen
drie weken later werd de gids in-
getrokken, omdat deze wemelde
van de fouten. Veel telefoonbe-
zitters vonden zichzelf niet in de

gids terug, of op een onlogische
plaats. Geheime nummers wer-
den plotseling onthuld, en veel'
advertenties die wel waren be-
taald, bleken niet opgenomen. In
officiële bewoordingen: het tele-
foonboek had een foutenpercen-
tage van 2, terwijl volgens PTT
Telecom 0,5 procent 'normaal' is.
Telecom ontving naar aanleiding
van de fouten 75 schadeclaims.
Volgens een woordvoerster van
PTT Telecom wordt ongeveer de

helft van die claims gehono-
reerd. Degenen van wie het ver-
zoek tot schadevergoeding werd
afgewezen, is dat intussen mon-
deling of per brief meegedeeld.
De Telecom-woordvoerster wil-
de niet ingaan op de vraag welk
soort claims wel en welke niet
gehonoreerd zijn.
Verder werden 500 klachten met
een verzoek tot correctie inge-
diend. Deze zijn inmiddels afge-
handeld. In totaal ontlokte de
foute telefoongids 2500 reacties.
De fouten zijn gemaakt bij het
samenvoegen van computerbe-
standen, zo heeft een onderzoek
uitgewezen. De eerste gids zal
wederom in Utrecht verschijnen.
De gidsen voor de rest van Ne-
derland verschijnen in de perio-
de daarna.

Zelfmoord oud-premier mogelijk in scène gezet

Stasi had mogelijk de
hand in dood Barschel

Van onzeredactie buitenland

HAMBURG - Uwe Barschel, de
voormalige premier van de Duitse
deelstaat Sleeswijk-Holstein, heeft
geen zelfmoord gepleegd maar is
om het leven gebracht door de
Oostduitse geheime politie, de Sta-
si. Dat heeft de krant Bild gisteren
gemeld.

Het openbaar ministerie heropende
deze week het onderzoek naar de
dood van Barschel. De CDU-pre-
mier werd in 1987 dood aangetrof-
fen in de badkuip van zijn hotel in
Geneve. Zelfmoord door een over-
dosis barbituraten, luidde de uit-
eindelijke conclusie. Maar volgens
ingewijden en de vrouw van Bar-
schel kon er alleen maar sprake zijn
van moord.
Omdat de geruchten zeven jaar na
de dood van de premier bleven aan-
houden is het openbaar ministerie
nu weer op zoek naar bewijzen en
getuigen. Volgens Bild hebben drie

voormalige medewerkers van de
Stasi nu onafhankelijk van elkaar
gezegd dat Barschel geliquideerd is.
De drie legden hun verklaring af
voor de Bundesnachrichtendienst,
de Duitse inlichtingendienst. Bild
haalde een bron bij de dienst aan,
die zei: „Ik ben er inmiddels van
overtuigd dat de Stasi Uwe Bar-
schel vermoord heeft, vermoedelijk
omdat hij teveel over wapentrans-
acties van Oost-Berlijn wist." Bar-
schel bezocht de DDR geregeld en
werd dan door de Stasi gescha-
duwd.

Bild denkt dat bij de dood van Bar-
schel mogelijk een 40 leden tellende
speciale eenheid betrokken was die
werd geleid door Stasi-minister
Erich Mielke.
Het openbaar ministerie van Lue-
beck weigert elk commentaar op de
affaire-Barschel en wil ook niet be-
vestigen of de regering in Bonn
Stasi-documenten heeft overlegd'
waaruit de ware toedracht rond de
dood van de premier zou blijken.

Barschel was premier geworden
door tegen zijn naaste belager.
Björn Engholm van de SPD, een
smeercampagne te beginnen. Na de
dood van de CDU-premier nam
Engholm alsnog zijn intrek in de re-
geringsgebouwen in Kiel. Latei
moest hij echter aftreden, nadat aar
het licht was gekomen dat hij via
een informant precies had geweter
welke zetten Barschel tegen hen
van plan was. Door achteraf de ver-
moorde onschuld te spelen hac
Engholm zijn politieke voordee!
willen doen.

Israëlische soldaten
gedood in Zuid-Libanon

Van onze redactie buitenland

MARJAYOUN - De Hezbollah heeft
gisteren twee Israëlische soldaten
gedood en zeven andere verwond in
een reeks aanvallen in Zuid-Liba-
non. Bij Israëlische vergeldingsac-
ties kwamen twee Libanese politie-
agenten om het leven.

■De
lyalestijnen proberen zoveel mo-

gelijk werk te maken van wat zij
hopen de laatste Kerst zal worden
onder Israëlische bezetting. De Is-
raëlische veiligheidsmaatregelen
moeten een doorn in het oog zijn
van Palestijnen die hadden ver-
wacht dat de autonomie die in mei
in de Gazastrook en Jericho van
kracht werd inmiddels tot de Wes-
toever zou zijn uitgebreid. Afgezien
van de vlaggen en plannen om tij-
dens een padvindersparade het Pa-
lestijnse volkslied ten gehore te
brengen is de enige verandering dat
de Palestijnen nu het toeristenbu-

In het midden van de 'veiligheids- reau bemannen. Toerisme is een van
zone' namen het Israëlische leger en de vijf sectoren die inmiddels zijn
het SLA urenlang routes onder overgedragen in het traag verlopen-
vuur die de Hezbollah gebruikt om de autonomieproces.

te infiltreren. Of daarbij slachtof-
fers vielen was niet bekend.

Israëlische veiligheidstroepen heb-
ben gisteren posities ingenomen
rond de Geboortebasiliek in Betle-
hem om ervoor te zorgen dat de
feestelijkheden rond Kerstavond
niet door relletjes of terreuracties
worden verstoord.

De fundamentalistische rebellen
begonnen hun offensief met het af-
vuren van granaten op vier stellin-
gen in het noorden van de Israëli-
sche 'veiligheidszone. De uitkijk-
posten, die op heuvels liggen,waren
bemand door Israëlische militairen
en leden van het Zuidlibanese Le-
ger (SLA). De bij Soueida gelegen
post kreeg een voltreffer, waarbij
een Israëlische soldaat op slag werd
gedood. Acht militairenraakten ge-
wond, van wie er een later bezweek,
aldus Libanese veiligheidsbronnen.

Arcade vraagt
licentie aan

voor tv-zender
NIEUWEGEIN/ZOETERMEER -.

De platenmaatschappij Arcade wil
een licentie aanvragen voor een
commercieel televisiestation. Arca-
de is van plan het station in april te
starten.

Herman Heinsbroek, bestuursvoor-
zitter van Arcade Entertainment ■
Holdings BV wilde gisteren geen.
definitieve mededelingen doen. Hij
bevestigde wel de plannen. In ja-
nauri verwacht Heinsbroek nadere-
informatie te kunnen verschaffen.

De platenmaatschappij is op het
ideevoor een tv-station gekomen na
de positieve ervaringen met com-,
merciële radio. Arcade is onder
meer eigenaar van de Radio 10,
Groep.

Het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen was giste-,
ren nog niet officieel op de hoogte
van de plannen van Arcade. Zodra
de aanvraag binnen is, controleert
het ministerie of de platenmaat-
schappij aan de voorwaarden van
de Mediawet voldoet. Het is de bc-,
doeling dat Arcade vijf maanden
eerder in de lucht is dan de veel be-
sproken commerciële combinatie
van Veronica/Endemol en RTL/
VNU/.

Nederlandse
centrales

veel schoner
DEN HAAG - De Nederlandse
elektriciteitsbedrijven slagen er
eerder dan met het Rijk was afge-
sproken in de uitstoot van vervui-
lende stoffen terug te dringen. De
emissie van zwaveldioxide (SO2) is
dit jaar al op het niveau gekomen
dat in 2000 moest worden bereikt
(90 procent minder). De doelstelling
voor stikstofoxide (NOx) kan ruim
voor de eeuwwisseling gehaald
worden.

Dit schrijft minister De Boer van
Milieubeheer in een brief aan de
Tweede Kamer. De Samenwerken-
de Elektriciteits Producenten (SEP)-
blijken zich goed aan de afspraken
te houden, hoewel zij daar niet wet-
telijk toe verplicht zijn. In 1990
sloot De Boers' voorganger op het
ministerie, Hans Alders, een 'conve-
nant' met de SEP en provinciebe-
sturen waarin de emissieplafonds
werden vastgesteld. Voor NOx is dit
jaareen afname van 30 procent be-
reikt, tien procent meer dan in
1991.
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O Een Israëlische helikopter
schoot tijdens een vergel-
dingsactie een raket af op een
jeep van de Libanese politie.
Twee inzittenden kwamen om.
Mogelijk zag de bemanning
van de helikopter de jeep aan
voor een auto van de Hezbol-
lah. Foto: REUTER
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Af en toe hebben we bij Sijben wel eens de indruk Tweede Kerstdag 11.00 - 17.00 uur.
dat we die dagen zon beetje half Limburg over de meest romantische Engelse cottage-meubelen en Dinsdag 9.00 - 18.00 uur.
vloer hebben. Daarom is het tussen Kerst en de zaligste luilekkerland-bedden, komt u de ene Woensdag 9.00 - 18.00 uur.
Nieuwjaar ook zo gezellig. Terwijl uop uw gemak bekende na de andere tegen. Ook types waarvan Donderdag 9.00 - 21.00 Uur (koopavond).
loopt te dromen tussen de allernieuwste u heel zeker weet, dat ze die dag toch eigenlijk iets Vrijdag 9.00 - 21.00 uur (koopavond).
zitcombinaties, de fraaiste design-eethoeken, de anders te doen hadden... Oudejaarsdag 9.30 - 15.00 UUr.
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VVD'er Van Rey: 'Kamer moet nu ingrijpen'

Parlementaire enquête
over Vie d'Or dichtbij

Van onze redactie economie

HAAG - Een parlementaire enquête naar het faillisse-
*^van de levensverzekeraar Vie dOr is dichterbij gekomen.
fWede Kamer heeft een werkgroep ingesteld die moet on-
beken of een parlementaire enquête of een parlementair

in deze kwestie zinvol is.

| haakte WD-fractielid Van
JL **ie als voorzitter van deze
I,§roep optreedt, gisteren be-
( De liberaal is zelf voorstan-
l *n een parlementaire enquête.
H^-aakt het mogelijk betrokke-

"-der ede te verhoren. Ook zijnR-Wicht te verschijnen voor de
ic!ISsie-UJ^-^er heeft dit voorjaar aan de

! 'er van Financiën gevraagd
Ij-derzoek te laten doen naar de
C^eden rol" van de Verzeke-
P**arner bij de ondergangvan de
l^sverzekeraar. Dit onderzoek,

H e Algemene Rekenkamer voor
moest nemen, is ech-

\ e* van de grond gekomen. De
weigert de studie te

!k ten> omdat ze geen volledig
Cl! krijgt in de stukken van de, keringskamer.
; sdag opperde de Rekenkamer[ e Tweede Kamer in dat geval''■"ar een onderzoek moet doen

om de impasse te doorbreken. Kan
de Verzekeringskamer op wettelijke
gronden weigeren deel te nemen
aan een studie van de Rekenkamer,
bij een parlementair onderzoek of
een parlementaire enquête kan zij
dat niet.
Vie dOr ging vorig jaar door wan-
beleid ten onder. Het faillissement
dupeerde veel verzekerden. De Ver-
zekeringskamer is niet de enige die
in de beklaagdenbank zit. Ook de
positie van de directie, accountant
en de commissarissen van Vie dOr
is omstreden. Van Rey benadrukte
dat een mogelijke parlementaire en-
quête zich primair richt op de rol
van de Verzekeringskamer. De com-
missie zal andere betrokkenen wel
horen, maar het ligt niet in de lijn
der verwachtingen dat zij over hen
verstrekkende uitspraken zal doen.
De gedupeerde polishouders van
Vie dOr hebben overigens aange-
kondigd dat ze de directie, accoun-
tant en commissarissen van de le-
vensverzekeraar via de rechter
aansprakelijk zullen stellen.

Intussen heeft minister Zalm van
Financiën de Raad van State inge-
schakeld. Hij wil dat dit orgaan
zich uitspreekt over de impasse.
Volgens hem kan de Rekenkamer
wel onderzoek doen op grond van
informatie die de Verzekeringska-
mer naar het ministerie heeft ge-
stuurd

Volgens Van Rey is de Tweede Ka-
mer bij de verzelfstandiging van de
Verzekeringskamer ervan uitgegaan
dat de Algemene Rekenkamer op
bepaalde tijden onderzoek zou mo-
gen doen. „Dat blijkt nu dus niet
het geval te zijn. De Kamer moet nu
ingrijpen," aldus Van Rey. De
werkgroep bestaat naast de liberaal
uit de Ybema (D66), Smits (CDA) en
Witteveen (PvdA). De WD'er Van
Rey heeft via zijn eigen Jos Van Rey
Assurantiekantoor in Roermond
veel ervaring in de verzekeringswe-
reld.

'Goed op de hoogte van behoefte werkgevers'

NCW tevreden over
werk arbeidsbureaus
DEN HAAG - De arbeidsbureaus
zijn de laatste drie jaarbeter op de
hoogte van de behoefte van werk-
gevers. Ze werken marktgerichter
en weten daardoor beter in te spe-
len op de behoeften van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt.
Dat blijkt uit een enquête onder de

leden van het NCW Midden Neder-
land, de regionale werkgeversorga-
nisatie voor Overijssel, Gelderland,
Utrecht en Flevoland van het Ne-
derlands Christelijk Werkgevers-
verbond (NCW). De leden zijn
gematigd positief over de arbeids-
voorziening.

Van de ondervraagden meent 45
procent dat de arbeidsbureaus goed
op de hoogte zijn van de behoeften
van werkgevers, 40 procent acht de-
ze kennis matig. De resterende 15
procent noemt dit slecht. Uit de en-
quête blijkt dat 85 procent van de
geïnterviewden de laatste jaren een
beter beeld heeft gekregen van de
arbeidsvoorziening. De arbeidsbu-
reaus stellen zich zakelijker en
flexibeler op. Maar ook komt naar
voren dat bijna 60 procent van de
geënquêteerden nu minder vacatu-
res meldt bij de arbeidsbureaus dan
drie jaar geleden. De werkgevers
wijten dit echter meer aan de con-
juncturele omstandigheden, dan
'aan de arbeidsbureaus zelf.

beurs

Kalm
I^TERDAM - De Amsterdamse
l tenbeurs beleefde gisteren een

ongeanimeerd dagje. De
(fr*-! stopte al om 13.30 uur in

arid met Kerstmis. De einde-
/?rally> waar handelaren nog
)., °P hadden gehoopt, bleef uit.

'«*■
en verzekeraars leverden

l5t, de hele linie in. Op de lokale
ja** kroop Begemann weer f 1,20
k°°g naar f 24. Met een verlies
U 4.0,95 Punt sloot de AEX °p
"J^O, precies een half punt hoger
*i en jaargeleden rond deze tijd.
l$J*e obligatiemarkt maakten de
Jpen leningen hun marginale
ij sjes van donderdag weer goed.
* i

0* 1- hoofdfondsen waren vooral
*iw.ariken en verzekeraars aan de

%a7zende hand. Alleen Fortis
"W^e een winst van f 0,80 op een
K,>ers van f 74,70. ABN Amro
jv?°rf 0,70 op f 64,40, en ING le-
ïWe twee dubbeltjes in bij een
hfiners van f 82,10. Aegon daalde
ktj° naar f 111,60.
«r-jf,?*-*1 gezien was Heineken de
VU f e daler met een teruggang
'V 3 tot

*■
261>50' maar met een, Wei*tuele dalingvan 1,13 was het

" ■!""■ es alleszins behapbaar. KPN
'Hii*661' f °'70 terug 0p f 57'70''Öok het fonds eerder deze week
I'Sst daSen m°cht beleven. Een
\ \^ x van f 0,70 was er voor Hunter
|Was, dat uitkwam op f 79,20.

* vw,*°u te maken hebben met de
5Nh Xvinst van de Amerikaanse
pt^-iiumgigant Alcoa op Wall
«i-tlj^t. Hoogovens merkte daar in
f !.*ri ere mate de positieve gevolgen
\is^ et een winst van een dubbel-
''iVp 78,10. Aanzienlijke stijgers
)\t£ verder het metaalconcern
li^bh' met een wmst van zeven
]] (loetjes op f 45, en Unilever dat
jjCu steeg naar f 204,90. DSM
"*V °'90 naar f 139-20 en branc-
lTqo°°t Akzo Nobel f 0,60 naar

Hoofdfondsen «*. *k
ABNAmroHold. 61,10 60,40
Aegon 112,20 111,60
Ahold 53,20 53,00
Akzo Nobel 197,70 198,30
BolsWes.c. 33,70 33,10
CSM eert. 68,00 68,50
DordtschePetr. 199,00 197,70
DSM 138,30 139,20
Elsevier 17,90 18,00
Fokker eert. 12,10 12,10
Fortis Amev eert. 73,90 74,70
Gist-Broc. eert. 47,00 46,90
Heineken 264,50 261,50
Hoogovens nre 78,00 78,10
Hunter Douglas 78,50 79,20
INGe 82,30 82,10
KLM 43,30 42,80
Kon. KNP BT 48,80 48,80
Kon. Olie 188,90 188,20
KPN 58,40 57,70
Nedlloyd 56,70 56,00
Océ-v.d.Gr. 18,30 78,50
Pakhoed eert. 46,40 46,60
Philips 52,50 52,20
Polvgram 80,10 80,10
Stork 44,30 45,00
Unilever eert. 204,30 204,90
Van Ommeren nre 45,50 45,80
Ver.BezitVNU 181,00 181,00
Wolters-Kluwer 125,00 124,80

Avondkoersen Amsterdam
Vandaag was er een halve
beursdag. Ivm hiermee is er
geen avondhandel tot stand-
gekomen.

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 84,30 84,00
ABN Amro pref. 58,00 57,90
ABNAmroHld.prf.c. 6,45 6,38
ACF-Holding 33,90 34,00
Ahrend Groep c. 182,50 182,50
Alanhen 37,00 37,00
Ant. Verff. 457,00 450,00a
ARTU Biologicals 4,10 4,00
Asd Options Tr. 20,70 20,60
Asd.Rubber 2,45 2,50
AtagHold.eert. 11-1,80 112,00
Athlon Groep 66,00 66,00
Athlon Groep nre 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 118,00 118,00
Ballast Nedam e. 72,50 73,50
BAM Groep 103,60 103,60
Batenburg 147,50 147,50
Beers 193,00 193,00
Begemann Groep 22,80 24,00
Behndo 283,00 283,50
BesouwHold. 32,70 32,70
Blydenst.-Will. 26,30 26,50
BoerDeWinkelb. 70,40 70,30
Borsumy Wehry 24,70 25,20
Boskalis eert. 36,00 36,00f
Braat Beheer 23,90 23,90
Breevast 8,50 8,50
Burgman-Heybroek 1365,00 1365,00

Calvé-Delft eert. 1395,00 1400,00
Calvé-Delftpref 890,00 890,00
CapVolmac 23,30 23,30
CetecoHold. 44,20 43,00
Cindu Intern. 95,00 95,50
Clairaindo 280,00 281,00
ContentBeheer 29,30 29,40
Credit LBN 42,20 e 42,60
Crownv.G.cert. 153,90 155,40
CSM 68,00 68,50
De Drie Electr. 15,30 15,50
Delft Instrum. 26,80 27,10
DICO Intern. 65,50 65,50
Dorp-Groep 35,00 35,00
Draka Holding ' 39,30 39,50
Econosto 21,50 21,50
EHCO KLMKleding 31,70 31,50
EMBA 207,00 a 206,00 a
Enks Holding 119,00 118,50
EVC Intern. 76,80 76,60
Flexovit Int. 86,00 86,00
Frans Maas eert. 53,50 53,30
FreeRecord Shop 30,10 30,00
Fugro eert. 33,50 33,60
Gamma Holding 86,60 86,50
Gammapref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,50 e
Gelderse Pap. 83,40 83,00
Getronics 60,50 60,30
Geveke 32,90 32,60
Giessen-deN. 71,30 71,80
Gouda Vuurvast 69,80 69,80
Goudsmit 35,00 34,20
Groenendijk 26,50 26,50
Grolsch eert. 53,30 53,40
Grontmij 61,50 61,50
GTI-Holding 153,00 153,00
Hagemeyer 141,00 141,00
HAL TrustB 15,50 15,40
HALTrustUnit 15,80 f 15,70
HBG 262,30 261,90
Heijmans 60,00 f 62,50
Heineken Hold.A 237,00 236,00
Heivoet Holding 26,00 25,50
HesBeheer c. 19,60 19,60
Hoek'sMach. 78,50 78,50
Holl. Colours 89,00 89,00
Holl. Ind. Mij 63,50 63,50
Holl.SeaS. 0,38 0,38
HoopEff.bank 7,30 7,20
HunterD.pref. 1,75 1,75
IHCCaland 43,50 43,40
ING 7,14 7,12e
Inter/View Eur. 7,80 7,70
Intemat.Muell. 91,50 91,30
Kühne+Heitz 34,70 34,70
Kas-Associatie 62,80 62,50
KBB 97,00 97,00
Kempen &Co 14,20 14,20
Kiene Holding 134,00 134,00
Kon. SphinxGust. 54,70 54,80
Kon.KNPßTcpref. 7,25 e 7,11
KondorWessels 43,90 44,00
Koppelpoort 420,00 420,00
Krasnapolsky 137,30 137,50
Landré&Gl. 45,00 45,00
LClComput.Gr. 4,15 4,30
M.Enimüß-cert. 85,00 84,80
Macintosh 42,60 42,90

ManagementShare 1,15 1,20
Maxwell Petr. 202,00 201,50
Moeara Enim 1635,00 1635,00
Moolen Holding 41,00 41,80
MulderBoskoop 33,20 33,80
Multihouse 2,00 2,20f
Naeff 440,00 450,00
NAGRON 86,90 86,90
Nat. Inv Bank A 131,00 131,00
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,50 18,60
Ned.Part.Mij 52,20 52,20
Ned.Spnngst, 7060,00 7060,00
NEDAP 60,00 60,00
Nedcon Groep 39,80 39,80
NedschroefHold. 71,30 70,30
Neways Electr. 12,60 12,70
Nijv.-TenCate 79,80 80,00
NKFHolding 217,00 216,50
Norit 21,10 21,20f
NutnciaVßcert 85,50 85,20
Oce-v.d.Grinten'd'94/95 75,00 75.00
OPGcert. 43,70 e 44,00
OrcoBank eert. 62,00 62,00
Ordina Beheer 23,20 23,20e
OTRA 305,00 e 305,50
P&C Groep 79,50 79,20
Philips Electr. d'9s 52,00 52,00
PieMedical 7,80 7,80
PirelliTyre 10,40 10,40f
Polynorm 170,40 170,30
Porc.Fles 21,50 21,50
Randstad 90,00 90,50
Reesink 117,50 118,50
RoodTesthouse 5,10 5,00f
Rothmanslnt.o 4,50 4,47
Roto SmeetsBoer 36,80 37,00
Samas Groep 62,80 62,00fSarakreeks 5,00 5,50
Schuitema 2049,00 2000,00
Schuttersveld 43,50 43,80
Simac Techniek 19,00 19,00
SligroBeheer 91,40 91,70
Smit Intern. 41,60 41,60
SmitTrafo e. 47,50 47,50
St.Bankiersc. 19,30 19,20
StadRotterdam c, 37,70 37,80
Telegraaf De 194,50f 194,50
Textielgr.Twente 73,90 73,90
TuhpComputers 16,00 16,00f
Tw.KabelHolding 216,50 216,80
Übbink 58,70 58,80
Union 28,50 29,20
VereenigdeGlas 562,00 562,00
Vilenzo 42,00 41,80
VolkerStevin 87,50 e 87,50e
Vredestein 12,70 12,70
Wegener 123,00 123,00
Welna 47,00 47,00
Westlnv.F.wb 55,00 a 55,00a
WestlnvestF. 11,30 11,30
Weweler 35,70 35,70
Wolff, Handelmij 56,80 56,50
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 22,50 22,80
Beleggingsinstellingen
AdamEOE Ind, F. 450,00 451,00
ABF 113,30 113,30

ABNAmroA.inF 83,00 83,00
ABN Amro Aand.F. 97,10 96,70
ABN AmroAmer.F. 70,90 70,90
ABN AmroEur. F. 85,50 85,50
ABN AmroFarE.F. 75,90 75,80
ABN AmroL.Gr.F. - 182,80 182,70
ABN Amro NethF. 118,00 118,00
ABN Amro Obl.Grf. 201,00 201,30
ABNAmro rent.div 156,10 156,10
Aegon Aandelenf. 44,40 44,70
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,80 30,80
Alg.Fondsenbez. 249,00 248,00
AllianceFund 6,00
Alrenta 232,20 232,40
Amvabel 90,20 90,50
Asian Cap.F.J 55,90 55,90
AsianSelect.F. 97,20 97,00
AsianTigersF. 105,90 105,20
ASNAandelenf. 51,90 52,00
AustriaGlobal 1226,00 1226,00
AustroHung.F. 7,00 7,00
AXAAand.lnt. 76,10 76,30
AXAE&L Belegg.l 94,80 95,40
AXAE&L Belegg.2 93,90 94,20
AXAE&LBelegg.3 118,10 118,10
AXAE&L Belegg.4 87,90 87,90
AXAE&LKap.RenF. 118,80 118,80
AXAObl.Ned. 77,10 77,20 .
BemcoßentSel. 62,50 62,50
Bever Holding 4,90 4,90
BiogrondBelegg. 10,60 10,60
CapaCityßealty 1,24 e 1,24eCL Aandelenfonds 94,50 94,40
CL Liq.Groeifonds 103,10 103,10
CLObl.Dividendf. 102,10 101,90
CLObl.Waardef. 122,90 123,00
Comm.ArgeusF. 87,80 87,80
Comm.BenacusF. 90,40 90,30
Comm.CeaF. 92,70 92,70
CuMPreferentF. 103,00 103,00
Delta LLDollarf. 56,70 56,80
Delta Lloyd ECU 55,40 55,60
Delta Lloyd Inv. 38,30 39,10
Delta Lloyd Mix 73,00 72,20
Delta LloydRent 60,50 60,90
DonauFonds 28,00 27,80
DP AmericaGr.F. 35,00 35,00
EGFlnvestm. 151,90 151,90
EMFRentefonds 83,40 83,40
EMS Growth Fund 103,50 103,20
EMS IncomeFund 92,50 92,50
EMS Offsh. Fund 101,20 101,40
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,00 20,00
Envir.GrowthF. 42,00 42,00
Esmeralda part. 37,60 37,80
Eur.Ass. Trust 7,90 8,00
Euro Growth Fund 58,90 58,90
Euro SpainFund 7,30
FarEastSeLF. 73,30 74,10
GAFAm.Liq.F.ecu 1,58 1,58
GAFAmObl.F.ecu 1,84 1,85
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060,90 1060,90
GAFDMLiq.F.eeu 1,61 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,58 1,58
GAFEng.Aandf.ecu 2,06 2.06
GAFEng.Liql.ecu 1.25 1,25

GAFEng.Oblf.ecu 1,34 1,34
GAFEur.Aandf.ecu 2,15 2,16
GAFEur.Oblf.ecu 2,21 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,52 2,55
GAFJapAandf.ecu 1,11 1,13
GAFJap.Liqf.ecu 1,64 1,64
GAFJapOblf.ecu 1,77 1,78
GAFN-Am.Aan.ecu 2,23 2,25
GAFV.O.Aan.ecu 3,06 3,09
German CityEst. 31,30 31,30
GimGlobal 55,30 54,90
Groeigarant 1,37 1,38
Holl.Eur. Fund 59,00 59,00
Holl. Obl.Fonds 122,00 122,00
Holl. Pae. Fund 130,50 133,00
Holl. Sel.Fonds 95,70 95,70
Holland Fund 88,00 88,00
Hooge HuysHypf. 127,80 127,80
INBBrik VerreO. F. 45,80 45,70
INGBnkDutchF. 61,80 62,00
INGBnkGeldm.F. 61,40 61,42
INGBnkGIob.F. 51,60 51,70
INGBnkObhg.F. 33,10 33.20
INGBnkßentegr.F 129,30 129,40
INGBnkSpaard.F. 101,56 101,59
Interbonds 486,00 488,00
Intereffekt 500 27,50 27,70
Intereffekt wt 24,20 24,70
Intereffekt Yen Value 80,50 80,40
Investa part. 79,50 80,50
ISHimal.Funds 16,30 16,10
JadeFonds 205,30 209,50
Jap.Convertible.F. 49,60 49,80
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 19,30 20,20
Korea PacTr. $ 13,10 13,30
LatinAm.Eq.F. 90,90 85,50
Leveraged Cap 58,20 58,50
Liquirent 54,70 54,70
Mal.Capital F.s 14,50 14,50
MeesObl.Div.F. 115,50 115,30
MeesPierson Rente 128,90 129,00
Mexico IncomeF. 17,00 17,00
Mondibel 77,30 77,40
Nat.Res.Fund 75,30 75,10
NewAsia Fund 9,00 9,00
NomuraWarr. F. 0,17 0,18
OAMF Rentefonds 11,70 11,70
Obam,Belegg. 309,80 309,80
Ohra Aand.F. 64.70 64.70
Ohra Liq.Grf. M.30 54,30
OhraObl.Df. 55,00 55,10
OhraObl.Grf 55,30 55 40
OhraOnr.G.F. 59,0 9,0
Ohra TotaalF. 58,60 58,70
OrangeFund 27,90 27,90
Pitcher 47,30 47,50
Postb.Aandelenf. 57,10 57,40
Postb Beleggf. 57,60 57,80
PostbObll 48,00 47,90
Postb Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalen! Bel 169,40 169,50
Rente Plus F. 45,60 45,60
Rentotaal NV 38,60 38,60
RGAand.Mixfuml 59,50 59,50
RG AmericaF. I 132,90 130,80
RGDivirentF. 51.50 51.50

RGEmer.Mark.F. 96,70 94,60
RG Europe F. 125,30 125,80
RGFlorenteF. 129,80 129,80
RG Hollands Bezit 98,20 98,20
RG Nettorente F. 105,80 105,90
RGObl.Mixfund 61,10 61,40
RGPacificF. 137,00 136,90
RG Rente Mixfund 63,70 63,80
Robeco 112,60 112,40
Rodamco 48,80 48,90
RodamcoßetNed. 103,10 103,30
RodinProp.s 68,00
Rolinco 115,00 114,70
Rolincocum.p 88,00 88,00
Rorento 83,20 83,30
Schrodlnt.Pr.F 28,80 28,80
Sci/Techs 15.50 15,50
Small Comp. Neth. F. 68,00 68,00
SuezGr.Fund 50,30 50,30
SuezLiq.Grf. 201,60 201,60
Technology Fund 16,30 16,30
TGPetroleumhaven 34,20 34,20 e
TokyoPac.Hold. 230,00 230,00
Tolsteeg,Beleggmi] 349.50 349,50
TransEur.Fund 90,30 90.80
Transpac.F. 353,00 355,00
Uni-Invest 18,50 18,60
Umcolnv.Fund 64,00 64,00
UnifondsDM 31,50 31,50
Vaste Waard.Ned 54,10 53,90
VastNed 105,00 105,50
VHSOnr.Mij 5,20 5,10
VIBNV 46,90 47,10 e
VSB Aand.F. 99,20 99,30
VSBLiq.Groeif. 100,20 100,10 f
VSB Mix Fund 61,50 61,80
VSB Obl.Groeif. 108,30 108,60
VSB Rente Fonds 100.10 100.40
Wall Street
allied signal 35 Vt 35
amer.brands 37 '/i 37%
amer.tel.tel 51 'A 51
amoco corp 60 59'A
asarcoinc. 29 28 Vi
bethl. steel 18 Vt WA
boeingeo 47 Vi 47 M
can.pacific 15 15 'A
chevron 44'/- 44 'A
chiquita 13 '/" 13 s/i
chrysler 48'/i 48'/.
citicorp 41 Vi 41 Vi
consedison 25« 25'/:
digit.equipm. 34 34 'A
dupont nemours 55Vi 55Vi
eastman kodak 47 47 Vi
exxon corp 61 Vi 61VS
ford motor 26 s/. 26 Va
gen. electric 50VS 49 Vi
gen. motors 39 Vi 41 Vi
goodyear 33 'A 33 'A
hewl'ett-pack. 98 Vi 100 Vi
int. bus.mach. 73'/: 73V.
int. tel.tel. 84 83'A
klmairlines 24'/. 24'/:
mcdonnell 142. 142Vi
merckeo. 38 3A 39'/.
mobiloil 84 '/■ 84 '/*

omega fmanc. 24 VS 24 Vi
philips 29 VS 29 VS
royaldutch 106 Vi 107
sears roebuck 46 46 VS
sfe-south.pac. 17Vi 17 VS
texaeoine 61 Vi 61 Vt
travelers 31 VS 32 VS
united techn. 61 V. 62 Vi
westinghouse 12 VS 12 VS
whitman corp 16 Vi 16 VI
woolworth 14Vi 14 VI
Advieskoersen
amenkdollar 1,695 1,815
austr dollar 1,30 1,42
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1,200 1,320
deense kroon (100) 27,10 29,60
duitsemark(100) 109,30 113,30
engelse pond 2,59 2,84
finse mark (100) 35,10 37,60
franse frank (100) 30,95 33,70
gneksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlr.(lOO) 19,50 23,50
ierse pond 2,55 2,80
.ital.lire (10.000) 09,65 11,35
jap.ven(10.000) 171,50 177,50
noorsekroon (100) 24,10 26,60
oost.schill (100) 15,65 16,15
.port.escudo (100) 0,98 1,16
spaansepes, (100) 1.25 1,41
turkse lira (100) 0,0031 0,0058
zuid.afr.rand 0,40 0,55
zweedse kr. (100) 21,90 24,40
zwits.fr.(100) 129,75 134,25

Wisselmarkt
amerik.doUar 1,76275-1,76525
antül.gulden 0,9775-1,0075
austr.dollar 1,3650-1,3750
belg.frank(lOO) 5,4455-5,4505
canad.dollar 1,25775-1,26025
deensekroon (100) 28.525-28,575
duitsemark(100) 111,8950-111.9450
engelse pond 2.7250-2,7300
franse frank (100) 32,365-32.415
griekse dr. (100) 0,6740-0,7740
hongk.dollar(100) 22,6950-22,9450
iersepond 2,6875-2,6975
ital.lire(10,000) 10,725-10,775
japven(10.000) 175,950-176.050
nwzeel.dollar 1,1290-1,1390
noorsekroon (100) 25,625-25.675
oostenr.sch. (100) 15,8990-15,9090
port. escudos (100) 1,0690-1.1090
spaanse pes. (100) 1,3200-1,3300
'zweedsekr. (100) 23,545-23,595
zwits.frank(lOO) 132,595-132,645
ecu. 2,1265-2,1315

Indexen
cbskoersindex 277,90 277,20

EOE-index 415,35 414,40

Dow Jones 3833,43 +18,51

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

abnamrocjan 60,00 192 1,80 1,30_"
abnamrocjan 62,50 346 0.60 0.40
abnamro c apr 60,00 100 3.50 3,00
abnamro c apr 65,00 699 1,10 1,00
abnamro papr 60,00 83 1,50 1,70
aegn c jul 95,00 100 19,00 a 18.20
ah c apr 50,00 97 4,70 4,60
ah pjan 52,50 360 0,90 a 0,60
akzo c jan 200,00 94 3,30 a 3,40
bgg pmei 25,00 103 5,20 b 5,00
dsm c jan 145,00 233 1,20 1.70
els c jan 18,00 465 0,30 0,30
els pjan 17,00 215 0,10 0,10
coc e jan 410,00 90 9.30 8,90
coc c jan 415,00 194 6.10 5,80
coc cjan 420,00 441 3,80 3,50
coc c jan 425,00 119 2,10 1,80
coc pjan 400,00 1165 0,80 0.80
coc pjan 405,00 320 1,30 1.30
coc pjan 410,00 546 2,40 2,40
coc pjan 415,00 185 4,10 4,10
coc pjan 420,00 86 6,80 6,80
hoog cjan 75,00 109 4,30 4,40
hoog c apr 80,00 86 5.00 5,10
hoog c apr 90,00 164 1,80 2.10
hoog pjan 75,00 130 1,60 1,50
hoog papr 75,00 93 4,00 4,00
kim cjan 45,00 101 0,90 0,70
kim c apr 45,00 95 2,60 2,40
kim papr 42,50 166 2,20 2,30
nedl c jan 60.00 110 I,ooa 0,80
nut c feb 90,00 182 2.70 2,60
nut c feb 95,00 160 1,70 a 1,50
olie c jan 210,00 114 0,20 0,10
phil c jan 50,00 368 3,20 2,90
phil c jan 55,00 319 0,60 0,50
phil c apr 60,00 186 0,90 0,80
phil pjan 50,00 260 0,50 0.50
phil pjan 52,50 110 1,20 1,30
phil papr 55,00 250 3.90 4,00
phil pjul 50,00 115 2,70 a 2,70
tops c jan 760,00 81 4,50 3,60
tops pjan 740,00 104 8,50 8,80
tops papr 700,00 202 6.50 a 6,00
unil c jan 195,00 82 10,00b 10,50b
unil c jan 200,00 102 6,30 6,50b
umi c jan 210,00 158 1,30 1,30
unil cjan 220,00 90 0,20 0,30
umi c apr 210,00 94 5,60 5,80
umi pjan 205,00 105 3.30 3,00a
Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.350-21,950 vonge
21,420-22,020. bewerkt 23,550 laten, vo-
nge 23,620 laten.
Zilver onbewerkt 235-305, vonge
235-305, bewerkt 350 laten, vonge 350
laten
i— ' ■—^—a=laten gibteden^exdiv.

b=bieden h=laten*ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividertd Isgedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slot».oer» gisteren

economie

Vezelsector Akzo
boert weer goed

JMSTERDAM - De vezelsector van het che-
mieconcern Akzo Nobel zal bijdragen aan de
htist over 1994. En die winstgevendheid
"-jft voorlopig zo, ook in tijden van con-
"""cturele neergang. Delen van de sector le-
weri weliswaar verliezen op, maar het ge-
■e<-l komt boven de zwarte streep uit. Dit
j^ft een woordvoerster van Akzo gisteren

bevestigd.

Xp grote moeilijkheden die de vezelsector de
Fgelopen jaren heeft ondervonden, zijn gro-

tendeels voorbij. Vooral de polyestervezels
voor textiele toepassingzitten nog in de pro-
blemen. Akzo trof eerder dit jaar een voor-
ziening van 75 miljoen gulden voor verdere
herstructurering van de Europese activitei-
ten op dit terrein.

Omdat Akzo eerder dan zijn concurrenten is
begonnen met reorganisaties kan thans al
weer met winst worden gedraaid. Over 1993
leed de vezelgroep een operationeel verlies
van 21 miljoen gulden. Over de eerste negen
maanden van dit jaar verdiende de vezel-
groep 59 miljoen gulden.
Het hele concern verwacht zowel in 1995 als
in 1996 een lichte omzetstijging van om en
nabij 3 procent. Deze verwachting stoelt op
de herstellende economie in Europa en de
goed draaiende Amerikaanse economie.

Supersterk
Met gepaste trots meldt het kwar-
taalbericht van DNB ook dat de
gulden het afgelopen jaar de sterk-
ste valuta binnen het Europese
Monetaire Stelsel is gebleven. In de
statistieken van de Bundesbank
krijgt de gulden om die reden dan
ook een apart kleurtje mee. De Bel-
gische frank en het lerse pond ein-
digen het jaar weliswaar ook iets
boven de 'spilkoers' van de Duitse
mark, maar zijn delen van het jaar
zwakker geweest.

mie uit het dal klimt, terwijl de
sterke groei in Oost-Azië en Zuid-
Amerika volgend jaar ook wel eens
zeer krachtig zou kunnen uitvallen.
Met positieve gevolgen voor de eco-
nomieën van 'alle industrielanden."
Met uitzondering van Griekenland
en Portugal spreken de Duitse cen-
trale bankiers inmiddels over een
breed gedragen conjunctureel her-
stel in Europa. Dat blijkt onder-
meer uit de bezettingsgraad in de
verwerkende industrie. Op dit mo-
ment ligt dit belangrijke economie
sche cijfer al boven het historische
gemiddelde.

Tegelijkertijd zijn er ook steeds
bneer tekenen dat de Japanse econo-

De Nederlandse industrie verwacht
bovendien dat de bedrijvigheid de
komende drie maanden verder zal
toenemen. „Men is zeer tevreden
met de ontwikkeling van de order-
positie," aldus een gisteren gepubli-
ceerd bericht van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Ondanks een stijging van de afzet-
prijzen blijft het (geschoonde) in-
dexcijfer van de orderpositie op
verdere groei in de komende maan-
den wijzen, zo blijkt uit de CBS-cij-
fers.

De achterstand in economische
groei op het Europese continent ten
opzichte van de Angelsaksische
economieën (Engeland en Noord-
Amerika) is kleiner geworden, con-
stateert de Bundesbank. ~In 1995
zou dit proces zich kunnen doorzet-
ten," aldus de Duitsers in Frank-
furt.

Bankiers en industrie
optimistisch 1995 in

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - De centrale ban-
ken van Nederland en Duitsland
zijn optimistisch over een voort-
gaand economisch herstel. Zowel
het kwartaalbericht van De Neder-
landsche Bank (DNB) als het de-
cember-overzicht van de Deutsche
Bundesbank constateert bovendien
een rustige en stabiele situatie waar
het inflatie, Europese valuta's en
rentestand betreft.
De beide landen, met nauw verwe-
ven economieën, zijn op een aantal
onderdelen van die economie kop-
loper in Europa. Zo is de stijging
van de consumentenprijzen in
Duitsland in november teruggelo-
pen tot 2,7 procent (op jaarbasis),
terwijl dit cijfer in Nederland in no-

vember al tot 2,5 procent was te-
ruggedrongen. Het Europese ge-
middelde was op dat moment nog 3
procent.

Stijging hypothecair
krediet derde kwartaal

hoogste in tien jaar
AMSTERDAM - De hypothecaire
kredietverlening aan gezinnen is in
het derde kwartaal met bijna 15
procent gestegen, het hoogste per-
centage in tien jaar. De Nederland-
sche Bank noemt deze expansie in
het derde-kwartaalverslag opval-
lend, gezien de sindsfebruari opge-
treden stijging van de hypotheek-
rente.

Een deel van het verstrekte hypo-
thecaire krediet wordt overigens
aangewend voor consumptieve uit-
gaven, aangezien een hypotheek
goedkoper is dan een consumptief
krediet. Onderpand kan gemakke-
lijker worden verstrekt door de
sterke waardestijging van het wo-
ningbezit in de afgelopen jaren.
De toegenomen vraag naar krediet
voor consumptieve doeleinden
kwam ook tot uitdrukking in de
sterke stijging van de niet-hypothe-
caire kredietverlening aan gezinnen
(ruim 16 procent). In tegenstelling
tot de kredietverlening aan huis-
houdens deed zich bij het totale
bankkrediet aan particuliere be-
drijven een inkrimping voor, na een
stabilisatie.
Evenals in de voorgaande kwarta-
len werd het herstel met name ge-
dragen door sectoren die zich voor-

al op de export richten. De produk-
tie in de industrie, waarvan circa 60
procent is bestemd voor de export,
groeide met bijna 3 procent. Ook in
de transportsector groeide de pro-
duktie fors. Matig ging het in het
derde kwartaal in de detailhandel
waar het afzetvolume zelfs een pro-
cent lager lag dan in hetzelfde
kwartaal een jaar geleden. Van de
meer op het binnenland gerichte
sectoren werd in de bouw wel een
hoge groei gerealiseerd, vooral door
een sterke toeneming van de pro-
duktie in dewoningbouw.

Gebarentaal

(ADVERTENTIE)
commissionair in Limburg i
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O Doofstomme serveersters van een fast-
food-restaurant in de Egyptische hoofdstad
Cairo nemen de bestelling op van een klant.
Daarbij wordt druk gebruik gemaakt van
gebarentaal. In het restaurant, dat gisteren

werd geopend, werken dertig doofstomme
Egyptenaren. Het is daarmee het enige eet-
huis in het Midden-Oosten en Afrika dat
alleen mensen in dienst heeft die niet kun-
nen horen en spreken. Foto: epa
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Sterven
Voor Brendan Gallagher (36) is een
huis met oprijlaanniet weggelegd.
Met zijnvrouw en acht kinderen
bewoont hij een benepen rijtjes-
huis in Strathfoyle, Londonderry.
Anders danin Cultra, waar de
meeste huizen op zee uitzien, kijkt
Brendan uit op een uitgebrande
garage. En in plaats van palmen
zijn het de autowrakken diehet
straatbeeldbepalen.
Brendan Gallagher is een van de
talloze slachtoffers van de oorlog
die in de ghetto's van Noord-ler-
land onverminderd voortwoedt.
Een commando van de IRA drong
eerder dit jaarzijn huis binnen om
hem te 'straffen', waarna hij ge-
dwongen was een veiliger heenko-
men te zoeken in dewoning van
een vriend. Het 'veilige' huis werd
echter met kogels doorzeefd, en
Brendan besloot de stadte verla-

ten. Gedurende drie maanden
woonde hij metvrouw en kinderen
op een kamertje in een dorp buiten
Londonderry, tot hij daar genoeg
van had. Brendan Gallagher is nu
teruggekeerd naar de stad, daar-
mee het 'uitwijsbevel' van deIRA
negerend.
Hij zegt: „Ik zal waarschijnlijk
met mijn leven moeten boeten voor
het feit dat ik in weerwilvan de
IRA ben teruggekomen naar Der-
ry. Maar liever dan op mijn knieën
te leven, sterf ik staande. Je kunt
maar een keer sterven."
Dan, zonder hetzelf te beseffen,
bedient hij zich van George Or-
wells 'newspeak'. „Vrede," zegt
hij, „betekent voor mij oorlog."
Gezien vanaf het regeringspluche
in Londen en Dublin, heerst er se-
rene rust in Noord-lerland.En
zeker, voor heteerst hangter een
sfeer van optimisme boven de pro-
vincie. Maar voor de honderddui-
zenden bewoners van de lange,
eentonigerijen arbeiderswonink-
jesin de ghetto's is er weinig ver-
anderd. Al wat zij ontwaren als zij
omhoogblikken naar de loodgrijze
luchten, is het oude zwaard van
Damocles.
Sinds de IRA op 31 september
haar geruchtmakende bestand af-
kondigde, dat op 13 oktoberwerd
gevolgddoor een protestants
staakt-het-vuren, is er geen bom
meer ontploft in Noord-lerland.
De militairen hebben hun helmen
vervangen doorbaretten, politie-
mannen gaan onbevangen zonder
kogelvrije vesten over straat. Maar
deIRA en de protestantse terreur-
bendes UFF en UVF hebbennu
hunaandacht verlegd naar de ei-
gen ghetto's.

Voor het staakt-het-vurenkonden
dissidentenen zogenaamde 'aso-
cialen' daarrekenen op een knie-
schot. Zij werden doorgaans ont-
boden door de plaatselijke terreur-
groep, en verschenen stipt optijd
in het steegje waar debestraffing
plaats zou vinden. Door de jaren
heen was het woord 'knieschot'
een eufemisme geworden, omdat
in de praktijk ook enkels en elle-
bogen werden meegenomen. Maar
'veroordeelden'verzuimden door-
gaans niet de afspraak met hun
beulen te missen; dat, zo wisten
zij, betekendeeen schot door het
hoofd.

Knuppel
'Kneecappings' waren een routine-
matige bezigheid. Op een enkele,
warme zomeravond van dit jaar
voerde de IRA er zeventien uit,
waarvan een met fatale gevolgen.

Hardnekkige dissidentenwerden
'uitgewezen'of gewoon opnieuw
gestraft.
„Ik haaldeeen keer een jongenop
dieal voor de vijfde keer door de
knieën was geschoten," zegt lan
Sloan van deArdoyne Ambulance
Center in het protestants Noor-
dwest-Belfast. „Al wat hij zei,
was: 'Wat zal m'n moedernu weer
zeggen?"
Het bestand heeft een rigoreus ein-
de gemaakt aan een praktijk die de
afgelopen kwart eeuw meer dan
drieduizend mensen kreupel heeft
gemaakt. Sinds het staakt-het-
vuren hebben nog slechts twee
mensen een knieschot gehad, bei-
den door protestantse milities. De
IRA heeft sinds haarbestand van
31 september geen 'kneecappings'
meer uitgevoerd.
Ze is overgestapt op de ijzeren
staaf, de honkbalknuppel, de mo-
ker en de hockeystick-met-spijker.
„De gevolgen van een afstraffing
met knuppels en ijzeren staven
zijn veel ernstiger dandie van een
knieschot," verklaart Christine
Morrison van het Royal Victoria
Hospital. „Bij een schot wordt een
enkele plaats getroffen, en als de
wond niet dodelijk is, is de kans op
genezing vaak redelijk."
De artsen van hetRoyal Victoria
Hospital weten waarover zij spre-
ken. Gelegen aan deFalls Road,
het katholieke ghetto van West-
Belfast, kan het ziekenhuis zich la-
ten voorstaan op 25 jaar ervaring
in het behandelen van schotwon-
den.

Christine Morrison: „In de jaren
'70 lageen knieschot-patiënt al
gauw drie tot vier weken in het
ziekenhuis. We zetten het gewricht
vast totdat de wond was genezen.
Nu drijven we een metalen pin
door de knie, en ontslaan de pa-
tiënt na een paar dagen."
Voor iemand met een schotwond is
er geen betere plaats ter wereld
danBelfast, zegt het ziekenhuis.
Een van zijn orthopedisch chirur-
genreisde eerder dit jaar op ver-
zoek van de VerenigdeNaties af
naar Sarajevo om de artsen aldaar,
toch geen beginnelingen, te in-
strueren.
Maar voor de geroutineerde artsen
van Belfast was de vrede een dom-
per. Morrison: „Het is veel moeilij-
ker om iemand te behandelen
wiens armen en benen zijn gebro-
ken. Mensen diemet knuppels en
ijzeren staven zijnbewerkt, heb-
ben verwondingenover een veel
groter oppervlak. We hadden een
jongenvan wie ze allevingers had-
den gebroken doorer betonblok-

ken op te gooien. Er zitten zo veel
botjes in een hand, dathet moei-
lijk is dat weer goed te krijgen."

Lijm en veren
Als gevolgvan devrede liggen de
slachtoffers van de IRA, de UFF en
de UVF nu gemiddeld twee keer zo
lang op dezaal, zegt Christine
Morrison. Verontrustender is, dat
bovendien hun aantal is toegeno-
men.
Blijkens een opgave van de RUC,
deNoordierse politie, bestrafte de
IRA sinds haar staakt-het-vuren
23 mensen (tot 12 december 1994),
bijna twee per week. Dat was een
toename van 400 procent ten op-
zichtevan dezelfde periode in het
jaardaarvoor.
Oude, in onmin geraakte methodes
zijnbovendien weer in zwang ge-
komen. Begin december werd
HughBrady in het centrum van
Londonderry door deIRA uit een
pub gesleurd,aan een paal gebon-
den, met autoverf en lijm bespoten
en met veren bestrooid.
Hugh Jordan, de plaatselijke jour-
nalist diehet incident onthuldeen
nu ook door de IRA wordt be-
dreigd, zegt: „Brady was een zeer
gerespecteerd lidvan Sinn Fein
(de politieke vermomming van de
IRA, red.). Hij was echterbetrapt
op handel in drugs en verzeke-
ringsfraude, en moest daarom
worden vernederd."
Terwijl derdenop wrede wijze
worden gestraft voor (vermeende)
misdaden, bedienen de terreur-
groepen zich zelf onbeschaamd
van mafia-technieken. Het aantal
gewapende overvallen is sinds de
afkondiging van het bestand be-
perkt gebleven tot twee (balans:
één dode), maar afpersingen zijn
aan de orde van de dag.
Geen enkele IRA-cel is ontbonden,
en alle ledenworden doorbetaald.
De IRA heeft daarvoor jaarlijks
bijna tien miljoen gulden nodig, zo
schat de Britse regering. Een deel
van dat geldkomt van sympathi-
santen, met name in Amerika,
maar derest moet in Noord-ler-
landvergaard worden. Wie wei-
gert te betalen, kan rekenen op een
onaangekondigdbezoek van de
honkbalclub.

Bloedbad
Voor slachtoffers zijn ook de psy-
chische gevolgenvan een afstraf-
fing met knuppels ernstiger.
Christine Morrisonvan het zieken-
huis: „Een knieschot boezemde
sommige slachtoffers weinig angst
in. Vergeet niet dat velen van hen
een harde jeugdhadden gehad. We
hadden er ooit eentje diezijn beu-

len had gevraagd: 'Mag ik eerst
mijnbroek opstropen; hij is pas
nieuw."
Hugh Sinclair, een reclasserings-
werker in het protestantse Shan-
kill-ghetto, werd ooit door de
knieën geschoten. „Je dronk een
hoop en ging dannaar deplek
waar de bestraffing werd uitge-
voerd," zegt hij, bijna achteloos.
„Maar de gedachtedatze me twin-
tig minuten lang met knuppels
gingen bewerken, zou ik ondraag-
lijk vinden."
Brendan Gallagher werd in zijn
woning te Londonderry gecon-
fronteerd metvier gemaskerde
mannen, die hem kwamen halen
voor een 'verhoor' in het plaatselij-
ke Sinn-Feinkantoor. Hij verzette
zich hevig, en vijf van zijn kinde-
ren waren getuige van hetbloed-
bad dat volgde. Allen staan nu
onder behandeling van een psy-
chiater.

„Ik lag te slapen op de bank toen
Joseph, met 11 jaarmijn oudste
kind, riep: 'Pappa, er staan vier
gemaskerde mannen voor de deur!'
Ik schoot overeind, maar ze had-
den devoordeur al ingetrapt en
kwamen de woonkamer binnen. Ik
trapte de eerste van hen tegen de
grond, maar de overige drie wier-
pen zich op mij."

„Ze schopten me en sloegen de te-
levisie en dehifi-apparatuur op
mijn hoofd kapot. Overal lag
bloed. Geraldine, mijn vrouw, die
bij een van hen het masker had af-
gerukt, werd dooreen glazen deur
gegooid. Op de grond liggend,
slaagde ik erin een van mijn aan-
vallers in het gezicht te trappen."
„Toen kwam het bevel: schiet hem
neer! Ter plekke! Ze sleurden me
naar de voordeur, maar ik verzette
me uit alle macht. Een van hen be-
gon mijn elleboog te bewerken met
eenkapotgeslagen fles." Brendan
zwijgt even, en ontbloot zijn rech-
terarm. „Komt nooit meer goed,"
zegt hij, terwijl zijn hand over het
verbrijzelde gewrichtgaat.
„Uiteindelijk haddenze me bui-
ten. Een van hen trapte me tegen
het hoofd, terwijl een ander een
halfautomatisch pistool te voor-
schijn haalde. Ik hoorde m'n zoon-
tje smeken: 'Niet doen, niet mijn
pappie doodschieten!'"
„Maar hij richtte het pistool op
mijn knie en schoot. Daarna richt-
te hij op mijn buik. Het wapen
blokkeerde, en hij haalde nog een
keer de trekker over. Het blok-
keerde opniew. Ik brulde: 'Kloot-
zak, jekunt nog nieteens schie-
ten."

Brendan Gallagher isvoor derest
van zijn leven getekend, lichame-
lijken geestelijk. Maar van alle
slachtoffers die de IRA, de UFF en
de UVF sinds het uitbrekenvan de
vrede hebben gemaakt, is hij de
enige die de moed heeft gehadom
tegen journalistente praten.
Maar wiekan het deanderen ver-
wijten datzij liever in stilte lijden?
Gavin Smyth was een van die an-
deren. Eerst werden zijn benen
gebroken terwijl hij op zijn rug
lag. Daarna werd een arm bewerkt
terwijl hij op de ene zij lag, vervol-
gens werd hij op de andere gewen-
teld. De IRA houdt niet van half
werk.

„Toen hij op de ziekenzaal lag,
kwam ereen verzoek van de pers
om hem te mogen fotograferen,"
zegt Christine Morrison. „Het
doodsbenauwdekind, datpas zes-
tien was, weigerde. Maar zijn moe-
der dacht dat publiciteit hem mis-
schienkon beschermen. De foto
verscheen in de Independent. Het
gevolgwas dat hij daagsna zijn
ontslag uit het ziekenhuis opniew
werd gepakt."
Het was deNoordierse journalist
MartinDillon die in zijn recente
boek over deIRA (The Enemy Wit-
hin)eraan herinnerde datelk ac-
tief lid van de organisatiebij in-
treding het 'Groene Boek' krijgt
uitgereikt. Onderde tussenkop
'Gedragscode' worden daarin de-
zelfde richtlijnen gegeven dieMao
destijds voor de soldatenvan zijn
Rode Leger uitvaardigde:

2. Spreek beleefd tot de mensen.
2. Wees eerlijk in alle zakelijk

verkeer.
3. Geef alles terug wat jehebt

geleend.
4. Betaal voor alles wat jehebt

beschadigd.
5. Sla geen mensen.

Brendan Gallagher lacht. „Toen ik
een kleine jongenwas, ging ik naar
hun bijeenkomsten. Een daarvan
herinnerik me nog goed. Staande
op een hoek van een straat in de
Bogside (het katholieke ghetto in
Derry dat geldt als de bakermat
van de huidigeProvisional IRA,
red.), sprak een lidvan de IRA een
menigte toe. Hij zei: 'Wij zijn het
leger van het volk, wij zijn van jul-
lie. Wij hebben wapens om jullie te
beschermen. Maar als julliewillen
dat wij de wapens neerleggen, dan
doenwe dat.Brendan lacht op-
nieuw. „Je moet ze nu eens vragen
om dewapens neer te leggen. Je
krijgt ze op jegericht."

extra

Vrede houdt op waar
ghetto's beginnen

Een klein bericht in de plaatselijke
krant: 'Van twee katholieke man-
nen uit Armagh zijn gisteravond
de armen en benen gebrokenmet
een moker. De twee slachtoffers
werden ontvoerd doorzes gemas-
kerde mannen en naar een steegje
gesleurdvoor deafstraffing.
Het bericht kwam niet verder dan
pagina zes; het is nu vrede in Bel-
fast. De restaurants in de gegoede
wijken zitten vol, het stadscen-
trum bruist, bij de Mercedes-dea-
lerzijn de verkoopcijfers 'omhoog-
geschoten', voor het lidmaatschap
van de golfclub is de wachttijd nu
vijf jaar.Noord-lerland beleeft
voor het eerst sinds een kwart
eeuw een vredige kerst.
Een anderberichtje: 'Een bende
die een 55-jarige man tot pulp
sloeg, dwong zijn vrouw toe te kij-
ken. Drie gemaskerde mannen
sleurdende vrouw uit dewoonka-
mer en dwongen haar toe te kijken
terwijl ze zijn armen, benenen
vingers met honkbalknuppels bra-
ken. Pagina drie.
Het slachtoffer woondein Sandy
Row, het protestantse ghetto pal
achter het prestigieuze Europa
Hotel. Slechts honderden meters
verder, in het dureZuid-Belfast,
wauwelt een makelaar: „Een huis
dat hier tien jaar geleden 150.000
gulden deed, is nu 450.000 waard.
Voor huiseigenaren in Zuid-Bel-
fast heeft devrede plotselinge rijk-
dom gebracht."
Elders zijn deprijzen nog verder
gestegen. In Cultra, aan de 'goud-
kust' van Noordwest-Belfast, kost
een woning met vier slaapkamers
nu driekwart miljoen gulden. In-
begrepen is uiteraard de oprijlaan-
met-palmen.

Voor het eerst sinds 25 jaar
beleeft Noord-lerland een

vredige kerst. Sinds de IRA
en de protestantse

terreurgroepen een bestand
hebben afgekondigd, is er

geen bom meer ontploft. Het
aantal incidenten met

vuurwapens is op de vingers
van een hand te tellen.

Maar de vrede houdt op
waar het ghetto begint. In de

protestantse en katholieke
ghetto's van Belfast en
Derry woedt de oorlog

onverminderd voort. De
milities mogen hun

vuurwapens hebben
neergelegd, zij hebben

andere wapens opgenomen:
honkbalknuppels, ijzeren

staven, mokers en
hockey-sticks-met-spijkers.

Na 25 jaar in
lerland geen

oorlog met kerst

# De milities mogen hun vuurwapens hebben neergelegd, zij hebben andere wapens opgenomen. Foto: gpd
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In het boek Chickensoup
for the Soul (Kippesoep

voor de Ziel) komt de vol-
gende merkwaardige zin-

snede voor: 'Als jezou we-
ten dat je spoedig zou ster-
Ven en jezou nog maar één

telefoongesprek kunnen
Voeren, wie zou je bellen en
wat zou je zeggen? En waar

wacht je dan nog op?'
In het gezin waar ik uit

l-tom, was Kerstmis een heel
bijzondere gebeurtenis, in
feite de meest bijzondere

van het hele jaar. De voor-
bereiding ervan begon vaak
al weken tevoren. Het huis

opgeknapt, er werden
Voor de meeste thuiswonen-
de gezinsleden nieuwe kle-

ren aangeschaft, en soms
werd er ook nieuwe huis-
raad gekocht, zoals meu-

bels, een muziekinstallatie,
een televisie. Maar ook in
een ander opzicht was er

vaak sprake van een lang-
durige aanloop
naar Kerstmis.

Als eenvan de jongerenuit een serie van elf
kinderen tussen wienogal wat leeftijdsver-
schil, herinner ik me dateen vraag die ons
dan sterk bezighield, was wievan de oudere,
elders wonendekinderen metkerst thuis
zou komen? Zeker omdat er vaak grote
spanningen of conflicten tussen mijn ouders,
met name mijn vader, en mijn ouderebroers
waren, bleef het dikwijls tot kerstavond laat
onzeker of dievoldoende waren bijgelegd of
afgezwakt om dethuiskomst van de een of
de ander mogelijk te maken. Maar, wonder-
lijk genoeg, luktehet meestal toch om een
soort kerstbestand overeen te komen. En als
dan de hele familie uiteindelijk, al dan niet
met 'op ijs gezette' gevoelens van frustratie,
aan dekerstdis zat, viel er een soort van col-
lectieveopluchting te bespeuren. Dan koes-
terden we ons allemaal, hoe klein ook, in de
gloed van de illusiedat iedereener nog bij-
hoorde, dater niemand uit de boot was ge-
vallen, datwe als gezin nog altijd intact
waren.

Ook al overleefde die illusiesoms de kerst
nieteens - niet zelden braken op tweede
kerstdag devijandelijkheden al weer uit -
toch lietze altijd weer een belangrijk spoor
na. Een spoor van hoop, hoop dat als ieder-
een zijnbest deed, dathet mogelijkmoest
zijn. Die ervaringhad overigens ook een
keerzijde. Als dekerstgloed afgekoeld was
en iedereen, al danniet morrend of gewoon
boos, zijns weegs ging, daalde er in huis al-
tijd een gevoel van verlies, van ontgooche-
ling, van 'hebben we metzijn allen alleen
maar een kerststukje zitten opvoeren?' neer.

Ook waren er, al dan niet onder de tafel,
stemmen van kritiek, van 'wat heeft het voor
zin om met kerst te gaan zitten doen 'alsof',
terwijl we allemaal weten hoe het in feite
zit...'

Later, toen ikme in de psychologievan het
ritueel in het algemeen ben gaan verdiepen,
heb ik me meermalen afgevraagd wat er zou
zijn gebeurd als het kerstritueel niet hadbe-
staan, als er geen enkele door detraditie
aangereikte mogelijkheidwas geweest om
ons, hoevol scepsis ook, aan dezelfde tafel
te krijgen. In hunrecent verschenen boek
Rituals for our Times (Rituelen voor onze
Tijd) schrijven de psychologen Evan Ime
ber-Black en JanineRoberts dat rituelen
zoals Kerstmis vijf basalefuncties kunnen
hebben: het vorm geven aan en onderhouden
vanrelaties, het signalerenvan veranderin-
gen, het helen van (emotionele) wonden, het
uitdrukkenvan een bepaald geloof of opvat-
ting, en gewoon hetvieren of genieten van
iets.

Het kan perritueel verschillen welke van
deze vijf functies op devoorgrond staat. Zo
is de diploma-uitreiking bij een eindexamen
een ritueel datvooral bedoeld is om een ver-
andering(in status) te signaleren en ook, via
uitnodigingenaan anderenom er bij aanwe-
zig te zijn, om relaties (verder) vorm te ge-
ven of te onderhouden.Maar zon ritueel is
natuurlijk niet bedoeld, en gelukkigmaar,
om emotionele wonden te helen. Op soortge-
lijke manier is een ritueel als eenmaal per
dagmet het hele gezin aan tafel een maaltijd

gebruiken zowel bedoeld om de onderlinge
relaties te onderhouden alsook uitdrukking
van het geloofdathet voor gezinsleden be-
langrijk is om dagelijks een bepaalde tijd
gezamenlijk door te brengen.

ledere groep mensen, hoeklein ook, wordt
steedsopnieuw voor de vraag gesteld,wie er
(nog) bij hoort, wie 'in' is en wie 'uit', wie
'close' met wie is, en wie zich aan het distan-
tiëren is. Een van debelangrijke functies
van rituelen is datze ons helpen om dit soort
aspecten van onze relaties met anderen hel-
der te krijgen en een gelegitimeerde gele-
genheidbiedenom bij te sturen als we onge-
lukkig zijn met een bepaalde ontwikkeling.
Rituelen biedenons een gelegenheid om
banden met anderen te blijven onderhou-
den,zelfs in tijden van crisis en conflict.

Imeber-Blacken Roberts geven daarbij een
simpele vuistregel: 'Als je de neiging hebt
om het bijwonen van bepaalde rituelen te
vermijdenof om er zelf niets aan te doen,
zelf niets te organiseren, dan is dat meestal
een belangrijk signaal dater op het gebied
vanrelaties met(belangrijke) anderen iets
rammelt. Simpeler gezegd, er isrelationeel
werk aan de winkel.Dat werk moet dan
vaak wel gedaan wordenvoorafgaande aan
hetritueel. Als iemand niet 'on speaking
terms' is met een bepaalde broer of zus,
maar toch de hele familie inclusief diebroer
of zus simpelweg voor-Oudejaarsavond thuis
uitnodigt, danis een weigering van diebroer
of zus om tekomen een stap die dekloof of
afstand alleen nog maar vergroot.

Daarom is hetvan belangom voorbereidend
werk te verrichten, om gebieden waar span-
ningen bestaanvoor bespreking open te
stellen en vooral om duidelijk te maken dat
het voortbestaan van een bandvan grotere
waarde wordt geacht dan welkverschil van
inzicht ook. Niet zelden blijkt dat het louter
iedereen weer eens bij elkaar krijgen, op de-
zelfde tijd, op dezelfde plaats voor een be-
paald ritueel, oude patronen van boosheid
en wrok kan doorbreken. Soms omdat, zoals
de klassiekeRomeinse filosoof Seneca bijna
tweeduizend jaargeleden zo treffend heeft
gezegd, we al bij elkaar zittend ontdekken
dat onze wrok of boosheid in wezen nietan-
ders is daneen bekentenis van, een symp-
toom van verdriet. Maar zelfs als dat door-
breken niet meteen lukt, dankan het ritueel
in ieder geval de hoop doenherleven dat het
ooit zal lukken.

Dat is wat ik van mijn kindheidsherinnenn-
gen aan Kerstmis heb overgehouden: datre-
laties vaak 'hassle' (gesodemieter) zijn en
rituelen soms toch 'hope' bieden. En, zoals
George Bernanos het in zijn prachtige boek
'De vrijheid, om wat te doen?' zo treffend
zegt: 'De hoop is de grootste en moeilijkste
overwinning die de mens opzijn geest kan
behalen.

Reden genoeg om dat ene telefoontje alvast
bij leven en welzijn maar te plegen.

door

&-EKSTRA

Ook drugsmama's gaan de bak in
MoederEngeline (62) hoeft haar
kinderen voorlopig niet te missen

Geen dag!

Met drie zonen en een dochter
moet mama nog zeker twaalf
maanden brommen.

Een fikse straf voor een lucratief
handeltje in harddrugs.

Haar huis in Heerlen was een jaar
lang dé buurtwinkel voor junks.

De handelbloeide en mama zwaai
dehandig de scepter achter de
toonbank.

De kinderenprobeerden hun moe-
deruit dewind toen de politie het
miljoenen bedrijf stoplegde.

Dat leek te lukken

Ook de openbare aanklager ver-
zette zich aanvankelijk niet tegen
een zachte aanpak.

Moeder mochtzelfs even de bajes
uit.

Schrokken derechters tijdens hun

geheimeberaadslaging van hun ei-
gen mildheiden de consequenties?

Voorzagen zij na een lichte be-
straffingvan de drugsmoeder een
stroom van bejaarde moeders en
stokoudevaders voor het hekje,
naar voren geschoven om dekas-
tanjes voor criminele drugsbonzen
uit hetvuur te slepen?

Mama moet terug naar haar cel

MoederEngeline (62) schudtna
het aanhoren van het zware vonnis
van dertigmaanden met aftrek on-
gelovighaar paars gespoelde haar-
dos.

'De directeur van de bajes heeft
me toch vrijgesproken,' zwaait En-
gelinevertwijfeld met een officieel
ogend stukpapier.

Haar voorlopige ontslag uit de
rijksinrichting is wat anders dan
een strafvonnis, legt een welwil-
lende advocaat haar uit.

Terwijl haar zonen en oudste
dochtereen voor een worden te-
ruggeleid naar hun cel, zakt een

moeder vertwijfeld neer en huilt
zachtjes.
Zeker, ze verdiende tonnen aan de
handel.

'Maar, ik ben met mijn dochter
gaan handelen om te voorkomen
dat mijnverslaafde zonen moesten
gaan stelen om aan hun dagelijkse
shot te komen. Ik had altijd spul
voor hen in thuis,' zegt ze.

Ook opvakantie nam zij drugs
voor de jongensmee uit eigen
voorraad.

Bij haar aanhoudingkwam dieva-
kantievoorraad bij een inwendig
onderzoek boven water.

Mama en haarkinderen gingen
wel drie keer op vakantie per jaar

Rust krijgt de familie nu op lokatie
in Limburg: in 'Overmaze' of in
'De Geerhorst.

'Geen vrolijk kerstfeest,' snikt
moeder.

'Samen uit, samen thuis,' mompelt
een ver familielid op de publieke
tribune

fc^^^ doorrob peters J

extra

Nederland na de drooglegging

EconomieGemant
Pilsje, een glaasje wijn, een

■*': stuk voor stukconsumpties
iet meer weg te denken zijn"et dagelijkse leven van de,geheelonthouder. De gebrui-

§eniet ervan. Drank geeft ge-
Sheid, versoepelt het sociaal
er- Drank is een industrie:in

Jiden varianten worden de
Neten verkocht. Zwak-alco-
J^heen sterke drank. Drank
"'gefabriceerd, er wordtre-eVoor gemaakt, er is een dis-

I 'leapparaat van groothandel
,!"met detailhandel. Je kunt

°Pen in de supermarkt, bij de
slijter. Een deel

J*e drinkcultuur speelt zich af
en cafés. Op elk ni-

i van het produktieproces (van
£**ant tot en met detaillist)
Pt ook deze industriewerkge-

En vergeet daarbij de. *yeringsbedrijven niet: deQstoffenleveranciers (gerst,
u cri), de flessenfabrieken, de
ien- en doppenmakers, de ma-
akindustrie, de verpakkingsin-
Ji*< transporteurs enreclame-

iu've voor consumenten en pro-
H^en is er op het dranktoneel

voor de overheid. Deze
(Langt niet alleen de gangbareL 'ngen die elke vorm van be-
(JSheid opbrengt (loon- en in-
* 'enbelasting, btw, vennoot-

"*sbelasting). De schatkist

ontvangt bovendien de alcoholac-
cijns. Maar daar staat tegenover
datdiezelfde overheid flink wat
kosten moet maken die betrekking
hebben op de manier waarop wij
alcohol genieten. Overmatig alco-
holgebruik veroorzaakt thuis en
op straat onherstelbaar persoon-
lijk leed. Spotjes met teksten als
'Drank maakt meer kapot dan je
lief is' en 'Geniet, maar drink met
mate' zeggen wat datbetreft ge-
noeg. Alcohol heeft een benevelen-
de werkingen bij een overdosis
raakt de gebruikerernstig ontre-
geld. Politie en justitiehebben
handel vol werk met preventie
controle en straffen. Ook misbruik
van drank schept werkgelegen-
heid: denkaan alle mensen dieaan
het werk zijn om de gevolgen er-
van op te vangen.

Tot zover een beeldvan een sa-
menleving dieaan de ene kant aan
drank veel positiefs ontleent, maar
diegrote problemen heeft met de
gebruikers dieover deschreef
gaan. Stel nu dat onze regering en
volksvertegenwoordiging plotse-
ling de geest krijgen. Ze raken in
de banvan een anti-alcohol-
betoog. Men ziet in dat alcoholeen
'drug' is en wil het als zodanig be-
handelen. Met als gevolg dat per 1
januari defabricage van en de
handel in alcoholverboden zijn.

Producenten en gebruikers zijn
met stomheidgeslagen. Er volgen
heftige protestakties. Het huis van
de ministervan justitiewordt ge-
heel met bierkratten dichtge-
bouwd. Fabrikanten latenhectoli-
ters whisky vrij weglopen in de
Hofvijver te 's-Gravenhage.

De regering schrikten keert voor
een deel op haar schreden terug.

Alleen bier wordt in het vervolg
nog 'gedoogd. Maar hetmag al-
leen nogworden verkocht in ge-
specialiseerde bier-'shops', dieniet
meer dan 5 kratten in voorraad
mogen hebben. Supermarkten ver-
tonen lege schappen, slijterijen en
cafés worden gesloten. Een enkel
restaurant durftnog wel een
glaasje wijn te serveren maar het
moet allemaal stiekem.Bonafide
fabrikanten moeten de poorten
sluiten. Sterke drank is alleennog
illegaal te koop. In donkere portie-
ken kun je een, in een oude krant
gerolde, fles voor woekerprijzen
bemachtigen. Wat erin zit moet je
maar afwachten.

De handel in distilleerkolven
bloeit op: thuis stoken de mensen
hunbrouwsels voor eigen gebruik

Wat ondernemender figuren gaan
op grote schaal produceren in obs-
cure panden. Energie tappen ze il-
legaal af. Belastingen worden
uiteraard nietafgedragen. Door-
dat de overheid drankzo moeilijk
verkrijgbaar heeft gemaakt, schie-
ten de prijzenervan omhoog. In
feite verschaft de goedbedoelende
overheid de illegaleproducent een

machtspositie ten opzichte van
zijn afnemers.

Intussen ziet de georganiseerde
misdaad er handel in. Er ontwik-
kelt zich een crimineel circuit dat
aan de goede oude tijd van Al Ca-
pone doet denken.De overheid
ontvangt geen belastingen en ac-
cijnzen meer. Op belastingformu-
lierenkomen pittbulls en mitrail-
leurs als aftrekposten te staan. Wel
moet diezelfde overheid handen
vol geld uitgeven aan deuitbrei-
ding van het politie en justitie-
apparaat. Op straat wordt het on-
veilig. Niet alleenkun je jeauto
niet meer parkeren omdat drank-
verslaafden dagelijks aan veel geld
moeten zien tekomen. Ook fluiten
op straat dekogels om jeoren en
struikel jeopparkeerplaatsen over
de in zwart landbouwplastic ge-
rolde slachtoffersvan afrekenin-
gen van de bendes. Ambtenaren
worden omgekocht. In het parle-
ment ontstaat ontreddering; mi-
nisters moeten aftreden. Officieren
van justitiezijn hun leven niet
meer zeker.

Wat was hetrustig en gezellig toen
je in het café op de hoek gewoon
een borrel kon pakken.

door
, RPLFSCHON-

DORFF

ander-zijds
Runderen

DOOR PETER STIEKEMA

Er zijn op dit moment, een week
voor Oudjaar, al vele tienduizen-

denkilo's illegaal vuurwerk in be-
slag genomen. Bovendien heeft

datzelfde vuurwerk inmiddels de
nodige lichaamsdelen in een onbe-
doelde baan om de aarde gebracht.

Je bent, kortom, nog steeds een
rund als je metvuurwerk stunt.

In 1993 ging ongeveer vijf miljoen
kilo legaal vuurwerk de lucht in,

met een waardevan pakweg veer-
tig miljoen gulden. Daar kan naar
schatting nog eens twaalf miljoen
bij wordenopgeteld voor illegaal

spul, zoals strijkers.

Verleden jaarvielen er weliswaar
voor het eerst minder slachtoffers
dan in voorgaande jaren,maar we
praten nog steeds over 1800 onge-

lukken, waarvan vijftig met zeer
ernstig letsel. In november '93

werd zelfs een man gedood door
een zelfgemaakte vuurwerkbom

met een kracht van twee megaton
of daaromtrent.Daarnaast is het
schrikbarend datbij vijftien pro-
cent van de ongevallen zeer jonge
kinderen, tussen de zes en negen

jaar,het slachtoffer zijn.

Het lijkt welof vuurwerk ieder
jaar gevaarlijkerwordt. Vooral het

spul dat in België te koop is, is
buitengewoon link. Als jehet

koopt lijkt er zo op het oog niets
aan het handje, maar als jehet af-

steekt kun je dag zeggen tegen
datzelfde handje, om over het oog

maar helemaal te zwijgen.

Alsof het allemaal nog niet erg ge-
noeg is, zijn criminele typetjes van
plan rond Oudjaar handgranaten
uit het voormalige Joegoslavië te
gebruiken. De gevolgen daarvan

heeft inmiddels ook een enkele
kunstenaar aan den lijvemogen

ondervinden.En dat allemaalon-
der het motto: Ik ben zo ontzettend
kwaad, dus gooi ik maar een hand-

granaat.

De Stichting Consument en Veilig-
heid is ook dit jaarweer in actie

gekomen tegen het jaarlijkse vuur-
werkdrama. De vier jongensdie nu

centraal staan in de campagne
zijn, wat je noemt, getekend voor
het leven. Dennis (16) verloor zijn
linkeroog,Alberto (31) zijn rech-

terhand, Vincent (19) mist een
aantal vingers en Paul (15) zijn

linkerbeen heeft zware littekens.
Sinds begin december zijn ze te

zien op tv, honderden billboards,
posters op de stationsen in tijd-

schriften en kranten.
Wegens de goedereacties op de
campagne van vorig jaarheeft

Consument en Veiligheid dus we-
derom een nieuw stelechte slacht-
offers gezocht en gevonden, zodat
de confronterende opzet gehand-

haafd blijft, zo meldt de folder. Of
het helpt waag ik te betwijfelen,

want ook nu zal wel weer een
nieuw stelkoeien met vuurwerk

knoeien, denk ik zo. Ik heb heteen
jaargeleden aleens in dezeru-

briek beweerd, maar ik blijf die
campagnes te slap vinden. Die ge-
tekende typetjes met bijschriften

als: dankzij dat te korte lontjeheb
ik nu eindelijk mijn (blindengelei-

de) hondje, vond ik toch een stuk
sterker.

Inventief als ik ben (in allebe-
scheidenheidoverigens) stel ik de

Stichting Consument en Veiligheid
gratis weer enkele suggesties ter

hand:

Via dat rotje van mijn oma,
heb ik nu levenslang een stoma.

Of, iets vulgairder:

Dankzij dieRomeinse kaars,
krab ik nooit meer aan mijn aars.

En voor de liefhebbers van een
volmaakt uiterlijk:

Met dehulp van een goedgemikte
strijker,

ben ik nu een fraai kunstgebit rij-
ker.

De volgende regels slaan, meen ik
maar, toch wel ongeveer alles en

misschien hebben ze ooknog meer
effect:

OnzePeter is tot zijn spijt
doorvuurwerk zijn ballenkwijt
Van Sinterklaas krijgt hij straks,

en dat isfijn
twee nieuwe, helaasvan marse-

pein!
Toch?
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Stichting WatersnoodLimburg wil 'Franse oplossing'

'Verzekering voor
natuurramp forceren'

Monument watersnood
OOL - GouverneurBerend-Jan baron van Voorst tot Voorst heeft gis-
teren in Ooi bij Herten een monument onthuld ter herinnering aan de
watersnood rond de kerstdagen vorig jaar.
Het roestvrij stalen monument is gemaakt door de Hertense kunste-
naar Winand Thönissen en bestaat uit een pilaar met daarop vier
vluchtende vogels. In het midden van de paal wordt aangegeven hoe
hoog het water van de Maas stond.
Het gedenkteken staat op de-plaats waar vorig jaareen Maasdijk be-
zweek en de nabijgelegen Roermondse woonwijk Den Ekkert onder
water kwam te staan. Bij veel bewoners is nog sprake van onverwerk-
te psychische angst en schade, zo zei Van Voorst.

!*■< Van onze verslaggever

U.K~ ledereen, die een op-
l^lvèrzekering sluit, moetL premie betalen

°r de gevolgen, van natuur-
Dit zei voorzitter3lel Mastenbroek van de

"chting Watersnood De-
1993 gisteren bij de

"^■-entatie van het jaarver-
§ in Ooi bij Roermond.

L
jfj,.Maximale politieke druk en
k lsche middelen moet een oplos-
\ §eforceerd worden om de ge-

van natuurramPen in hetLeveringspakket te krijgen,"Qt Mastenbroek.L
Ik ,'ehting sprokkelde vorig jaar
kv 'Ijoen gulden bij elkaar om de
jjj. Sen van de watersnood in
icy Urg bij de dertienduizendpar-
Ij *ere gedupeerden te verlichten.

°tale schade, inclusief land-
-53 ' en bedrijfsschade, bedroegbiljoen gulden.
rateribroek memoreerde dat op
l-j*e"-)*cd van hulpverlening vorig
ijt Veel goed is gegaan. Maar de
1 rSfiood heeft volgens hem ook

blootgelegd. Er
y eindelijk een oplossing komen

01-verzekerbare schade. -
Wateroverlast

ijv leraars dekken geen schade
i-watersnood. Dit besluit is in

genomen na de watersnood
l-lit Mede onder invloed van%L *eke druk na de wateroverlast
f* v r *g jaarin deze provincie zijn
|fi ,er2ekeraars en het kabinet be-id j*11 jaarom tafel gaan zitten. Tot
l*-om zone-er resultaat. Maar een
Pt " v°erder liet gisteren weten
[«iv ,et Verbond van Verzekeraars
H Ü* voor °-e zomer van 1995'

®' noogste niveau een oplossing

-^ **-oeten aandragen. De Neder-
Verzekeraars zien veel in de

(-,■ !*Se oplossing. Deze houdt in
V'e?ereen een °Psta*verzeke-(|J> slu't extra premie betaalt voor
;

H) o**0 ** verzekeraar Lugt Sobbe &
t-J^Wikkelde tot nu toe een cata-
ÖM?~Polis die uitgaat van een ver-
leng van een kwart van mate-
-5o ft^chade met een maximum van

|(t,"o gulden. „Dit is weliswaar
in egin van een oplossing maar
Ei sJ>een echte oplossing," vindt

>f Ook het Verbond van
llru raars acnt die oplossing 'ei-

"« onmogelijk.

Aantrekkelijk
ËVe uitenland bestaan welrege-
KjjJ* of verzekeringen voor na-
|V-. arnpen. In België is er sinds de
jlö7f.rsnood in het Scheldegebied in
«ta een speciale wettelijke rege-
FVol °0r verg°eding van schade als
Isql 8 Van natuurrampen. Het Bel-
ÏHi- V°orDeeld lijkt volgens Mas-
F*at °e^ aantrekkelijk maar hetTV, *aan ernstig kritiek bloot.
■iNepr! WeSens de bureaucratische

'f)- "^Ures en de vaak langdurige
p-,j. hebben de verzeke-
Rria J^ort geleden aangeboden de

fy-.fi °-eling van de claims van deeid over te nemen.

Verzet
feti §er-ng heeft zich tot nu toe te-
\w Franse oplossing verzet,
Vs

ege de beperking van de vrije
Svptnenten-ceuze evenals de las-
Sn Waring- De stichting Wa-
\ (?0c* Limburg vindt evenwel
V^ e regering onder druk moet
'oork n gezet om de patstelling tes^-'eken.
|!j°k Pagina 13

■jjS^Penfonds moet ookX^enaan bedrijven'

Kostbare lading

# In de bedrijfshaven van Bom kwamen gisteren drie antieke stoomlocomotieven uit Zweden aan. Foto: PETER ROOZEN

Aankomst stoomloes historisch moment
Van onze verslaggever

BORN - Met de aankomst van drie
stoomlocomotieven uit Zweden in
de bedrijfshaven van Bom, is giste-
ren voor de leden van de Zuid-Lim-
burgse Stoomtrein Maatschappij
(ZLSM) een lang gekoesterde wens
in vervulling gegaan.

De kostbare lading is vanuit de
Zweedse plaats Uddevalla per schip
geheel over water naar Bom ge-
bracht. Naast de drie locomotieven
en een partij reserve-onderdelen, is
op het allerlaatste moment ook nog
een goederenwagon aan de verza-
meling toegevoegd.

De antieke locomotieven stammen
uit 1911, 1914 en 1916. Eind jaren
vijftig hebben de locs nog een gelas-
te ketel gekregen en weer tien jaar
later zijn ze na een grondigerevisie
in het Zweedse spoorwegmuseum in
Gavle gestationeerd.

In het voorjaar van 1992 zijn door
de ZLSM de eerste onderhandelin-
gen gevoerd voor de aankoop van
de locomotieven. De komst van de
machines is voor het vrijwilligers--
korps van de ZLSM dé beloning
voor het vele werk dat in de afgelo-
pen jaren is verricht om de histori-
sche spoorlijn van het Miljoenen-
lijntje te realiseren.

Een bijzonder dag noemde ZLSM-
voorzitter H. Haenen gisteren het
ontladen van de kustvaarder 'MS
Scout Marin', waarmee de goederen
naar Bom zijn gebracht.

„Onze collectie is compleet," aldus
Haenen. „We verwachten dat de
eerste officiëlerit rond Pasen is."

De dagkon gisteren voor de ZLSM
helemaal niet meer kapot nadat be-

" richt werd ontvangen dat minister
Jorritsma van Verkeer en Water-
staat concessie had verleend aan de
stichting om een treindienst te be-
ginnen op het traject Schin op
Geul-Simpelveld-Kerkrade.

Dit jaar is het in ere herstellen van
het Miljoenenlijntje in een stroom-
versnelling geraakt. Voor een be-
drag van 4,7 miljoen is in het pro-
ject geïnvesteerd. Subsidies zijn
verleend door onder meer de Euro-
pese Unie, ministerie van Economi-
sche Zaken, de provincie Limburg
en betrokken gemeenten.

De spoorlijn is voor een periode van
tien jaar gehuurd van de Neder-
landse Spoorwegen, met een optie
voor nog eens vijf jaar.
„Nusle drie stoomlocomotieven zijn
gearriveerd, wordt het beeld van
een echt stoombedrijf werkelijk-
heid," aldus de ZLSM.

MeijerB doet beroep op humaniteit

Armeens gezin
wordt uitgezet

Van onze verslaggever
SCHINVELD - Het Armeens ge-
zin Manoekjan in Schinveld
wordt teruggestuurd naar zijn ge-
boorteland. De president van de
rechtbank in Den Bosch heeft dat
gisteren bekendgemaakt.

Anni en Sako Manoekjan en hun
(ADVERTENTIE)

■modem wonen
Geleenstraat 64a,

Heerlen.
Telefoon 045-710602

Parkeergarage op 50 meier.

drie kinderen Marina, Hasmik en
Gregor wonen al zes maanden in
een woning aan dc Boebegraaf in
Schinveld. Nadat bekend werd
dat uitzetting van het gezin dreig-
de, zijn burgemeester Hub Meijers
van Onderbanken en inwoners
van Schinveld in actie gekomen.

Justitieheeft nu beslist dat dc Ar-
meniërs het land worden uitgezet.
Raadsman mr. Mark Mertens van
dc vluchtelingen vindt het een
vervelende zaak. „Justitie is blind
voor dc situatie waarin dc Ma-
noekjans verkeren en dc inzet
waarmee dc gemeenschap wil
voorkomen dat het gezin op het
vliegtuig wordt gezet naar Arme-
nië."

Schandaal
Juridisch is volgens Mertens wei-
nig te doen. „Maar politiek gezien
is het een schandaal," aldus de
raadsman. „Officieel staat in de
stukken dat Armenië en Azer-
bajdzjan niet in oorlog zijn. Toch

wordt er al anderhalf jaar in dat
gebied gevochten."
Bijzonder onrechtvaardig vindt
Mertens dat de landsadvocaat
schrijft dat Sako Manoekjan het
aan zichzelf te danken heeft dat
hij als dienstweigeraar op de
vlucht is geslagen. Mertens: „Er
staat letterlijk in de stukken dat
Manoekjan de Armeense ambte-
naar met steekpenningen had
kunnen omkopen. In plaats van
4000 dollar uit te geven voor de
vlucht, had hij 1500 dollar als af-
koopsom moeten betalen aan de
ambtenaar."

Geronseld
Mertens zegt verder dat het alge-
meen bekend is dat in Armenië
soldaten worden geronseld.
„Mannen worden op straat opge-
pakt om onder dewapens te gaan.
Als jegeld hebt, kun je de dienst-
plicht afkopen," besluit de advo-
caat.

De hoop is nu alleen nog geves-
tigd op leden van de Tweede
Kamer. Burgemeester Meijers, die
het gezin Manoekjan gistermid-
dag op de hoogte stelde van de
afwijzing, ziet nog een lichtpuntje
in deze kwestie. „Door Tweede-
Kamerleden vragen te laten stel-
len, kunnen we misschien een be-
roep doen op de humaniteit. Wel
heb ik via het departement be-
reikt dat de uitzetting is verscho-
ven tot ha de feestdagen," besluit
Meijers.

CDA: 'Europese
erkenning voor
politieschool'

DEN HAAG/HEERLEN - Het
CDA-Kamerlid Maria van der Hoe-
ven wil dat het lesmateriaal van het
Politie Opleidingscentrum Zuid-
Nederland in Heerlen een Europese
status krijgt. Zij vindt dat minister
Dijkstal van Binnenlandse Zaken
hiervoor zij nek meer moet uitste-
ken in Brussel. De bewindsman zou
het lesmateriaal in de ministerraad
onder de aandacht van zijn Europe-
se collega's moeten brengen.

Het Politie Opleidingscentrum
Zuid-Nederland heeft een module
grensoverschrijdende politiesamen-
werking opgezet. Dit lesmateriaal
wordt al gebruikt door de politie in
België en Duitsland. Met het mate-
riaal heeft de opleiding in Heerlen
zich volgens Van der Hoeven opge-
worpen als een belangrijk kandi-
daat voor de officiële status van
Europees Coördinerend Politie Op-
leidingscentrum. Minister Dijkstal
zou nu wat extra lobby-werk moe-
ten verrichten om te zorgen dat de
Limburgse instelling ook echt die
status weet te verwerven. Lukt dat,
dan zal het door de opleiding ont-
wikkelde lesmateriaal voortaan ook
afgenomen worden door politie-
korpsen in andere landen dan Bel-
gië en Duitsland.

CDA-Kamerlid Van der Hoeven
heeft de'kwestie bij de begrotings-
behandeling al onder de aandacht
van de minister gebracht. De minis-
ter wilde toen geen reactie geven,
vandaar dat het Limburgse Kamer-
lid het nogmaals probeert door offi-
ciële Kamervragen te stellen.

Verdachte van
moord opgepakt

AKEN - De Duitse politie heeft een
25-jarige man uit Mudersbach/
Altenkirchen aangehouden, die er-
van wordt verdacht vorige week de
42-jarige prostituee Angelika H. in
Aken te hebben gedood. De man
werd in de woning van zijn broer in ,
Aken opgepakt.

iWWEMOW!
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Sigarettenbende
Aken opgerold
AKEN - Justitie in Aken heeft een
grote internationale smokkelbende
in sigaretten opgerold. De bende
smokkelde de laatste anderhalf
jaarmeer dan 40 miljoen sigaretten
het land in. De rookwaar kwam
uit Polen en het mini-staatje Andor-
ra. De aanhoudingen door de
Akense politie vonden al in augus-
tus plaats, maar werden pas deze
week onthuld. Vijf verdachten zijn
aangehouden. Tevens werd beslag
gelegd op 2,5 miljoen sigaretten.
Sloffen sigaretten werden voor 25
mark per stuk (officiële prijs, mini-
maal 50 mark) verkocht in de
Duits-Nederlandse grensstreek. De
politie pakte ook nog dertig tussen-
handelaren en koeriers op.

Katholiek blad
verdwijnt
MAASTRICHT - Door het teruglo-
pend aantal abonnees is het katho-
lieke maandblad Confrontatie
genoodzaakt komende maand, te
stoppen. Het 'tijdschrift voor rk
geloofsverkondiging, geloofsverde-
diging en geloofsbeleving' werd in
1964 opgelicht. Volgens redacteur
J. Bongaarts heeft het blad 'ge-
tracht de katholieken die trouw
gebleven zijn aan de paus te steu-
nen en voor hun rechten op te
komen' Omdat er toch nog van
deze gelovigen zijn, hoopt hij dat
het blad onder een nieuwe naam
(Markant) als kwartaaltijdschrift kan
voortbestaan. Confrontatie heeft
zijn naam altijd recht gedaan, zoals
ook blijkt uit het laatste nummer.
Daarin wordt de progressieve Acht
Mei Beweging, waarmee de bis-
schoppen de dialoog beginnen, de
vijfde kolonne genoemd: „Men dia-
logiseert niet met de vijfde kolonne,
men schakelt haar uit!"

Levenslang
voor ontvoerders
BRUSSEL - Drie ontvoerders van
het Belgische jongetje Anthony de
Clerck zijn donderdagvond door
de rechtbank van Gent veroor-
deeld tot levenslang. Enkele mede-
plichtigen kregen gevangenisstraf-
fen van vijf tot twintig jaar. Ten
tijde van zijn ontvoering, op 4 fe-
bruari 1992, was het jongetje elf
jaar oud. Hij werd door gewapende
en gemaskerde mannen op de
oprijlaan van de ouderlijke woning
uit een auto gesleurd en ruim een
maand in een kelder gevangen
gehouden. Na betaling van een
losgeld van circa 14 miljoen gulden
werd Anthony vrijgelaten. Onmid-
dellijk na de vrijlating verrichtte de
politie de eerste aanhoudingen.
De bende bleek een jaar eerder
de ontvoering van Christiane Gie-
ten, de secretaresse van.de Neder-
landse bouwondernemer Leon
Melchior. te hebben uitgevoerd.

Steun EU
voor Peel
MAASTRICHT/BRUSSEL - De
Europese Commissie, het dagelijks
bestuur van de Europese Unie,
heeft het sein op groen gezet voor
de grootschalige plannen van het
provinciebestuur voor de platte-
landsontwikkeling in Noord- en
Midden-Limburg. Dat betekent dat
de EU voor dat doel definitief 41,5
miljoen gulden op tafel legt. Alleen
geld voor een nieuw mestverwer-
kingssysteem en de ontsluitingvan
de Noordlimburgse glastuinbouw-
gebieden is door het EU-bestuur
om beleidsmatige redenen ge-
schrapt. De herstructureringspro-
jecten richten zich op de volgende
vijf beleidsterreinen: toerisme en
recreatie, natuur en milieu, hero-
riëntatie land- en tuinbouw, verbe-
tering van de regionale arbeids-
markt, en versterking van de
concurrentiekracht van het bedrijfs-
leven.

Studiedag
provinciale tv
SITTARD - De Provinciale Staten-
fractie van de PvdA in Limburg
houdt op zaterdag 14 januari een
studie- en debatdag over provin-
ciale televisie. De ochtendbijeen-
komst is bedoeld voor Statenleden,
gemeenteraadsleden en allen die
betrokken zijn bij plaatselijke en
provinciale omroepen. Het och-
tendprogramma, onder voorzitter-
schap van Jaques Jansen -vice
voorzitter Statenfractie PvdA - be-
gint om 10.15 en en eindigt om
12.30 uur. Van 14.00 tot 16.00 uur
is er een publiek debat over de
relatie tussen lokale en provinciale
televisie. De bijeenkomst is in de
aula van de muziekschool in Sit-
tard aan de Broeksittarderweg 1.

Donkere
Kerstmis
TEGELEN - De Tegelse politie
heeft een 24-jarige man uit Leende
aangehouden die door een buurt-
bewoner was betrapt op het stelen
van de kerstboomverlichting in de
voortuin van een woning. olz
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f—.: : 1Hartelijk dank voor de grote belangstelling, bloe-
men, geschenken en felicitaties bij ons 60-jarig

I huwelijksfeest.
Wij danken mede namens onze kinderen, klein- I
en achterkleinkinderen allen die ons die dag tot
een onvergetelijke hebben gemaakt.

G. Koüee
M. Kollee-Cobben

Hoensbroek, december 1994

' t
Met grote droefheid, doch ook met dankbaar-
heid jegensO.L. Heer hem als echtgenoot, vader
en opa te hebben gehad, geven wij kennis dat,
na een kortstondige ziekte, van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd
van 84 jaar,

Hendrikus Hubertus
Tinnemans

echtgenoot van

Maria Anna Dina Rutten
In dankbareherinnering:

Sittard: M.A.D. Tinnemans-Rutten
Nieuwstadt: Leo en Anita

Tinnemans-Lauvenberg
Rianne, Yvonne
Familie Tinnemans
Familie Rutten

21 december 1994,
Oude Heerlenerweg 31, 6133 BR Sittard.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 27 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van Christus Koning te Leyenbroek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de eucharistieviering van
maandag 26 december a.s. om 11.00 uur in bo-
vengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sit-
tard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annnonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Hierbij geven wij u kennis, dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor zijn gezin, dat alles
voor hem betekende, van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze vader, schoonvaderen opa

Harie Schaapkens
echtgenoot van

Anna van Eijs
Hij overleed kort voor zijn 81ste verjaardag.

Voerendaal: A.M.H. Schaapkens-van Eijs
Heerlen: Mia Schaapkens

Sonya
Voerendaal: Tiny en Wiel

Limbach-Schaapkens
Ingrid en Bob, Cécile en Paul

Voerendaal: Ans en Jan
Moulen-Schaapkens -Heerlen: Fietje en Hub
van Houtem-Schaapkens
Maud, Hannah

22 december 1994
Torn Brandstraat 1, 6367 XH Voerendaal
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op dinsdag 27 december om 11.00 uur

' in deparochiekerk van deH. Laurentius te Voe-
rendaal, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De overledene is opgebaard in een der rouwka-
mers van begrafenis- en crematievereniging
Voerendaal, Kerkplein 43 te Voerendaal, alwaar
gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur en tijdens de kerstdagen van
11.00 tot 12.00 uur.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t I
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tij-
dens zijn leven heeft gegeven delen wij u mede
dat, na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum, op 86-jari-
ge leeftijd toch nog onverwacht van ons is heen-
gegaan onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

JosefAlbert (Joep)
Echternach

weduwnaarvan

Maria Elisabeth
Dautzenberg

Buchten: Math Echternach
Tilly Echternach-Wijckmans

Brunssum: Wilma Peters-Echternach
JohnPeters

Brunssum: Piet Echternach
Magda Echternach-Geerlings

Stockheim, D.: Martiny Echternach
Nuth: Albert Echternach

Mia Echternach-Schols
Brunssum: Theo Echternach

Hannie Echternach-Schiessl
Brunssum: Armelies

v. Schendel-Echternach
Martin v. Schendel

Brunssum: JohnnieEchternach
Agnes
Echternach-Hellenbrand
Ziin klein- en
achterkleinkinderen
Familie Echternach
Familie Dautzenberg

23 december 1994.
Schutterstraat 43, Brunssum.
Corr.-adres: Schutterstraat 32,
6443 VT Brunssum.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen op woensdag 28 december a.s. om 10.30
uur.
Samenkomst in het crematorium alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
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.
Zij diegeen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

„Ik heb de goedestrijd gestreden."

Uit IJsland ontvingen we 't onverwachte be-
richt dat, na kortstondige ziekte, te Reykjavik
op 20 december 1994 overleed

pater Jan Hubert Habets
montfortaan

Hij werd geboren te Schaesberg 19 november
1913. Na t Klein Seminarie te Schimmert, 't
Noviciaat te Meerssen en 't Groot Seminarie te
Oirschot werd hij aldaar priester gewijd op 3
maart 1940.
Hij studeerde klassieke talen te Nijmegen en
was leraar te Schimmert en Fatima. Vervolgens
was hij studentenpastor te Lissabon en sinds
1978 pastor in IJsland.
Pater John Habets wordt herdacht teReykjavik
op 30 december 1994 in een plechtige viering
om 13.30 uur en daarna aldaar begraven.
In Nederland nemen we op dezelfde dag bid-
dend afscheid in een eucharistieviering in de
Earochie van de H. Petrus en Paulus te Schaes-

erg om 11.00 uur.
Namens de montfortanen:
Pater dr. Ch. Voncken, provinciaal
Namens zijn familie:
Maria Habets

Corr.adres: mevrouw M. Habets
Hoofdstraat 64, 6372 EK Landgraaf

Enige en algemene kennisgeving

t
In de liefde en vrede van Christus is heden van
ons heengegaan, voorzien van de h. sacramen-
ten, onze broer, zwager, oom en neef

Funs Heij lands
* 19-12-1933 Weustenrade

t 22-12-1994 Sittard
In dankbare herinnering:
Broer, zusters,
schoonzus, zwagers,
neven en nichten

Sittard, Watersley 1
Corr.adres: Apollolaan 84, 6373 HC Landgraaf
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
dinsdag 27 december a.s. om 11.00 uur in de
Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale be-
graafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Maandag, tweede kerstdag, tijdens de eucharis-
tieviering van 11.00 uur, in bovengenoemde
kerk, bidden wij mede voor zijn zielerust.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur. Zondag alleenvan 14.00 tot 15.00
uur.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekendegeven wij u
kennis dat heden van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Ida Zegers
echtgenote van

Wil Poulissen
Zij overleed op de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Urmond: Wil Poulissen
Stem: Harie en Karin

Lars
Stem: Thieu en Mies

Kenny
Papenhoven: Hen en Tiny

Michelle
Familie Zegers
Familie Poulissen

6129 CZ Urmond, 23 december 1994,
Bergstraat 24.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op dinsdag 27 decem-
ber om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk te
Urmond.
Er is geen condoleren.
Maandag, 2e kerstdag tijdens de h. mis om
10.30 uur zal zij bijzonder herdacht worden in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

In verband met dit overlijden is

Garage M. Poulissen
Heirstraat 10 te Urmond

dinsdag 27 december a.s. de gehele dag
GESLOTEN.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is heden toch nog
onverwacht, op bijna 96-jarige leeftijd, van ons
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Zwaantje Knoop
weduwe van

Harmannus Zoet
Heerlen: H. Zoet

IJmuiden: Z. Hiemstra-Zoet
H. Hiemstra
Antje
Hetty

19 december 1994
Thorbeckestraat 33, 6415 HK Heerlen
De begrafenis heeft op wens van de overledene
in beslotenkring plaatsgevonden.

t Herman Muller, 69 jaar, echtgenoot van Fien
Scheffers, Kloosterhof 8, 6162 XH Geleen. De

plechtige eucharistieviering zal plaatshebben van-
daag, 24 december, om 14.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus, Paters Karmelie-
ten, Rijksweg-Noord te Geleen, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats St.-Augustinus te
Lutterade-Geleen. Er is geen condoleren.

t
Na een arbeidzaam leven vol liefde en zorg
heeft in wijsheid de dood aanvaard mijn dierba-
re man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager en oom

Emille Zimberlin
echtgenootvan

Rosma Soeroso
Hij overleed na een zeer moedig en waardig ge-
dragen lijden voorzienvan de h. sacramenten in
de leeftijd van 71 jaar.

Kerkrade: Rosma Zimberlin-Soeroso
Kinderen en
kleinkinderen
Familie Zimberlin
Familie Soeroso

6461 JC Kerkrade, 22 december 1994.
Nummer 2 straat 46a.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op dinsdag 27 december om 10.15 uur in
deparochiekerk St.-Jozef te Kerkrade-Kaalhei-
de waarna om 11.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan de overledenetweede
kerstdag om 19.00 uur in eerdergenoemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek zaterdag en maan-
dag van 17.00 tot 18.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbaar dathem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat we hem moe-
ten missen - hij was voor ons allen een kostbaar
bezit - is heden van ons heengegaan mijn le-
vensgezel, onze vader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Piet van den Broek
weduwnaarvan

Maagje van Vliet
levensgezel van

J. Krikke-Strijker
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar.

Kerkrade: J.Krikke-Strijker
Kerkrade: Jennyen Jan

Warrink-van den Broek
Saskia en Daniëlla

Landgraaf: Nellie en Harrie
Vonken-van denBroek
Domenique

Heerlen: Hettievan denBroek en
Jan-PieterBoode
Sebastiaan en Simone

Oirsbeek: Piet en Armelies
van denBroek-Debije
Boy,Kay en Jeffrey

Kerkrade: Jan en Chris
en kinderen

Heerlen: Wolter en Annie
enkinderen

Kerkrade: Angela
6467 AR Kerkrade, 22 december 1994
St. Jozefstraat 10
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
dinsdag 27 december 1994 om 13.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvanghal van het cremato-
rium vanaf 13.10 uur, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Er is gelegenheid om mee te reizen per bus om
13.00 uur vanaf St. Jozefstraat 10.
Liefst geen bloemen. Hiervoor graag een dona-
tie aan het Wilhelminafonds.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen aan de Schifferheiderstraat 7
te Kerkrade-West. Gelegenheid tot afscheid ne-
men dagelijks, behalve eerste kerstdag, van
18.00 tot 19.30 uur.
Zii die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Langzaam vervaagden herinneringen,
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons.

Nu nemen wij afscheid van iou, mijn dierbare
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elly Speessen
* 16-8-1924 f 22-12-1994

echtgenote van

Jacques Hermans
Brunssum: J.H.M. Hermans
Landgraaf: Ria en Ed Vijgen-Hermans

Janine,Lisette
Hoensbroek: Han Hermans en

Emmy Cobben
Frijke, Jop,Lotta

Nijmegen: Paul en Fransje
Hermans-Schrader
Floor, Bram
Familie Speessen
Familie Hermans

22 december 1994.
Taelmanshof 7, 6443 BD Brunssum.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den in de St.-Vincentiuskerk Pr. Hendriklaan
378 te Brunssum op dinsdag 27 december om
13.00 uur.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium aan de Imstenrader-
weg te Heerlen.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
In Uitvaartcentrum Brunssum van H. Peters
Heugerstraat 4a, kan dagelijks afscheid geno-
men worden van 18.00 tot 19.00 uur.

Het is een jaargeleden dat wij afscheid moesten
nemen van mijn lieve man, onze vader en opa

Hub Alberti
De plechtige jaardienstzal gehouden worden op
eerste kerstdag, zondag 25 december, om 10.30
uur in de parochiekerk van de H.H. Engelbe-
waarders te Geleen-Lindenheuvel.

M. Alberti-Odekerken
kinderen en kleinkinderen

Geleen, december 1994

tFina Verhaeren, 83
jaar, verpleegkli-

niek Klevarie. Corr.
adres: Calvariestraat
3lA, 6211 NH Maas-
tricht. De eucharistie-
viering zal plaatsheb-
ben op dinsdag 27
december om 13.00
uur in het cremato-
rium Nedermaas,
Vouershof 1 te Ge-
leen.

t Johannes Beeren,
80 jaar, echtgenoot

van Josepha Jacobs,
Moeselplein 8, 6006
HL Weert. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden he-
den, zaterdag 24 de-
cember, om 12.00 uur
in de parochiekerk
van de Verrezen
Christus te Moesel-
Weert.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

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

te vermelden.

Tekentafels f i

1 .»i Tekeningen j’ ÜBcsfg|SSW«'' ,„ kasten M "
te* pppjjpjpßT 6 laden met slot

■I 1725.- vanal iMlSfll/kgsp "^-M g
IfljWß GROTE SORTERING I f¥ I7?EMCfi"i SHOWROOM A\J"l

|M Ü^ MODELLEN A^^ook inruil tekentafels f V**^^____jjfJ

W~ Kantoormeubelen
VÜ Van Dooren bv Z£

/Coop n/ef voordat u bij Van Dooren bent geweest!
Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard

'S 046-514867, fax 046-523600
Dagelijks open 9PO-18P0 u. Za. 10P<>-16P0 u. Do. tot 20P° u.

Verhuisbericht
J.J. Verhallen podotherapeut

Oud adres:
Alexander Battalaan 44, 6221 CE Maastricht,

telefoon: 043-212386.
Per 1 januari 1995

nieuw adres:
Wilhelminasingel 44, 6221 BK Maastricht,

telefoon: 043-212386.
Voor afspraken of inlichtingen kunt u mij
telefonisch bereiken vanaf 8 januari a.s. tus-
sen 9.00 en 12.30 uur.
Lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Voor het opgeven van familieberichten
voor dekrant van dinsdag bestaat
gelegenheid op maandag, 2e kerstdag,
tussen 15.00 en 16.00 uur op ons
hoofdkantoor, of telefonisch uitsluitend
op 045-739886

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen

Gemeente Roermond
- UITNODIGING

Op nieuwjaarsdag stellen burgemeester *wethouders van Roermond een ieder in &
gelegenheid tot het uitwisselen van nieü*
jaarswensen in de Tuinzaal van het stadhu'
van 12.00 tot 13.00 uur.

Roermond, december 1994._
_____ I

GEMEENTEHUIS SCHINNEN GESLOTEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR
Het gemeentehuis van Schinnen is tussen de feestdagen gesloten, van 27 decent
1994 tot 2 januari 1995. Voor het aangeven van geboorte, overlijden of het kop 6"
van dukaten (t.b.v. aanvullend collectief vervoer) is het buro bevolking geopend.
Op dinsdag 27 december van 9.00 tot 10.00 uur en op de andere werkdagen van 9$
tot 10.30 uur.I >

s

Bericht voor ziekenfondsverzekerden
Zoals u inmiddels wel bekend zal zijn, heeft de regering $
tandheelkunde voor de volwassene voor een belangrijk óe&
uit het ziekenfondspakket geschrapt.

Gelukkig zijn o.a. de controle en tandsteenverwijderinÖ
gebleven.

Wij adviseren u dan ook het eerstvolgende bezoek voor g#
bitscontrole gewoon doorgang te laten vinden in dezelfde
maand als uw huidige saneringskaart aangeeft.
Deze controle kost uzelf niets en dat blijft zo.

Om o.a. de zgn. periodieke controle gratis te houden, mo^
u tenminste éénmaal per jaar de tandarts bezoeken. Aan dö
hand van de situatie van uw gebit bepaalt de tandarts i*1
overleg met u wanneer u voor de volgende keer weer op
controle moet komen.

Vullingen, tanden trekken, protheses, verdoving etc. worde*1
niet meer door het ziekenfonds vergoed. Zoals u van het zie'
kenfonds heeft vernomen, kunt u zich echter hiervoor we'
bijverzekeren.

In alle gevallen dient u de rekening van de tandarts eerst zd
te betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft afgeslo
ten, kunt u het betalingsbewijs bij het ziekenfonds aanbiedt
om de vergoeding te verrekenen.

é

Bij de tandarts kunt u op diverse manieren betalen:

* contant of met een betaalcheque;

* handiger zal het zijn om uw bankpas mee te nemen er
een eenmalige machtiging te ondertekenen; u machtigt dé
tandarts om eenmalig het bedrag van de nota van uv*
bank- of girorekening af te schrijven.

Voor de jeugd tot 19 jaar is er geen eigen bijdrage vo&
vullingen, controles e.d., maar wel voor eigen rekening zij*'
orthodontische behandelingen (beugels) en kroon- en bruQ'
werk. Ook hiervoor zijn er aanvullende verzekeringen.

De tandartsen van Zuid-Limburg.

Zaterdag 24 december 1994 412
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van onze verslaggever

JJAASTRICHT - Het gerenom-
meerde advocatenkantoor Tri-
r-s en Hoyng in Maastricht
j, staat niet meer. Tripels es. en, °yning es. gaan met een eigenantoor per 1 januari verder. Al
j* r 20 december zijn alle tele-

k °n~ en faxverbindingen van
sb. kantoor aan de Brusselse-

aat gewijzigd.

Th u-e samenwerking tussen mr.
**■ Hiddema en A. Vonken is ten

Verkeersdode in Bocholtz

Suggestie valt goed bij voorzitter Henk Koning

'Rampenfonds moet ook
uitkeren aan bedrijven'

MAASTRICHT - De Nijmeegse be-
leggingsmaatschappij BBM Project
bv heeft uiteindelijk ervan afgezien
de door de curatoren in twijfel ge-
trokken overeenkomst tussen het
bedrijf en Diederen te gebruiken.
Een bedrag van bijna drie mille dat
opdrachtgevers van Diederen al aan
BBM hadden betaald, werd door de
Nijmeegse firma teruggestort.

De Heerlense advocaat Winters
heeft nauwe banden met het beleg-
gingsbedrijf. Hij was de eerste aan-
deelhouder en is tevens een van de
advocaten. Winters noch Sijbers
wilden gisteren reageren.

Wanbeleid
In hun rapport kondigen de curato-

ren aan Jan Diederen en zijn vrouw
persoonlijk aansprakelijk te stellen
wegens wanbeleid. Een van de re-
denen die daarvoor worden ge-
noemd, is het ontbreken van admi-
nistratie vanaf het faillissement van
twee werkmaatschappijen van
Diederen.
Daarnaast vorderen de curatoren
van Diederen privé nog een bedrag
van 140.000 gulden. Het grootste
deel van dat geld, 124.000 gulden,
bestaat uit een lening van Jan
Diederen bv aan Jan Diederen per-
soonlijk. De overige 16.000 gulden
zijn volgens de curatoren ten laste
van de Diederen-ondernemingen
aangewend voor privé-aankopen in
1992 en 1993.
Tot zekerheid voor de betaling van
de 140.000 gulden door Diederen
hebben de curatoren beslag laten
leggen op een appartement van
Diederen, zijn privé-bankrekening,
zijn inboedel, zijn auto en op ande-
re zaken. Tegen de verplichting om
dit geld te betalen zou Diederen
nauwelijks inhoudelijk verweer
voeren.

Onregelmatigheden
In de faillissementen van de Diede-
ren-bedrijven hebben de curatoren
een aantal onregelmatigheden ge-
constateerd. Zo werd onder de kop
'feestdagenregeling' in 1992 en in
1993 voor ruim veertig mille uit de
kas gehaald. De feestdagenregeling
is bedoeld om werknemers bij een
feestdag 110 gulden te schenken.
Volgens de curatoren heeft het per-

soneel nimmer een dergelijke
schenking ontvangen.
Saillant is ook de post 'materiaal.
In 1993 werden regelmatig grote
bedragen uit de kas gehaaldvoor de'
aanschaf van materialen bij een
groothandel in Sittard. Nader on-;
derzoek leerde de curatoren dat nei-
ging om betonbandjes en betonklin-
kers. Het zou de aanschaf van een;
zodanige hoeveelheid betreffen dat
daarvoor gemiddeld een vrachtwa-
gencombinatie van 25 tot 30 ton,-
benodigd was, wordt in het rapport;
fijntjes opgemerkt.

Deze materialen konden door de*
curatoren aan geen enkel project'
worden toegerekend.

Zoals al eerder gemeld werden in de
faillissementen voor 1,3 miljoen,
gulden aan valse facturen gevonv-
den. Al enige jaren werd op syste-»
matische wijze de omzet en de postj
'schuldenaren' op kunstmatige wij-*
ze verhoogd om het bedrijf gezon-»
der voor te stellen, schrijven defcuratoren nu. Door die te rooskleu-
rige voorstelling van zaken zouden
bank, belastingdienst, bedrijfsver-i
eniging en leveranciers ernstig be-t,
nadeeld zijn.

Diederen wil op dit moment inhou-'
delijk niet reageren. „Samen met.
mijn advocaat werk ik op dit mo-^
ment aan een zorgvuldig opge-1
bouwd verweer. Dat zal mijn naam-*
zuiveren en de zaak in een ander!
daglicht stellen. Hier is het laatstfwoord nog niet over gezegd."

»

Diederen grossier
in luxe-apparaten

Van onze verslaggevers
MAASTRICHT - Diederen als gros-
sier in luxe artikelen bestemd voor
grotendeels niet nader genoemde
begunstigden. Dat beeld wordt ge-
schetst in het tussentijdse rapport
van de twee curatoren in de faillis-
sementen van Diederen. De curato-
ren vermoeden dat het om steek-
penningen gaat. Hiervan is aangifte
gedaan bij het IRT Zuid-Nederland.

Uitgaven zonder zakelijk karakter,
drukken de curatoren de steekpen-
ningen verbloemend uit. Een greep
uit de (niet volledige) lijst: een Lei-
ca fotocamera en een Billington
goed voor bijna vier mille. Vele
Liebherr-diepvrieskisten voor bijna
duizend piek per stuk herbergen
momenteel ingevroren kalkoenen.
Verder is het uitkijken naar twee
paarse Gazelle Tour de France-ren-
fietsen ter waarde van 1200 gulden.
Dankzij Diederen loopt iemand
rond met een bril van ruim 1600
gulden, melden decuratoren.

Voorts gaat het onder meer om twee
computers (4500 en 2800 gulden),
een motorfiets, inbouwspotjes
(6.390 gulden), een aanhangwagen,

meubels en elektrische apparaten. .
Rover
Een oud-medewerker van een inge-j
nieursbureau waarmee Diederertf
zaken deed, mocht in 1992 vooi*ï
7500 gulden een Range Rover ko-*
pen. De auto was drie jaar eerder;
gekocht voor 121.878 gulden,4
Diederen zei over het lage verkoop-i
bedrag dat de auto tijdens een on-v
geluk bij een jachtpartij in 1991J
zwaar beschadigd was geraakt.

Na onderzoek betaalde de inmid-'
dels in Schotland wonende eigenaar*
alsnog 47.000 gulden aan de curato-J
ren. Deze ontdekten bovendien dat-*
een voormalige hoge ambtenaar van»
de gemeente Maastricht een gratisj
lening had ontvangen. De ambte-*
naar ontkent dat.

Het is slechts een kleine opsomming ;
van wat de curatoren hebben aan-
getroffen. „Op grond van een globa-
le analyse van de jaren vóór 1992
kan worden geconcludeerd dat ook>
in die jaren uitgaven zijn verant-
woord die geen zakelijk karakter
hebben en wel tot aanzienlijke be-
dragen," besluiten de curatoren.

(ADVERTENTIE)

Uitgaan in een
stralende omgeving...
ook met de kerst!

m mL. \_| _É_fl Kerstmis, voor velen de moois-

m T^jlh 1 te t'-Jd van netiaar Een Per'°de vol

* l_^fl warmte, glitter en glamour.

HbJL -^J Waarom niet gezellig uitgaan in

ÏP% * dezelfde ambiance van luxe en

_.....-".- \ I _E_fl schittering? Wij zijn namelijk ook
tijdens beide kerstdagen geopend.

Lekker even er tussen uit. Bij een gratis kopje koffie en een sneetje

kerstbrood genieten van een omgeving vol licht, sfeer en gezelligheid. Een

klein kansje wagen op één van de spannende kansspelen... en wie weet,

misschien wordt u wel de gelukkigewinnaar van een jackppt.!

Fair Play Centers, de enige echte amusements-centers met de luxe en

allure van een casino. Voor een gezellige middag of avond uit! Ook met

kerstmis...

Uiteraard moet u minimaal 18 jaarzijn.

Wij wensen u prettige en sfeervolle kerstdagen.

rtiiLPLfty
CENTERS w

HEERLEN "Cheops Palace" Bautscherweg 26. KERKRADE "Taj Mahaf Hoofdstr 55 .
SITTARD Rijksweg-Zuid / Hoek Steenweg, MAASTRICHT Gubbelstr 32a, Stationsstr 44

Fair Play Centers vindt u o a. ook in Almere-Ha^n, Almere-Stad. Amsterdam, Apeldoorn.
Bergen opZoam. Brunssum, Emmeloord. Harderwi|k, IJmuiden Lelystad, Rotterdam, RSzenburg,

Schiedam, Utrecht. Valkenburg. Winterswijk

"-^^Van onze verslaggever
>0t1 - Oud-staatssecretaris;a
, van Zeil van Economische

le
,er- vindt dat Limburgse

!j rijven bij een eventuele
"en e watersno°d een be-
et xm°eten kunnen doen op
"D ri ationale Rampenfonds.p ait moment kan dat niet.

eiUar* Zei dat g-steren bij de Pre~
jfe j e van de jaarverslagen van

T icjj ,le Limburgse stichtingen die
elcii n beziggehouden met de
Ori rill2arneung na de watersnood

ijil s jaar.

■e T,- ,
»Vo] urSse bedrijven leden als
laa

§ van het hoogwater in de
ota , v°rig jaar een schade van in

4 tot rum zestig miljoen gulden.
Werd 37 miljoen gulden

i^Keerd aan 1243 gedupeerde
!o od Jven via de Stichting Waters-

"\. bedrijven Limburg. Daar-
I 'Bfar Werden toen nog eens 527

">fi lSche bedrijven getroffen met
1 lille^-dde-de schade van ruim 36

w_ ■Driekwart van deze schade isrgoed.
fit3U0mWeet dat de bedrijven op dit

i(l i[) jfn^ geen beroep kunnen doen
i! Nationaal Rampenfonds,

jj '"m wnet is volgens mij geen wet
°fid en Perzen. Ik vraag het
ïrje ~ an ook zich daarover te be-

I laij- , ■ aldus Van Zeil in zijn hoe-
"tici?t. d van voorzitter van de

I ti^i lng Watersnood Bedrijven
j °*

<ati?Uter Henk Koning van het
!Vetl tlale Rampenfonds - gisteren
k vaens aanwezig bij de presenta-
Dftijjj Ij1 de jaarverslagen - reageerde

! Wtf. Adellijk. „Uw suggestie neem
I Ve i

naar Den HaaS- °P zich valt
h*-, 5 Vo°r te zeggen. Het wijzigen
L^-Hn statuten van net Nationaal
fll^r^onds zal echter niet zo ge-
hog eu Jk gaan. Daar hebben ook
M-( gra^deren over mee te praten.
Pc „ beloof er over na te denken.
Ka !*ggestie is zeer de moeite
|fs^f"' aldus Koning.

Weer blokkade
aangrenzen

po ~ uit protest tegen de ïnvoe-

"k-l Wn het Eurov"ignel blokkeer-
tal /Vaalse wegvervoerders giste-
l^r-rj °°r °*e tweede achtereenvol-
gen e dag het vrachtverkeer op
ij r\n en k-i grensposten. Met name
der, j grens met Luxemburg voer-
fr, e e Waalse vrachtrijders actie.
[h or*r°nc* *--uik werden verschillen-

P- en afritten geblokkeerd.

""^ce voorkomen is beter
u- dan geven
04^-fl Zuid 78. Geleen (naast AH)r^lXzi-tSIO, Eindhoven/Den Bosch

" Bij een verkeersongeval in Bocholtz is gistermiddag een 71-jarige Heerlenaar om het leven gekomen. De man
kwam aan de Stevensweg bij een inhaalmanoeuvre met zijn busje frontaal in botsing met een kleine vrachtauto.
Als gevolg van de botsing werd de Heerlenaar uit het busje geslingerd. De man was op slag dood. De vrachtwagen-
chauffeur, een 30-jarige Kerkradenaar zat bekneld in de cabine van zijn truck. Hij werd voor observatie in het
ziekenhuis opgenomen. Foto: driesLINSSEN

Buitenwacht door DSM
vrij snel gerustgesteld

moet zeer aanzienlijk zijn. De naf-
takraker was sinds 10 november in
werking na een grootscheepse en
langdurige renovatiebeurt die het
bedrijf 50 miljoen gulden kostte.
Volgens woordvoerder Spiertz is
het zeer onwaarschijnlijk dat deze
poetsbeurt iets met de brand te ma-
ken heeft. De Nak-3 is twintig jaar
oud en de kleinste van de twee kra-
kers die DSM in Geleen heeft. In de
installatieworden door het 'kraken'
van benzine onder hoge druk jaar-
lijks 455.000 ton etheen, propeen en
negen andere produkten geprodu-
ceerd.

Pijpleiding
Behalve de directe schade aan de
installaties derft DSM ook inkom-
sten uit produktie doordat alle fa-
brieken die voor de produktie van
de naftakraker afhankelijk zijn nu
ook buiten bedrijf zijn gesteld. Als
een van de kraakinstallaties uitvalt
worden de aangesloten fabrieken zo
snel mogelijk via een pijpleidinger-
met gevoed met naftaleen uit de
Botlek, België of het Ruhrgebied.
DSM zal een onderzoek instellen
naar de oorzaak van de brand,
waarbij waarschijnlijk ook onaf-
hankelijke instanties betrokken
zullen worden.
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GELEEN -De hulpverlening op het
DSM-complex werd gecoördineerd
vanuit een commandocentrum dat
bij dergelijke calamiteiten op het
bedrijfscomplex wordt ingesteld.
Conform de vastgestelde procedu-
res werd op het hoofdkantoor van
DSM Limburg bv in Geleen een be-
leidscentrum ingericht, van waaruit
DSM-employees de omliggende ge-
meenten en het Regionaal Alarm-
centrum in Gulpen informeerden
over de gang van zaken rond het
voorval en de bestrijding.

Ondanks het onheilspellende beeld
van de brandende naftakraker kon
debuitenwacht vrij snel worden ge-
rustgesteld. Vanaf het begin had de
meldkamer van DSM alarmfase-2
ingesteld, wat gebruikelijk is bij
een dergelijke brand. Pas bij fase-3

of -4 is sprake van acuut gevaar
voor omwonenden en moeten de
omliggende gemeenten het rampen-
plan instellen. Dat hoefde gisteren
gezien de situatie in en rond de
Nak-3 niet, maar de gemeente Ge-
leen besloot uit voorzorg toch in het
gemeentehuis een rampenstaf te
formeren.

In overleg met de gemeenten Beek
en Stem werd een bericht uitgege-
ven, waarin werd onderstreept dat
van enig gevaar voor de burgers
geen sprake was geweest. Kort
daarna werd de rampenstaf weer
ontbonden.

Trein
Het treinverkeer tussen Sittard en
Maastricht hoefde niet te worden
stilgelegd. De Nak-3 ligt pal naast
de spoorlijn van dit traject. Het Ge-
leense raadslid Harry had vanuit de

trein de torenhoge vlammen waar-
genomen. Ontdaan vroeg hij zich af
hoe het mogelijk was dat de treinen
gewoon langs de brandhaard kon-
den blijven rijden. Volgens Spierts
wordt het railverkeer pas stilgelegd
als de twee hoogste alarmfasen van
kracht zijn. Wel werden enige tijd
alle ingangen naar het DSM-com-
plex geblokkeerd.

Omroep Limburg in Maastricht en
de lokale omroepen in Stem en Ge-
leen kregen van hem het verzoek
mededelingen over de calamiteit in
de ether en via de tv-kabel te ver-
spreiden. Oproepen aan omwonen-
den deuren en ramen gesloten te
houden waren niet nodig. Meet-
ploegen van DSM constateerden na
het uitbreken van de brand dat van
een giftig of explosief mengsel in de
buitenlucht geen sprake was.

De materiële schade voor DSM

DOOR PETER HAMANS

Vliegend voorwerp overal in Zuid-Limburg waargenomen

'Lampen, je zag niets dan lampen'
HEERLEN - Het onbekende vlie-
gende voorwerp, dat afgelopen zon-
dagochtend in alle vroegte drie
kwartier boven een woning in Voe-
rendaal heeft gehangen, is eerder
die nacht gesignaleerd boven
Brunssum waar het een auto met
drie inzittenden achtervolgde tot in
Eygelshoven.

In Heerlen-Noord hing een onbe-
kend, lichtgevend gevaarte iiV de
vorm van een pannekoek zaterdag-
avond tussen 22.15 en 22.45 uur

boven een flat aan de Palmstraat. In
de buurt van kasteel Oost in Val-
kenburg had een inwoner van die
plaats 's nachts om vier uur in open
veld een ruim dertig minuten du-
rende ontmoeting met een fel ver-
licht voorwerp dat op geringe hoog-
te boven hem stil in de lucht hing.

Irene Hopman uit Eygelshoven reed
zaterdagnacht rond half twee met
haar auto over de 'internationale
weg' tussen Koningsbosch en
Brunssum. Bij haar in de wagen za-
ten twee collega's die ze in Wau-
bach moest afzetten. Toen ze in
Brunssum waren zagen ze op gerin-

ge hoogte een lichtmassa in de lucht
hangen. „Lampen, je zag niets dan
lampen die ronddraaiden," aldus
Irene Hopman. Vanuit Brunssum
volgde het onbekende voorwerp de
auto naar Waubach om in Eygels-
hoven aangekomen te verdwijnen.

Brigitte van Dijk uit Heerlen stond
zaterdagavond samen met haar bu-
ren een half uur lang te kijken naar
een immens grote 'pannekoek' bo-
ven haar flat in de Palmstraat.
Omdat hij niet kon slapen lijnde de
48-jarij?;e Mat Rijckx uit Valken-
burg zaterdagnachtom vier uur zijn
herdershond aan voor een korte

wandeling in de bosrijke omgeving
achter zijn huis aan de Schaesberg.
Gedurende een half uur had Rijckx
een indringende ontmoeting met
een fel verlicht voorwerp dat op ge-
ringe hoogte doodstil boven zijn
hoofd hing.

De Heerlense Sterrenwacht heeft in
de bewuste nacht enkele tientallen
telefoontjes gekregen van mensen
uit deOostelijke Mijnstreek, die on-
bekende vliegende voorwerpen zei-
den te hebben gezien. De Sterren-
wacht i-ioekt de verklaring in de
effecten van éen lasershow bij dis-
cotheek Peppermill.
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*m I Meubelgroothandel

TOEGANG VOOR

■ L lEDEREEN \
■■ Zeer grote collectie bankstel-VI 'en, kasten, eethoeken,

I Lazy-Boy fauteuils, matrassen,I spiralen en lattenbodems.
INRUIL MOGELUK■J 5000 m 2verkoopruimte

J| Maandagochtend gesloten
fl Donderdag koopavond

M I Ruim keuze in
M I slaapkamers, 0.a.:I Auping # Eastborn etc.

Heerenweg 251, HeertenI _*a_^ Tel. (045) 216123
I \D W Langs grole wegJ JX\ Heerlan-Brunssum

_^_»_l m _^_^^_^_^_^_^_h_

Diederen wordt privé
aansprakelijk gesteld

Tripels en Hoyng
na ruzie uit elkaar
einde. Per 1 januari start mr.
Vonken een eigen kantoor in sa-
menwerking met mr. J. Leliveld.
Zijn plaats bij Hiddema wordt
ingenomen door mr. Van Bergen
Henegouwen.

De 'boedelscheiding' bij Tripels

en Hoyng komt na een krakende
ruzie tussen met name mr. Fer-
nand Tripels en mr. Hein Hoyng,
die tevens de deken der advoca-
ten in het arrondissement Maas-
tricht is. Over het conflict wer-
den gisteren door geen der par-
tijen mededelingen gedaan.

Het is geen geheim dat sinds de
dood van de oprichter van het
kantoor mr. Max Tripels compe-
tentieproblemen bij Tripels en
Hoyng aan de orde van de dag
waren en tot grote spanningen
hebben geleid.

Mr. F. Tripels gaat per 1 januari
verder met onder andere mr. Do-
minique Tripels, mr. L. Kerkman
en mr. Salvador-Müller. Hoyng
neemt de advocaten Koster,
Plantaz, Stollenwerck en Sale-
mans-Wijnen mee.

limburgs dagblad limburg



VANI-AAA I kWm\ SSfH"! EXTRjI |

■ en2e ■ i^H*iii i H ■..yy i^HHKOOP*lI KERSTDAeIk .| L- 1 fe* I «^M AVOND
rrciAtr-j Ék' "' -tw3l B-tt^l van 27 t/m 30GESLOI EN I H^aHHßj ~m IPPi december

_^_^_^_^_^_^_| IM S | " " ''"fc ELKE AVONP
■**B^^^ TOT 21.00 UUR

11■>X*l*T*-T m I ï __M_l BT 3fc _#%, BeWll 4.5.

EZ fr^^W^mi 7 _■ HIERMEE 11 opzichten Voorspoedig 1995.

ii H^./EE@hS9_L MVC*'QtMAKKÜJjK *HET NIET _# k^*^^_^_M___W^^llP<_S|S4^~"~ 7^-*lpSl iNQROBPtV^ZtWKCiT^ >__r '^EL.^ fe2NV- WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

nodig. Help ons aan een nationaal opleidingscentrum.
PFPQT PiCMI/CKI n,ANI r\ /-\ r* k i

Want met alleen Boed materiaal redden we het niet._ bbR S T DENKEN, DAN DOEN. een nationaal opleidingscentrum » m r—n a /\ ha An ha■ I VOOR DE REDDINGSBRIGADES / n/\iïA /\/ $\h
Publicatie aangeboden door dit blad in sa-menwerking met de Stichting Ideële Reclame. SIRE ' PUOO | Je huis in dekrant brengt mensen OVer de vloel-

"m■■■~■■" En de makelaar weet van wanten en kranten. /

H'fr>#vj fbP-3 _n!si!(i_§_l I§9_^ Ï11-^Ü

«§SË tFSi_Ê_SiK^^Éi^_l_l'-^^_i_fcii?

Kerstdag B ii
gesloten éB P^mvPnSi

2de kerstdag

11 uur U^^^^ 33
m tot 18 uur HS^^^^^^^^^^^^^f^^^^B

open. ■ d"*^ Al | WA

i

VERHUISBERICHT
MEGA LIMBURG Telediensten NV gaat met

ingang van 1 januari 1995 verhuizen.
Oud adres:

Edisonweg 21, postbus 166, 6100 AD Echt
wordt

Nieuw adres:
Voortstraat 21, 6051 JP Maasbracht

m.i.v. 15 januari 1995
postbus 7166, 6050 AD Maasbracht

telefoonnummer: 04746-9300 (algemeen)
telefaxnummer: 04746-9370

Het correspondentie-adres van de navolgende
dochtermaatschappijen wordt eveneens

per 1 januari 1995:
Voortstraat 21, 6051 JP Maasbracht

(m.i.v. 15 januari 1995)
postbus 7166, 6050 AD Maasbracht

CAI Echt BV
CAI Wittem BV
CAI Meerlc-Wanssum BV
CAI Belfeld BV
CAI Susteren BV
CAI Meijel BV
CAI Herten BV
CAI Grubbenvorst BV *CAI Posterholt BV
CAI Maasbracht BV
CAI Arcen en Velden BV
CAI Stramproy BV
CAI Leudal BV
CAI Tegelen BV
CAI Broekhuizen BV
CAI Sevenum BV
CAI Limburg BV
KTV Venray BV
Houdstermij Limburgse CAI-activiteiten BVCAI en Kabelmij Limburg BV
CAI Linne BV
CAI Montfort BV
Edsas CAI-exploitatiemij BV

Tevens geldt deze adreswijziging voor:
Stichting Kabelnet HorstCAI Brabant BV
CAI Oploo BV
CAI Haps BVi .

Bloedbank Zuid Limburg
heeft nieuwe donoren
nodig! 043 - 8 7 7 7 7 8

DE ZONNEBLOEM GROEIT...
Met 30.000 vrijwilligers zorgt deZonnebloem jaarlijks
voor 900.000 bezoeken bij zieken en gehandicapten.. . ... Dit jaarbestaan wij 45 jaar.

/MT H^/nnnphl^m lil

Hi ~"mSk\. ' " _JE«iii'-^r

Audi 80 2.0 E, 90 pk Sedan I
Deze auto's zijn extra voorzien van- Elektrisch bedienbare ramen voor en achter- Elektrische en verwarmbare buitenspieqels
- Metallic lak- Twee in hoogte verstelbare voorstoelen
- In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun- Variabele en afsluitbare bagageruimte

Tevens leverbaar in de kleur laserrot, waarvoor een minderprijs van f 600 - op denettoprijs geldt. ______________________
van 51.1 14,-voor _TJ__, _-Kl J»?l*r

>J-_W-_M_WÉ_fc__M

Audi 80 2.0 E Sedan
Deze auto's zijn voorzien van- Bestuurdersairbag- Elektronische startonderbreking- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel- Centrale portiervergrendeling- Stuurbekrachtiging- Metallic lak

_P*3_B,B_—^■aH^_^_
van 47.1 13,-voor WJÊ
Audi 80 2.0 E Avant

Deze auto's zijn voorzien van- Metallic lak + dakrailing- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel- In twee delen neerklapbare achterbank- Centrale portiervergrendeling- Stuurbekrachtiging
- Radiovoorbereiding- Schuifbare laadruimteafdekking- Zes luidsprekers + antenne

van 51.106,-voor j_i _I»_**l■ 1-*J*P
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief afleveringskosten.
De gezamenlijke Audi-dealers van Zuid-Limburg
Beek: Auto Veneken, Prins Mauritslaan 171; Bunde: Nic Nijsten, Sportlaan 22;

Heerlen: Garage Veneken, P. Schunckstraat 10;
Hoensbroek: Auto Tasco, Economiestraat 47;/jk J___\ Maastricht: Van Straten en Zn.,

|A-%vJOII Via Regia ' 70; M-chelen: Auto Caubo, Hilleshagerweg 33;
V M Meerssen: Ploemen-Schols, Ambyerweg 2; Sittard: Auto Veneken,

Leijenbroekerweg 27; Valkenburg: Auto Caubo, Neerhem 25.

WIE KAN HET ZES KEER PER WEEK?;

zaterdag 24 december 1994 " 14Limburgs Dagblad



limburgs weerhoekjeHeerlense neuroloog in Tijdschrift voor Geneeskunde

Hoofdpijn vaak veroorzaakt
door gebruik pijnstillers

DOORSANTE BRUN

door Bob van der Moolen

# De nieuwe Volvo die NedCar in Bom gaat produ-
ceren, zal er ongeveer zoals op deze foto uitzien.
Dat blijkt uit uitlatingen van de topman van Volvo
Car Corporation, Per-Erik Mohlin. Nadat Mitsubishi
vorige week schetsen van haar nieuwe model uit
Bom vrijgaf, wilde Volvo niet achterblijven. Daarom
onthulde Per-Erik Mohlin gisteren dat de nieuwe
Volvo 'een meer dan toevallige gelijkenis' zal hebben
met een studiemodel voor een milieuvriendelijke
wagen waarmee Volvo vorig jaar de internationale
autobeurzen afreisde. Toen is bijgaande foto ge-
maakt. Het model krijgt zachtere en rondere vormen
dan de oude Volvo-modellen. Volgens Mehlin wordt
de Volvo uiterst veilig. De auto zal de komende
herfst pas worden onthuld en de verkoop gaat in
het voorjaar van 1996 van start. De auto is in Go-
thenburg en Helmond ontwikkeld. Onder de motor-
kap zitten motoren 'uit de familie' die ook in de
Volvo 850 en 960 wordt gebruikt. Volvo en Mitsubis-
hi introduceren hun modellen los van elkaar om te
benadrukken dat ze weliswaar in dezelfde fabriek
op één en dezelfde produktielijn worden gemaakt,
maar dat het toch gaat om twee totaal verschillende
auto's die door twee verschillende concerns op ver-
schillende plaatsen zijn ontwikkeld. „De klanten
zullen een wereld van verschil merken tussen de
beide auto's. Ze hebben alleen het onderstel ge-
meen. " De nieuwe auto is niet bedoeld als vervanger
van de 400-serie. Het model is groter en voor een
andere categorie klanten bestemd. Hij krijgt een
plaats tussen de 400-serie en de Volvo 850. Foto: epa

Bij het KNMI in de Bilt is vastgesteld dat in een tijdvak van negentig
jaar het in 23 jarentot sneeuwval kwam op een of beide kerstdagen.
Gemiddeld dus eens in de vier jaar sneeuwval aldaar, maar dat bete-
kende nog geenszins een witte kerst omdat de sneeuw niet altijd
bleef liggen.

Waterkóude kerstdagen
We zullen dit jaar opnieuw geen witte kerstdagen beleven, omdat
landelijk de dertiende sneeuwloze kerst op rij wordt verwacht. De
weerkaarten voorzien wolkenrijke luchten. Met meer wind en weinig
zon zal het waterkoud aanvoelen. In deze stroming komt een storing
mee die op de tweedekerstdag voor neerslag kan gaan zorgen, moge-
lijk voorafgegaan door wat natte sneeuw. Omdat het zeewater voor
onze kust nog altijd een temperatuur heeft tussen de 8 en 11 graden
wordt de onderste luchtlaag zodanig opgewarmd dat de kans op
'droge' sneeuw erg klein is.

In Zuid-Limburg was het op de tweede kerstdag van het vorig jaar
en in 1986 in de ochtend nog even wit met een sneeuwdekje van 2
centimeter. In de loop van de middag dooide het weer snel weg en al-
leen in de hogere delen bleef nog een dun restantje achter.

„Je ziet soms patiënten die wel
140 of 160 tabletten per maand
slikken," zegt Koehler. Hij is
verbaasd over het feit dat er
zelfs nog altijd combinatiepro-
dukten te koop zijn waarin ver-
slavende middelen als barbitura-
ten zitten.

" Dr. Peter Koehler (op het schilderij naast hem een beeld uit de beginjaren van de
neurologie): veel hoofdpijn veroorzaakt door pijnstillers. Foto: christa halbesma

EERLEN - Veel mensen die
j.agen over hoofdpijn blijken
, e zelf te veroorzaken, namelijk
j/J°r gebruik van grote hoeveel-eaen pijnstillers. Dat schrijft de
eerlense neuroloog dr. Peter

j dehler in het Nederlands Tijd-
chrift voor Geneeskunde, datandaag uitkomt. „Het lijkt een
oordspeling, maar dat is het

l e*: die patiënten krijgen
°ofdpijn door pijnstillers."

t °ehler beschrijft in zijn artikel
cc gevallen van patiënten die

°ortdurende of vaak terugke-:
hoofdpijn hadden. Beidearen ooit behandeld voor mi-

-6 aine respectievelijk span-
maar de ver-

Ij /""jnselen waarmee ze op de
°°fdpijnpolikliniek kwamen,'

tjaren daarmee niet te verklaren.
* eerste patiënt bleek, toen de

eet oorvroeg, drie of vier para-
*amoltabletten en soms nog

ahH meer Per dag te slikken; de
Vpifre ge°ruikte een ander vriji
ha

r*jgbaar middel, waarin'
0

ast paracetamol onder andere
<■ * coffeïne zat. Bij beide ging
ft hoofdpijn (grotendeels) over'

oat ze de pijnstillers niet meer
o Iïlen- Sommige kunnen vervol-
'bkS We~ °P een anc*ere manier
«"-holpen worden.

niks aan te doen is," zegt de
Heerlense neuroloog. „Wat de
neuroloog op zijn spreekuur
krijgt is maar het topje van de
ijsberg." Naar schatting heeft
ongeveer tien procent van de
mensen migraine en nog iets
meer mensen hebben spannings-
hoofdpijn. Dat wil zeggen dat
een kwart van de bevolking on-
der deze kwalen gebukt gaat.
Maar op de hoofdpijnpoli komen
voornamelijk mensen van wie de

Veel mensen die last hebben van
hoofdpijn melden zich daarmee
niet bij de dokter. „Ze weten dat
het in de familie zit, en dat er

In het nieuwste nummer van het
NTvG staat ook een historisch
overzicht van hoofdpijn door de
eeuwen heen van Koehlers hand;
hij houdt zich in zijn vrije tijd
met medisch-historisch onder-
zoek bezig.

hoofdpijn geen migraine is, geen
spanningshoofdpijn en geen
clusterhoofdpijn. „Ze worden
ook vaak door hun omgeving be-
schuldigd van gezeur," zegt
Koehler.

De decembermaanden van de laatste jaren noteren opvallend veel
dagen met hoge maxima (10 graden of hoger). De 'normale' gemid-
delde maximumtemperatuur in december is rond de 6 graden.

Uit een onderzoek naar de kwikstanden in Limburg tijdens beide
kerstdagen vanaf 1981 is gebleken dat de temperatuur overdag altijd
boven het vriespunt lag. Vorst tijdens beide kerstnachten kwam
slechts in twee jaren voor. 'Warme' kerstdagen komen daarentegen
vaker voor. In 1977 stond het kwik in dekerstnacht zelfs op ruim 15
graden, maar de 12.6 graden in 1988 en de 12.4 graden in 1989 zijn
ook het vermelden waard. De koudste Kerstmis dateert al van 1986,
toen het in de kerstnacht plaatselijk 5 graden vroor.

Milde decembermaanden
die zeer belastende verklaringen
aflegde, heeft die tegenover hem
ingetrokken. De vrouw is vervol-
gens naar België gevlucht omdat
zij als animeerdame in Neder-
landenorme bijstandsfraude had
gepleegd. „Zij kijkt wel uit om
een nieuwe getuigenis te komen
doen," zegt S.

Een voormalige partner van SSjra 5.(53) uit Echt vecht tegen 'complot'

'Rotzooien met kinderen
dat is mijn stijl niet'

Sinds 1985, met uitzondering van 1990, heeft iedere decembermaand
meerdere dagen met maxima boven 10 graden afgeleverd. Lijstaan-
voerders zijn de jaren 1985, 1989 en nu ook al 1994 met ieder 12 da-
gen, gevolgd door de jaren 1986, 1987 en 1988 met ieder 10 dagen!
December 1994 zet deze warme trend onverminderd voort. De ge-
middelde etmaal-temperatuur ligt nog altijd ruim 100 procent boven
normaal.

DOOR ROB PETERS

Sinds donderdagmorgen 03.23 uur is het winterseizoen begonnen. Op
deze dag heeft de zon haar meest zuidelijke positie bereikt, waardoor
het nu onder andere in Zuid-Arika en Australië volop zomer is. Voor
ons land betekent dit dat de langste nacht voorbij is en dat de dagen
weer gaan lengen. Op de eerste 'winterdag' viel ook de eerste winter-
se neerslag in de vorm van hagel en natte sneeuw.

f / weerspreuk _| 'Is het metKerstmis nog niet koud
dan gebruikt de winter niet veel hout

Waterstand Maas
De waterstand van de Maas was gisteren in Dinant 89,13 meter
boven NAP. Dat betekent een daling van 14 centimeter. Borgha-
ren: 39,45. Belfeld: 11,61 een stijging van 14 centimeter.

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Lion King, dag. (beh.

za) om 19. en 21.15 uur Vanaf zo I
ook om 14.30 en 16.30 uur. Za- H
terdag alleen om 14 uur. De ]
Leeuwekoning, dag om 18.30 3
uur. Vanaf zo ook om 14 en 16 |
uur. Za alleen om 14 uur.
Rivoli: Interview with the Yam- I
pire, dag (beh. za) om 18.30 en 1
21 uur. Zo ook om 14 uur. {
Maxim: Only You, dag. 20.30 j
uur, beh. za. Vanaf zo ook om |
16.30 uur.
H5: (24 en 31 dcc. vanaf 18 uur 1
gesloten. En 1 jan. geopend van- j
af 15.15 uur.) De Leeuwekoning I
(ned), dag. 14 en 16.15 uur. The I
Lion King (eng ), dag. 13.30, Ij
15.45, 18, 19 en 20.30. Miracle on Ij
34th Street, dag 14.15, 16.30 en H
18.45. Pulp fiction, dag 20 uur. |
Timecop. dag. 13.45, 16 en 18.308
uur. Junior, dag. 13 45, 16, 18300
en 21.15 uur The specialist, dag. j
18.30 en 21 uur, di ook 14.30II
uur.

Landgraaf
Autokino: Baby's Day out, vrij, [
ma t/m wo om 20.125, Blow 1
Away, vrij, ma t/m wo om 22.30 i
uur. Sister Act2, ma, di en wo.

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning (ned),
dag 13.15 en 16 uur. The Lion j
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. In-
terview with the Vampier, dag
13.15, 16, 18.45 en 21 30 uur.
The Nightmare before Christ-
mas, dag. 13.15 en 15 15 uur
Miraele 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 Leeuwekoning, 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
marienbad, dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Junior, dag. 1845 en 21
uur. Za, ma t/m wo ook om 14
uur. Miraele on 34th Street, dag. |
18.45 uur. Za, ma t/m wo ook 14 [I
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 II
ook 14 uur.. Timecop, dag. 21K B
uur.
Filmhuis het üomein: Falling E
Down, do 20.30 uur. Bad Boy I]
Rubby, vrij 20.30 uur. Dances i
with Wolves, wo, ook 20.30 uur. |

ECHT
Royal: Only you, do, vrij, ma j
en di om 20.30 uur. Miraele on
34th Street, do, vrij, ma en di 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 middag
om 14.30uur. 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 dok
om 17 uur.

in de theaters
HEERLEN

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
ma. 26/12: muziek: MaastreechterStaar
(11.30 uur).
wo. 28/12: toneel: The Sunshine Boys.
vr. 29/12: muziek: Always Rhythm door
Joeka.

Alle voorstellingen beginnen om 20 " ,
uut, tenzij anders aangegeven. In Maas- J■tricht beginnen de voorstellingen om , *20.15 uur

I—.1—. 1'
(ADVERTENTIE)

Met de SFEER van
uw huiskamer!

Ote J
Ir^BSfiJiljfej* ■★ Bruiloften

★ Familiediners
★ Koffietafels enz.

Brunssum, Rimburgerweg 2A ;
tel. 254770.

ff^ "VT^\ Wij wensen u
(I v^ schitterende
«V jl feestdagen

JOS NAEBERS "1 i wtl 11 K
Havenstraat io. IVLaastricht

Stokstraatkwartier
Telefoon U4.V261.*26

In de zes nachten waarin het deze maand tot vorst is gekomen, daal-
de het kwik niet verder dan -3° onder het vriespunt. Tot nu toe is het
met 40 mm neerslag ook een vrij droge maand. Normaal wordt in de
laatste maand ruim 75 mm afgetapt.

*CHT/DEN BOSCH - „Wanneer
vat

r Zat voor m*Jn reisJes met
het nasjolie uit Hongarije of
pil] Verv°er van vijftig kilo xtc-
heht.n' zou *** *-*aar vrede mee
on h Wie zich brandt ' moet
fQ.

de blaren zitten. Maar het
met kinderen, en ook

rj £ je eigen vlees en bloed,
j^..

ls heel wat anders. Dat is
"]n stijl niet. Dat kan ik niet

ben rken> dat vreet me op' Ik
en ec^lt een lieverdje geweest
v °ok niet altijd ten opzichte
gei vrouwen waarmee ik heb
ten maar aan kinderen zit-
rat' dat is een ander verhaal,"e*t Sjra S. zonder eenmaalaclem te halen.

Geen zalig kerstfeest voor Sjra S. (53) uit Echt
Verbeten zoekt hij in zijn cel in het huis van bewaring in

Den Bosch naar kansen om zijn onschuld te bewijzen.
S. is door derechtbank inRoermond wegens

zedenmisdrijven, ook met zeer jongekinderen, tot negen
jaar cel veroordeeld. Het lijkt een vrijwel onmogelijke
opgave, want de 53-jarige zit als een spin gevangen in

een web van zeer ingewikkelde menselijke
verhoudingen. Een web dat S. zelf heeft gesponnen door

zijn vele wisselende contacten met vele vrouwen, hun
niet altijd waardige behandeling en de uit die contacten
voortgekomen al dan niet erkende vaderschappen. In de

morsige, ongezellige bezoekruimte praat Sjra S. twee
uur lang over zijn door sex en vrouwen beheerste leven,
waaraan hij een einde wil maken als de waarheid niet
boven water komt. Op 25 januari duikt het hof weer in

de affaire die Midden-Limburg in 1994 schokte.

S. heeft al meer dan een jaar elke
zin in het proces-verbaal gelezen
en herlezen. Ook verklaringen
van betrokkenen in de krant
heeft hij gespeld. „Zeer duidelijk
is een verhaal over een pony die
ik jaren geleden hield op een
veldje in Slek-Echt. De slachtof-
fertjes zouden van mij altijd op
dat paard mogen rijden voor zij
misbruikt werden. ledereenweet
dat die pony gevaarlijk was en
zeker geen kinderen op zijn rug
accepteerde. Op het moment dat
die pony in de verhoren opduikt,
had ik het dier al verkocht aan
een man uit Sittard. Zo ook de
gebeurtenissen tijdens de kermis
in Echt. In het ene verhaal loop
ik in mijn blootje en dan blijk ik
een van de kinderen plotseling
met een ijzeren buis te hebben
geslagen in de tuin. In mijn na-
kie zeker... Het is allemaal
wraak en jaloezie."

handvol vergrijpen aan jonge
kinderen en een verkrachting
van een ex-vriendin veroordeeld.

weest," aldus de raadsman

Noordhuis hoopt met fragmen-
ten uit het videoverhoor voor het
hof aan te tonen, dat de mis-
bruikte kinderen zijn gemanipu-
leerd en zijn aangezet om 'oom
Sjra' te beschuldigen. „In een
geval blijkt dat een kind een
operatie had moeten ondergaan
en dat voor die tijd seksueel con-
tact onmogelijk moet zijn ge-

In een speciale studio in Eindho-
ven zijn de slachtoffers onder-
vraagd en zegt raadsman mr.
Chris Noordhuis: „Hun uitspra-
ken zijn er niet duidelijker op
geworden. In één geval is de ge-
tuigenis door de ondervragers
zelfs als onbetrouwbaar bestem-
peld."

Van kwaker schrikt er wakker
Rev "^amüieleden van andere
| Vangenen draaien hun hoofd.
Wo h

en hoort niets' Zi-n leven
beh nof* maar "-*001" een ing
ho, eerst: „Ik wil mijn onschuldcvv i]zen."

pir,H?denzaken komt de 'com-
bad orie' veelvuldig voor.
gr ers van vooral incest wijzen
par

ag °P de wraakgevoelens, die
kop »

rs na een mislukte relatieesteren en middels ontucht- of
bü;!cracntingsaanklachten naarUen brengen.

sl!fov,?'/iet z-chzelf ook als een
dat t

fer \»Het is geen geheim
cuim geschapen ben.

Sjra S. roept ten afscheid: „Ik
ben zodanig zwaar gebouwd dat
het gewoon onmogelijk is dat ik
met kinderen gemeenschap zou
kunnen hebben."

Een ander slachtoffer is inmid-
dels zelfs bij S. op bezoek ge-
weest en heeft daar gezegd dat
zij nooit door hem misbruikt is
en dat anderen haar hebben aan-
gezet tot het doen van een valse
aangifte.

Vrouwen liepen me dus altijd na
en niet alleen voor een wande-
ling. Vrouwen zijn snel jaloers
en achteraf noemen ze een ruzie
een verkrachting. De echte pro-
blemen zijn ook begonnen toen
ik de voogdij van mijn dochter
Willemien opeiste. Toen is een
van mijn ex-vrouwen boos ge-
worden en begonnen zogenaam-
de bewijzen te verzamelen en zij
heeft daarbij hulp gekregen van
haar partner van dat moment.
Die partner staat bij politie en
justitie bekend om zijn onbe-
trouwbare informatie," zegt S.
De politie vergaarde uiteindelijk
in totaal 26 aangiften en ver-
dachtmakingen over zijn seksu-
ele gedrag. S. werd door de
rechtbank in Roermond voor een
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(ADVERTENTIE)

RlOOl mogelijkheden
Naast deruim 200 bestaande kleur-

combinaties in standaardmaten,
kunt u in ieder gewenste maat
een tapijt in de door u geselec-

teerdekleuren laten knopen.

HUB. DOLS & CO
Staat iUuU 1905fanaat «o-t têtatitttt I

Nieuwe Volvo uit Born

iïmburgs dagblad "
■"il ' TfiLiMiMi m i V-iïriiimi
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jgpiccolo'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 è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 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 dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.

I (Bron Cabuco Sunwro Scanner) 0930

Personeel gevraagd
Diversen personeel

Vooraanstaande Belgische grossier in meubel- en
gordijnstoffen met filialen in Frankrijk en Nederland,

zoekt voor de promotie en verkoop van de
kollektie exclusieve stoffen:

vrouwelijke verkooppromotors
op agenten-basis (part-time)

Uw werkgebied wordt Noord- of Zuid Nederland.
Voor inlichtingenen sollicitatie FINATEX NEDERLAND BV; Postbus 33,1399ZG Muiderberg, tel. 02942-61049

Rij-instructeur/trice
Vraag onze gratis studiegidsaan.

i ROC Heerlen, g 045-258398.

Let op!
Per 1-1-95varanderd 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.■

**** Laatste oproep ***
Zeg nooit meer dat je geen leuke baan kon krijgen

Voor ons promotieteam opGRAN CANARIA zijn wij op
zoek naar ENTHOUSIASTE JONGELUI 20-35 jaar. Heb jij

interesse in een te gekke job,kan jegoed met mensen
omgaan, ben jeminimaal 2-talig en wil jeminimaal

’ 1 000,-lf 1.500,- per WEEK verdienen op provisiebasis
kom dan zo snel mogelijk praten. Bel direkt 03473-77014; of 01830-38023 en vraag naar het promotieteam.

*** Laatste oproep ***
Maak 1 ton in de zon

Ben je commercieelen snel beschikbaar?
Lijkt het je niet waanzinnig als we danvoor jou een plaats

hebben in ons verkoopteam op de
CANARISCHE EILANDEN.

Als jehoudt van een uitdaging, ervaring in verkoop hebt en
via een zeer comfortabele provisie de mooiste tijd van je

leven wilt hebben maak jedirekt een afspraak. Bel 03473-
-77014 of 01830-38023 en vraag naar het verkoopteam.

BEGIN 1995 MET EEN FLITSEND NIEUWE CARRIÈRE.

Start uw eigen winkel in
! zijden bloemen en kado-artikelen.

"Zijde en Zo" helpt met de opzet en ondersteunt U met de
marketing-formule. Snelle opstart, directe omzet en winst.

| Bel "Zijde en Zo": S 04493-4139.

, Actomat BV
vraagt voor haarBP tankstation Terworm, Antwerpseweg

Heerlen

Oproepkracht m/v
voor weekeinden, feestdagen en vakantiedagen.

Min. leeftijd 18 jr.
Bent U geïnteresseerd? Bel dan Mevr. E. Beister-Dinjens.

" Tel. 045-753283.
De VV. BERG '28, met haar
eerste elftal uitkomend in de
8e klasse A, district Zuid 11,
fcoekt voor het seizoen '95/
©6, een nieuwe

hoofdtrainer
(Schriftelijke reacties naar
VV. Berg '28, Proosthof 17,
6325 EW Berg en Terblijt.
Wilt U in een internationale
Onderneming ’2OO,- per
uur VERDIENEN? Bel:
,04759-5078.
Gezocht int. CHAUFFEUR,
j9*v. op Italië, erv. met combi,
<jn bezit van ADR-diploma.
iEurotrans. S 045-226721.
Een PICCOLO in het Lim-
fcurgs Dagblad helpt u op
Jweg naar snel succes. Bel:
045-719966.

- Word RIJINSTRUCTEUR, (M/V). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-

) ging. Veel vraag naar auto-
rijinstructeurs, motorrijin-
structeurs, bromfietsinstruc-
teurs en rijinstructeurs voorr vrachtauto- autobus- of, aanhangwagenrijbewijs Met
het begeerde erkende Ka-

' derschooldiploma mag u

" (zelfs zonder midden-r standsdiploma) vrij een rij-; school beginnen. Na vijf. maanden kunt u al eigen, baas zijn (fulltime of parttime)
,of een leuke vaste baan. hebben. Binnenkort starten

overal in het land de nieuwe
opleidingen. Meer weten?

' Bel dan voor 21.00 uur voor
1gratis fraaie studiegids De

'Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.

Bouwvak personeel

Per direct colonne metselaars
P.Z. Beyer GmbH, D-52353
Duren. __■ 00-49.2421.880400

Horeca personeel

Buffetbedienden (v) en
garderobejuffrouw

gevraagd. Aanmelden vrijdag a.s. tussen 20.00 - 22.00 uur.
PEPPERMILL. Telef. 045-415794.

Winkelpersoneel
Voor directe indiensttreding gevraagd:

Representatieve medewerkster
voor verzending/winkel.

Leeftijd maximaal 20 jaar.
Inlichtingen dinsdag 27-12-94.

Mengelers Stomerij Heerlen. S 045-724706

Kantoorpers.
Groothandel in zuivelpro-
dukten vraagt per direct
Een Logistiek
medewerker

voor kantoor- en magazijn-
werkzaamheden. MBO-

Niveau. Br.o.nr. B-06365,
Limburgs Dagblad, Postbus

2610,6401 DC Heerlen.
Vóór 31 december 1994.

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

Mededelingen
Er is een jaar verloren ge-
gaan, maar nu is het weer
netjes thuis. Het zal niet
meer voorkomen. Wil je mij
bellenPAUL. Kusjes Sylvia.

Geldzaken
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.

Personeel aanbod
KLUSJESTEAM biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden door heel
Nederland, België en even-
tueel Duitsland, o.a. schil-
derswerk, behangen, tim-
merwerk, afbouwwerk,
wand- en vloertegels maar
ook dak- en wandbeplating
plus montage. Neem vrijblij-
vend contact met ons op
voor informatie, tel. 04750-
-16032 b.g.g. 013-554962.
Schilder b.z.a. voor binnen-
en buitenwerk, sierpleister
en behangwerkz.heden.
Telefoon 04750-35767.

Personeel aanbod
Productie-MANAGER zoekt
nieuwe uitdaging, 5 jaar er-
varing, ac. opleiding, gedre-
ven people-manager. Br.o.
nr. B-06357, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Milieu-beleid/hygiëne/arbo,
projectmatige info & advise-
ring door MILIEUDESKUN-
DIGE, minimale kosten. Br.o.
nr. B-06361, LD, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Vuurwerk

Voor al uw vuurwerk L. Rohan
met het grootste en

goedkoopste assortiment
Dr. Calsstr. 100, Schaesberg/Landgraaf. Tel. 045-318693.
De enigste Limburgse gediplomeerdevuurwerkspecialist.

Vuurwerk!
Sier, knal, pijlen en pakketten goedgekeurd vuurwerk.

Voorverkoopkorting tot 29 dcc. 15%.
M.i.v. 1 jan. a.s. zijn wij 's maandags gesloten en

donderdags open tot 20.00 uur.
Tweewielers Jan Rekers Hoensbroek. Telef. 045-212537.

VUURWERK!! Voorverkoop
15% korting. Bert Rekers, |"
Willemstr. 85, Heerlen. Tel. , . ~ „_ _ , ._,
045-726840 NAILSTYLING
VUURWERK meer dan 80
soorten, uitsluitend Nederl. HANDCAREgoedgekeurd vuurwerk. Be-
stelform. voor Kerst 10%
korting. Alle koopavonden
geopend. Simon Olthof
Tweewielers, Marisstr. 14,
Geleen-Zuid. ■pW~^MgBWB|

Feesten/Partijen
Uitgebreide luxe BRUIDS- /^"~^o^~^^\REPORTAGE mcl. room- ( £ )
kleurige Rolls Roys Silver- ■

shadow II ’1.495,-. Foto- „,, —studio Bindels. S 045-313775.
Reparaties

KOELKASTREPARATIE. Haalnu nog sneleen
Geen voorrijkosten en gar. cadeaubon voordeVroko 045-441566/461658. zelfbewuste vrouw
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In- Uett op teiefoi_iche __p»ik
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122 TiHa Collombon
DIEPVRIES- en koelkastre- c

, , ,„. u .
paraties, zonder voorrijkos- xTmÏu£Vten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie. '

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 1.50x2.50mtr. g 046-526982

Twee DAMES willen een eigen
babyzaak opstarten

De moed en inzet is er voor 200% maar er is nog geld no-
dig. Welke fabrikant, particulier of financier durft dit met ons

aan. Telefoon 04750-16032.
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven s 040-457080. Discre-
te verzilvering van waarde-
papieren aan toonder. Ad-
vies voor discreet sparen in
verband met EG-maatrege-
len. Boschdijk 363.
Ter overname zeer mooie
goedlopende SNACKBAR-
FRITUUR. Uitbreiding res-
taurant mogelijk. Goede lig-
ging naast café te Maas-
mechelen. Voor meer info:
0032-89-771916.
Te huur of te koop GRILL-
ROOM met goede omzet;
kip van het spit, shoarma,
spareribs, suflaki's etc. etc.
Tel. 00.32-89732212.
MODEZAAK op A-lokatie in
drukke grensplaats onder
gunstige condities over te
nemen op huurbasis. Snel
reageren. Br.o.nr. B-06358,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610.6401 DC Heerlen.

Te huur/koop aangeboden
sfeervol RESTAURANT met
prachtige muurbeschilderin-
gen, open haard en een zeer
uniek tuinterras, geschikt
voor Franse en of Italiaanse
keuken. 5 minuten van
centrum Maastricht.
Telefoon 00-32.89732212.

Winkel&Kantoor
Te koop nieuwe stalen of
houten magazijn- of AR-
CHIEFSTELLING in alle af-
metingen verkrijgbaar. Di-
rekt uit voorraad leverbaar,
zeer lage prijs bv. 200x-
100x30 5-legborden ’ 125,-
-p.mtr. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. 4 soorten bureaus,
scheidingswanden, vloerbe-
dekking, etc. Bouwbergstr.
100, Brunssum. Telef. 045-
-251964.

_fl ii*s-/*.v.-s_&/ jÉBM-l_■ ■£"«-. **££*--s*^*/ _..■ 3*T^^

Jl ömLpgdDQ
autocentrum

Mercedes 190E 1.8 aut. class/bornit 1992Mercedes 190E2.0 aut. blauw 1986
Mercedes 190E2.0 aut. bruin 1985
Mercedes 190E2.0 antraciet 1989
Mercedes 190D2.0 rood 1988
Mercedes 190D2.5 blauw/zwart 1987

Mercedes ClBO Elegance zilver nieuw
Mercedes ClBO Elegance türmalingroen nieuw
Mercedes C220 Elegance aut. blauwmet. nieuw

Mercedes 200 rookzilvermet. 1985Mercedes 200Erookzilver 1992
Mercedes 200Dwit 1991
Mercedes 230Erookzilver 1987
Mercedes 230Esportline d.grijsmet. 1990
Mercedes 250Dturbo zwartmet. 1989Mercedes 300Dperlmuthgrijs 1988
Mercedes 300Dturbo bronit 1992
Mercedes 300SL aut. blauw/zwart 1986
Mercedes 300CE aut. blauwmet. 1989
I Voor meer occasioninformatie| zie Teletekstpag. 329 TV-Gazet

OPENINGSTIJDEN: zaterdag 24-12 geslotendinsdag t/m vrijdag ,
geopendvan 9.00-TB.OO uur m

Langheckweg 32-40, Kerkrade MIndustrieterrein Dentgenbach M

t "

" __ Landbouw en Veeteelt

■ Demonstratie
Houtversnipperaars/
compostmachines

50 Types electro, benzine, diesel ofaftakasaandrijving.> Zowel voor particulier als professioneel gebruik.
Doorlopend demonstraties tussen Kerst en Nieuwjaar.

Nieuw: speciale versnipperaar voor grote hoeveelheden
fijn materiaal, zoals rozensnoeisel, astroemeria's enz.

Lozeman Tuinmachines 8.V., Markt 14, Lottum.
Telefoon 04763-2341.

ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te k. gevr. WEILAND met
bijbeh. woning. Regio ZO.
Limburg. Telef. 045-419764.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massa-
geped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

Nieuw: tegen lage kosten
lost u met SAVITALYSE al
uw mestproblemen op. Bel
04499-1341, Custers b.v.
Dicteren.
Elke dag luxe buspendel
naar de LANDBOUW-RAI.
Div. opstappl. Info: M&O
Guus Queisen. Tel. 046-
-585166 (na 18.00 uur).

Auto's

Diversen
Hyundai Leymborgh BV Limbricht

AUTOMAAT
Mazda 323 1 6i GLX autom. ps HB schuifd 1990
Mazda 323 1.3LX HB autom. abs.nw.st 1988
Hyundai Lantra 1.6i16VGLS autom. ps etc 1992
Hyundai scoupé 1.5LS automaat 1991*
Toyota Carina 1.6 II autom. abs.nw.st 1988

HyundaiLantra 1.6i16V GLS 1e eig 1992"
Hyundai Lantra 1.5iGLS 1e eig. 48.000km 1991
Hyundai Sonata 2.0i 16VGLS ps alles electr 1989
Hyundai Pony 1.5GL HB 3-drs 1990
Mazda 626 Sedan en coupé'B3'B4'Bs 1988*
Mazda 626 2.0LX HBveel extra's 1988
Mazda 323LX HB en 1.3 HB Ensign 1988/1990
Mazda 323 1.3 LX en GLX Sedan '86 '87 '90 '91 1992*
Mazda 323 1 6i GLX "F" zwart nw.st 1991
Nissan Sunny 1.6 2-drs. coupé extra's 1989
Nissan Sunny 1.3 DX Sedan metallic, etc 1986
Toyota Corolla 1.6 HB GSi extra's 1991
Toyota Corolla 1.6 HB ps etc. 1e eig 1992"
Toyota Corolla 1.3 Liftback sportv. etc 1988
Honda Civic 1.4 GL ps 3-drs. nw.st 1988
Opel Corsa 1,4iSwing Sedan extra's 1991
Opel Kadett 1.6 D HB 3-drs. mooi en goed 1985
Ford Escort 1.6i3 en 5 drs. veel extra's 1989/1990
Ford Escort 1.3 rood STATIONCAR 1987
Ford Siërra 1.6 en 2.0 3-drs. laser 1985/1986
VW Porsche 924 rood liefh. auto
VW Polo VAN 1.1 100% in orde 1988
Fiat Cinquecento rood 1e eig. etc 1993
V01v0340 1.43-drs. rood en blauw 1983
Seatlbiza I.3GLXinw. model, nw.st 1993*

'komt nog binnen. BOVAG GARANTIE
Bornerweg 2-8. Tel.: 046-515838.

Te k. CITROEN DS 2.0
Break Confort, bwj. '74.
Telefoon 043-260103.
Audi 80 1.8 S '89; VW Polo
coupé Fox '91; Daihatsu Ap-
plause 1.ei '91; Mazda 323 F
'91; VW Passat Stationcar
'91; Honda Accord 2.0 EX
'88; Opel Corsa '87; Mazda
626 LX met gas '87; Suzuki
Swift GL autom. '87; Suzuki
Alto autom. '84; Nissan Mic-
ra '87; Ford Escort 1.3 '88;
Mazda 323 Sedan '89; Cit-roen Visa '87; Seat Fura '85;
Saab 99 '83; BMW 316 '84;
BMW 316 i '89; BMW 318i
'86; Suzuki Alto '86; Suzuki
Alto '87; Mercedes 230 E
'87; Mercedes 190 D '91.
Autobedrijf REUBSAET,
Groenseykerstraat 17, Ge-
leen. Telefoon 046-757777.
Uw adres APK-Keuring, alle
auto rep. (tevens doe het
zelfCarWash).

KADETT diesel '83, nieuwe
banden, APK, ’1.500,-;
prachtige BMW 318i, i.z.g.st.,

’ 5.500,-. Autoservice
Gooiker, Apollolaan 154,
Heerlen. Telef. 045-740041
b.g.g. 751632.

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
f 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.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 Vm 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.

I

v.a. ’ 10.000,-
-2 jaar garantie
Vergelijk prijs/

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93

Nissan King Cab 2.4 '86
Nis. Sunny 16LX combi '88

DIESELS
Mercedes 190Dz. mooi '89

Mercedes 190Dwit'B4
Toyota Corolla D '87

Charade TS Special D '92
Daih. Charade D '85

AUTOMATEN
Daih. Charade I.3iTX'B9

Toyota Corolla 1.3 '86
Hyundai Pony '86

Opel Omega 2.4i'89
Opel Veetra 1.8 '90

ANWB gekeurd
Alfa Romeo 75 2.0 '86

Audi 80 2.0E'92
Audi 80 1 8S '89
Audiloo 2.3E'91

Audi 80 2.0Estuurbekr. '89
Citroen AX Sport '87

BMW 323i'83
Daih. Cuore TX wit '92
Daih. Charade 3x '89

Fiat Uno 45 IS '90
Fiat Panda '89

Fiat Panda 34 2x '86
Ford Esc. KR 3i '89

Ford Siërra 2.0Azur '91
Ford Scorpio 2.0 GL '86

Ford Escort '85
Mondeol.6iCLXl6V'93

FordOrionl.4CL'9l
Ford Siërra 2.0 '87

Honda Civic Sedan '88
Honda Civic 1.5 GL'B5

Mazda 323 1.5 Limited '87
Mitsubishi Colt Sport '86

Nissan Primera 1.6LX'9l
Opel GT 2.3i'69

OpelKadett 1,6i'89
Opel Kadett 1.8 GTi '88

Kadett 1 3S GSiLook '85
Opel Kadett 1.3 S Club'BB

Opel Kadett 1.8 GTi Sed. '88
Opel Veetra 1 6i rood '93

Peugeot 106 XN'9l
Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

Suzuki Swift 1.3GLX'BB
Suzuki Alto GLX '89
Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VWPassatlBiCL'9o
VWPassatlBi'B6

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia '83

Div. inruilers uitzoeken
vanaf ’ 500,-.

Reeweg 112,Landgraaf.
S 045-321810.

LUCAR automobielen Kerk
rade. Duizenden guldens
goedkoper 0.a.: VW Golf 6 >GTi bwj. W9l; 16V 3 x '88,
'91; VW Golf diesel 5 x '86,
'92 Turbo GTD; BMW 6 >320i, 318i, 316 i vanaf '86,
'91; 525i '91; 530i '88; Min
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.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada's. 045-411572.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Corsa '91 3-drs.
’14.950,-; Corsa 4-drs. '90
’12.950,-; Kadett 1800 '88
’11.950,-; Veetra 1.6 i 5-drs.
'90 ’19.950,-; Astra 1.6 '92

’ 22.950,-; Kadett Sedan
1.6 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950,-;
Ford Siërra 2.0 LPG '84
’3.950,-; Kadett diesel '86,
’5.500,-; Veetra aut. 5-drs.
'89 ’18.950,-; VW Derby
'80 ’900,-; Mazda 323 Sta-
tioncar '87, ’7.900,-; Corsa
'84 '85 '87: Kadett 1.3 Sta-
tioncar '88 ’9.250,-; Kadett
1.4 i '91 ’14.950,-; Astra
Sedan '92 ’19.950,-; Volvo
360 GLT '87 ’6.900,-; Mit-
subishi Colt '84 ’2.900,-.
WEBER, Autobedr., Baanstr.
38, Schaesberg. S 045-
-314175.
SUPERCARS Akerstr. NrrJ
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Ford Escort XR3i Turbo
Look '87; Stationcar Peu-
geot 305 GR '87; Escort sta-
tioncar '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; Es-
cort 1400 CL '86 en '87; Golf
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
83; Toyota Celica bwj. '82;
Ford Siërra '85. Nog diverse
goedkope inruilers. Telef.
345-222455/231448.

Topprijzen! Met spoed voor
export gevraagd: bestel,
combi, personenauto's, ook

I schade. LUCAR, Kerkrade.
I Telefoon 045-456963.
KADETT 1.2 S bwj. '82; Re-
nault 5 TL bwj. '82 i.z.g.st.
APK ’750,-. Haesenstr. 34,
Schaesberg.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
100-Tal AUTO'S met APK
va. ’750,- tot ’10.000,-;
Kadett; Escort; Fiësta; Golf;
Uno enz. Inr. fin. Handelswg
1, Susteren. S 04499-5204.

Alfa
Te koop Alfa ROMEO 2.0 L,
APK gek., prijs ’1.250,-.
045-425881 of 425043

Audi
Te koop AUDI 80, bwj. 12-
-'B5, mooie auto, vraagpr.

’ 4.950,-. Tel. 04405-1564.
Te koop zuinige AUDI 80 1.9
diesel, bwj. '90, stuurbekr.,
centr. vergr., getint glas, vr.
pr. ’18.650,-. 04499-5348.

BMW
BMW 635 CSi, bwj. '85, zeer
veel extra's, in abs. nw.st.,
vr.pr. ’ 18.950,-. Inruil mog. S
046-754895.
Te koop BMW 520 iTouring,
bwj.B-12-'92, metallic ca-
lypso rood, airco en diverse
extra's, km.st. 25.000,
nieuwpr.DM 65.000, vraagpr.
50.000 DM. Telef. 00-49.
240594301.
Te koop BMW 325 i Coupé,
kl. dolfijngroen, alle denk-
bare ace, km.st. 125.000,
bwj. '87, vr.pr. ’19.250,-.
Tel. 04498-59203.
BMW 316 automaat, '84, 1e
eigenaar, schuifdak, stuur-
bekr., metallic blauwgrijs,

’ 6.950,-. 045-242860.
BMW 316, bwj. '84, zeer
mooi, vraagpr. ’4.950,-. Tel.
045-326818.
Te koop BMW 735i, bwj. '84,
veel acces., ’4.000,-. Tele-
foon 045-272468.
Te koop van BMW, BBS-
velgen, ’450,-. Tel. 046-
-580821

Chrysler

&CHRYSLER
| DEALER |

American-Cars
Schimmert

Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Te k. Chrysler VOYAGER,
bwj. '89, wit, 7-pers.,
’17.500,-. Tel. 04406-
-40180 of 42541.

Proficiat!!!
Met jullie 12V_ jarig huwelijk

_l
_KI

Kim, Martha, Naomi, Nicky, Rob, Nico, Guus, Riet, DaC
Rebecca, Jack, Cynthia, Anja, Patrick, Rosie__^

Hk : _sr km ■_ J^
Proficiat Pap en Mam

Sylvia, Hans, Ralph, Katja en Riek.
Proficiat
Witte

Hoera 65 jaar
Proficiat van Ben, Fen, Math, ■ ,

Melissa, Reno, Tamara,
Rakker en Tweetie. Ir- -y

Dennis (O)maBojaf
„__, hartelijk gefeliciteero

Morgen word je 17 jaar, Kinderen, kleinkindere"
bijna volwassen, 'n fijne achterkleinkinderen

verjaardag van ons allen. — ~"\J
pap Stuur uw brief (voldo^—— f r—~— gefrankeerd) naar !"-*

Er is een wonder gebeurd! Limburgs Dagblad^
Maud w p°f,bus26lo-6f°>'Heerlen en vergeet n»1 Kwe zijn dankbaar onder op de envelop^

dat je er bent. nummer uit de adverte"Paddy en Manon. te ver melden. , {

Citroen
KM Break 2.0 Inj. Turbo leder bekleding airco 1993
KM Break Turbo Diesel airco schuifdak 1993
KM Break V6schuifdak dubbele koplampen 1992
Xantia 2.0 VSX sch.dak airco Im-wielen spoiler 1993
Xantia 1.8 SX schuifdakABS 1994
KM V6Ambiance airco Im-wielen 1990
KM 2.0 automaat Ambiance 1992
KM Break Turbo diesel autom. leder bekl. airco 1993
AX GTi schuifdak dubbele koplampen 1992
AX 11 TGE schuifdak 1992
CX 25 GTi Turbo 2 schuifdak airco ABS 1987
CX 22 TRS schuifdak gasinstallatie 1987
CX Break Familiale 7-persoons 1980
BXI9 TRD schuifdak GTi-look 1988
BK 1400 Inj. gasinstallatie 1990
BXI6TGi Break 1993
BK 16 TRi schuifdak 1988
BK 14RE 1987
BK 16RS Break 1985
Visa 11 RE Cabrio 1985
Visa 11 RE 1984
Renault 19Cabrio leder bekl. stoelverw. rood 1993
Renault 19Cabrio stof sportwielen
stoelverwarming zwart 1993
Mazda 626 2.2 Coupe schuifdak 1991
Peugeot 306 XSi 2.0 schuifdak ABS 1994
Citroen ZX 14, getint glas sportwielen 14km nieuw
Citroen AX 1100 Inj. 5-deurs 1989
VW Passat Variant VR6 schuifdak ABS 1991

Bovag May Crutzen
Hunsstr. 33, Übachsberg. Tel. 045-752121.

CITROEN KM 2.0 i bwj. 1991,
antracietmet., schuifdak. Of-
ficieel Saab Dealer Kompier,
Heelerbaan 66, Heerlen.
Telef. 045-428840.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in
het Limburgs Dagblad. Tel.
045-719966.

Dat wordt zaken doen.

De Volkswagen Vento al vanaf ’ 35.495,-.
Prijs is inclusiefBTW en BPM, exclusiefkosten rijklaar maken.

Wijzigingen voorbehouden.

De gezamenlijke Zuid- (Gjs
Limburgse Volkswagen-dealers

'BK TRi, bwj. '88, alle -*S [
t.e.a.b. mr. mog.

I 04405-2157. -i CITROËN-ONDERDELE 111, {
■ gebruikt en nieuw; 'nJ J1 verkoop schade

May Crutzen, 045-75212^ \
i ,

Daihatsu^y c
R^S J ]
K_- 11i "DAIHAT-5-^ ■

| DEALER^
Garage

RuudTiem 5 j
Geleen, Zaanstr. 1°

Tel. 046-7530'
Daihatsu CHARADE Jh
Special, bwj. 1989 jt',
52.000 km., lm velge^*
cieel Saab Dealer J
Heerlerbaan 66, L
Tel. 045-428840.

Fiat

anaiï
l DEALER^
Automob.bedfi)

Creusen BV
Parallelweg 34, Heer^'

Tel. 045-74 21 2]^
Autobedrijf

Klankstad Bj'Kaalheidersteenwegl. &
Kerkrade. Tel. 045-4lJ^

Fiat UNO, bwj. '84, 1
carr. 100%, nwe band-
CU, ’ 2.150,-. 045-711j9j>^
Fiat PANDA 45, bWJ- j
’1.750,-; Fiat Uno 0-4
'86, rood, ’ 3.750,-. <-">J
Steins, Molenberg, He
Telefoon 045-714717^^

Voor Piccolo's . \
zie verder Daqinai_^

| 06-1 ijnen
Privé doorschakelen

06-96.88
I 24 u/p.d. 100 cpm

Hete Sex
Ik werd van alle kanten
gepakt, wil je weten hoe

8EL.06..(1,-p.m.)

320.320.20.
; Live direct apart
! Ook SM! Adress. en tel.nrs!; 06-340.350.80 (50 cphm)

J.esbi Live
06-320.323.12-1 gpm.

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

Grieks Intiem
Marcha's specialiteit. 1 gpm

06-9618
Tiener-Sex

Mijn eerste keer. 1 gpm.
06-320.320.10.
Homosex voor 2

(’l,-p.m.)
JackOff 06-9735

Telefoonsex 06-9835
Draai eerst 06-320 en dan:

SM voor 2 325.10
Bi-sex 323.36

Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

mmmmmmmmm^—

Wellustige Hete
Nymfomane vrouwtjes zoe-

ken stiekem sex via
postcodedating!

06-340.320.50 (50 cphm).

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
Hete meisjesLive
06-9715

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.

100%WILDE LIVE SEX
06-9891

Geen wachttijd 1 gpm.

De meest intieme sex
300 % live
nfi-qs7fi/1-nm

Kontakten/Klubs

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.

HUIZE LYDIA
MET: DE BESTE WENSEN!!!
24 en 31 dcc. zijn wij er voor U

van 11 tot 18uur g 046-749662

Privé Yvonne
en haai 10zalige en lieveKERST-ENGELTJES wensen

iedereen gezelligeKerstdagen toe. AANBIEDING....! Maar
___ZeJseill2eJseisjdagen geopend.Bel voor info: 045-425100.

Escort
Telefoon 045-320132.

Nieuw privé
Anja

v.a. 12.00uur. 04406-10162.

ÜÏNieuwü!
Nina's escort

045-259956

Candelight
Escort voor dames en heren.

Tel. 045-246002.

Manuela Escort
S 045-418886.

Feestdagen oeonend

Live Escort
g 045-429117

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-275564.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Suprise Escort
SM & Boys 045-275900
Korting!! Ook Grieks.

Escort all in
g 045-326191

Parenclub
Venus

Let op! n !
24 za. Kerstavond, e

grandioos optreden varLri.
Passion, 25 zon. geslo-^r
26 ma. Orgiemaandag v ,

iedereen, laatste maan°*7
d. maand 28 wo. De l

Francaiseshow, 31 °e>gr
Oudejaarsavond voor &

een met div. artiesten va töi
bovenste plank v.a. 2°- a?
07.00 uur zijn wij open- (()servering gewenst. In
04742-2977, tijd. de

ningsuren. Adres: Hei
gerweg 70, Poster^

Aladdin A
Pnve Telef 045-22_^B

Limburgs Dagblad



DOOR BENTI BANACH

Van onze verslaggever

Vrouw rooft
uit winkels
Uit^LEN _ Een 3i_jarige vrouw
Qf> heten Werd donderdagmiddag
i^kel ad betrapt toen zij in een
r 1Viif 3an de Promenade in Heer-
ser ij)aar 00r"bellen wilde stelen.

?**det P dat de vrouw in drie
„p Wlnkels kleding en bonbons

éNcpV olen- Tegen de vrouw werd

<ie h -ns P- Weeda, voorzitter van
§°tïu eCtie van het De Wever/Gre-.v-,n ,s~ziekenhuis, kunnen zeker 25

'SW iv
4* verpleegkundigen aan de

.^■l het Klinikum in Aken. De
|Se Personeelsleden, die op 1

n baan in het De Weverz-e-
-efkUIS vernezen. hebben veelal

*en s §evonden in verzorgingshui-; *->e 't cct°r ouderenzorg.
l^Un 6 mst van het ziekenhuis in
Jtijtb? SUm blijft gewaarborgd.
Peh "jfr6^ een gesprek tussen

V* van Brunssum en de directie
ir ê*-hi e Wever/Gregorius-zie-

f-^ °udende geruchten, zowel bij
|. eden als burgers, over de 'uit-

"-Uis J* Van het Brunssums zieken-
I >oot

., orrr>den de directe aanleiding
öe

r het gesprek.
Useerde ziekenhuizen inssum en Heerlen zijn in 1994

-"onteerd met een bezuiniginger> miljoen gulden op een be-
Sevoi g,van 220 milJ°en gulden. Alsg hiervan heeft de directievan

fuseerde ziekenhuis zich wel

' üzaakt gezien om in totaal
°-icle>. Dar>en te schrappen. Daar-

en Vallen de 41 genoemde ont-
cceeda " resterenc-e banen noemt

natuurlijk verloop': „Zo
"""eet. n banen van 55-plussers niet
lln

r
G°Pgevuld.

ë(-ns h gorius-ziekenhuisbliift vol-
-vol\v°e directie gehandhaafd als
vOorZi g ziekenhuis met basis-
'Ut*g pungen- Er moet wel reke"
Schu'vgehouden worden met ver-%ar/!ngen naar Heerlen. Het gaat
r\' l **n

JMOTn ondersteunende aktivi-
l a^rn- ratoria' administratie).
lirïisotfSt zullen wellicht kleine

%r o"e afdelingen (afdelingen
'f9li s Pgenomen patiënten) gecen-
* Zii Worden.
"H B W geen plannen om de EHBO
V°-gen SSUm te sluiten- °ok is er
?PfakpS e ziekenhuisdirectie geen
ke*-hu' Van om bet Brunssumse zie-
">Uis ls olr> te bouwen tot verpleeg-

onze verslaggever

-
> Merendeel van de 41
an P/eegkundigen, die in
g^11 1995 worden ontsla-
\ n bij het De Weverzie-
Wuis in Heerlen, heeft

een nieuwe baan.

De binnenplaats voor het kloos-

centra in Oisterwijk, Echt en Bu-
del gezeten. Hij is van oorsprong
inrichtingswerker en heeft onder
meer ervaring opgedaan in een
gezinsvervangend tehuis. „In al-
le instellingen waar ik heb ge-
werkt gelden regels en afspra-
ken, waar mensen zich wel of
niet aan houden. Maar die ande-
re culturen in een AZC maken
het voor mij interessant." # Directeur Eric van Buul van AZC Heerlen: „Ik ben naast directeur ook een nieuws-

gierig mens. " Foto: CHRISTA HALBESMA

te. We moesten vóór de kerst nog
alles in orde hebben hier." Daar-
om moesten de vluchtelingen de
dag voor Kerstmis nog verkas-
sen. De directeur krijgt in Heer-
len de gevolgen van het Neder-
lands asielbeleid met zijn vol-
gens sommigen veel te lange
procedures direct op zijn bord.

eerste vier bewoners. letwat
voorzichtig heet Van Buul twee
Zaïrese mannen en een vrouw
met een baby op haar rug wel-
kom. „Welkom, vous êtes les pre-
miers," zegt hij met draadloze
telefoon op zak. De Afrikanen
bekijken onderzoekend hun
nieuwe domicilie. Ze zetten hun
koffers en een pak met luiers op
de grond en melden zich aan de
balie.

- „Met aa-zet-cee-
f.^eerlen." De telefonist van het
|~ slt>lzoekerscentrum in Heerlen
■Ti

a^ bunnen wennen aan zijn
tiY|ÜWe unctie- Maar tegelijker-

Ja is hij de vele sleutelsvan het
k nb"um nog aan het rangschik-n en moet hij de telefoons nogan een stickertje voorzien.

golc voor directeur Eric van
i ,Uu- is de opvang nog lang nietaar- „Een centrum is pas een

"trurn als er bewoners zijn,"§t hij als hij door de nog lege
°angen loopt. En die bewoners

lh er nog niet, deze vrijdag-
ddag. „Om twaalf uur is er

tn*1 roePJ e uit een opvangcen-
tra in Eindhoven vertrokken,"
„eet hij. Maar om half drie nogey asielzoekers. „Het gebeurt

den dat ze er tussenuit knij-
v. **" maar vaak komen ze nieta de snelste weg en blijven ze"°g ergens hangen."

Se ni?.uu* wee* over welke men-
-11 hij praat. Heerlen is zijn vijf-'

asielzoekerscentrum. Hier-., °r was hij directeur in Uden-
ut> daarvoor heeft hij in

Honderd asielzoekers zijn giste-
ren gearriveerd, vandaag komen
er nog eens 49 bij. Ze zijn af-
komstig uit opvangcentra (OC's)
verspreid over heel Nederland en
zitten nu ruim een maand in Ne-
derland. Over een dikke maand
volgen er nog 140. Daarvoor
moeten eerst de 72 verplaatsbare
cabines zijn geïnstalleerd die nu
nog langs de weg op elkaar staan
gestapeld. In totaal biedt het
AZC aan een kleine 25 mensen
permanent werk. Het ministerie
heeft het kloostergebouw voor
drie jaar gehuurd, met een optie
op nog twee jaar.

Wel heeft de directeurveel uit te
leggen. „Een continu proces,"
zucht hij. „De bureaucratie, het
wachten, de procedures. Dat
kennen ze allemaal niet. Of
maak maar eens duidelijk hoe de
Nederlandse woningmarkt in el-
kaar zit. Huursubsidie, uitkerin-
gen, dat soort dingen." Voor de
doorsnee Nederlander al vaak
een hele kluif.

De doorstroom in de asiel-
opvangcentra in Nederland ver-
loopt moeizaam en schoksgewijs.
Van Buul: „Het ministerie zit
enorm verlegen om opvangruim-

Verkassen

ter ziet eruit als een bouwterrein
gevuld met containers, palen en
leidingen en waar werklui af en
aan lopen. „Eric, op de deur van
het restaurant zit geen slot." Van
Buul krabt op zijn hoofd. „Het
rolluik van de afwaskeuken heb-
ben ze niet gemaakt. Dat wordt
pas 9 januari," zegt iemand in
een stofjas. „Pff, dan hebben we
een probleem," zegt de directeur.
„Eric, waar moeten die kastjes
staan?" AZC Imstenrade kampt
duidelijk met kinderziektes.

Of de vluchtelingen in zijn voor
een zalig kerstfeest, is de vi*aag.
Er staat een wat kale kerstboom
voor het gebouw. De lampjes
bi*anden. De medewerkers heb-
ben voor de komende dagen een
creativiteitsmiddag, een disco en
bingo georganiseerd. En in de
recreatieruimte staan de sjoel-
bakken klaar voor gebruik.
Om kwart over di*ie arriveren de

Maar veel tijd om de antropo-

Samenwonen

Hij zegt geïnteresseerd te zijn in
vreemde culturen. Zijn vrouw
ook, die zit nu in Angola. „Het is
boeiend te zien hoe de asielzoe-
kers met elkaar omgaan of met
vrouwen en kinderen. Of hoe ze
eten. In Udenhout konden ze zelf
meekoken, de heerlijkste gerech-
ten kwamen op tafel. En de koks
leerden zo ook iets." Van Buul
probeert zich altijd te verdiepen
in de basisgegevens van het land
waar een asielzoeker vandaan
komt. „Behalve directeur ben ik
ook een nieuwsgierig mens."

„Ik vind asielzoekers niet zie-
lig," zegt Van Buul. „Ze hebben
zich overeind kunnen houden in
omstandighedendie veel moeilij-
ker wai*en dan in Nederland. Ze
zijn blij dat ze hier zijn. Overle-
ven is hier makkelijkerdan waar

indaan komen."

Directie neemt onzekerheid toekomst ziekenhuis Brunssum weg

Bron van ergernis

Klinikum vangt gros
ontslagen De Wever op

Manager kost per dag 1450 gulden
KERKRADE -Kerkrade stelt volgend jaar een veranderingsmanager
aan voor het Cultureel Centrum Kerkrade. De manager zal 78 dagen
in dienst zijn en de gemeente 113.000 gulden kosten. Dit komt neer
op bijna 1450 gulden per dag.
De gemeenteraad is daar woensdag mee akkoord gegaan. Alleen
D66'er Huub Wiermans vond de kosten voor de manager aan de hoge
kant. Hij stelde voor iemand uit de ambtelijke top daarvoor vrij te
maken. Wethouder Hub Bogman noemde de kosten voor de manager

leken met andere managementbureaus laag. En de eigen ambte-
lijke top is te zeer belast met de interne reorganisatie.
Het Cultureel Centrum Kerkrade (CCX) wordt opgeheven en komt
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De veranderings-
manager, afkomstig van het Uti*echtse bureau H & R, zal het CCX op
commercieel, cultureel en organisatorisch vlak moeten aanpassen,
opdat het centrum in de toekomst weer zelfstandig verder kan.

Blazers verwijderd uit
't Loon in Heerlen

HEERLEN - Blaasmuzikanten zijn
taboe in winkelcentrum 't Loon in
Heerlen. Dat valt op te maken uit
een reactie van penningmeester W.
Brouns van 't Loon Promotion op
het wegsturen van twee tieners die
daar afgelopen koopzondag kerst-
liederen op een blaasinstrument
speelden.

Volgens Brouns is voor muzikale
activiteiten in het winkelcentrum
echter naast toestemming van de
gemeente ook nog eens groen licht
nodig van de beheerder van 't Loon,
de firma Ruijters. Een woordvoer-
der van Ruijters kon daarover geen
uitsluitsel geven: „Zover ik weet
zijn muziekactiviteiten een zaak
van 't Loon Promotion. Wij gaan
wel over demonstraties glasblazen
en houtsnijden."

De blazers moesten weg na een
tweede controle, omdat zij geen toe-
stemming hadden om in 't Loon te
spelen. Een bewaker van het win-
kelcentrum had de twee muzikan-
ten, die de sfeer wilden verhogen, in
eerste instantie wel laten doorspe-
len omdat ze een vergunning van de
gemeente Heerlen op zak hadden.

Muziekliefhebber M. Toenbreker in
Landgraaf zag het voorval. Hij
heeft zich opgewonden over het
wegsturen van de twee jongens door
een lid van het 't Loon-promotion-
team.

Brouns voegt eraan toe dat een an-
dere reden voor wegzenden van de
muzikanten zou kunnen zijn dat er
zonc^ag al andere musici aanwezig
waren. „Het Par.cratiuskoor zong
liederen en bovendien was er een
organist. U kunt zich voorstellen
dat blazers erbij wat veel van het
goede zou zijn."

Brouns: „Ik ben niet op de hoogte
van dat voorval. Wel is het zo dat
we liever geen blazers in 't Loon
hebben. Dat geluidblijft in de koe-
pel hangen. Daar ondervinden on-
dernemers last van."

0 Randy Zuidema uit Klim-
men is boos. De dreumes
schreef de redactie een briefje
waarin hij schrijft dat het
kerstdiner hem bij voorbaat al
niet smaakt. Hij moet alsmaar
denken aan die acht jagers die
hij vorige week in een veld had
gezien. In het veld zaten vier
fazanten. Na twee uur jagen
waren alle fazanten doodge-
schoten. Randy schrijft tenslot-
te: 'ledere morgen als wij naar
school fietsten, zagen wij die
prachtige dieren zitten. Nu kijk
ik uit het raam en zie die acht
gekken lopen met die vier dode
fazanten.' Randy, ondanks deze
voor jou onaangename gebeur-
tenis, een mooie kerstvakantie
toegewenst.

Kerstdiner

" Rond de Kerst is de Stich-
ting Stadsomroep Heerlen ook
gedurende enkele uren in de
lucht. Het zal u niet verbazen
dat de Kerst centraal staat in
de programma's op 24 en 25
december. Beide dagen is de
co-produktie met de Stichting
Kabelomroep Zuid-Limburg te
beluisteren van 11.00-12.30 uur
via de frequentie 88,1 MHz.

Uitzending

# Vandaar dat Brunssum
'hulp' zocht bij de krant om
die wijziging alsnog bekend te
kunnen maken. Vanwege de
Kerst moeten de vuilcontainers
in de wijken Langeberg,
Haansberg, Kruisberg en Rum-
penerbeemden vandaag om
acht uur buiten staan. Dus,
voor een keertje geldt voor de
meeste mensen in die wijken:
op uw vrije dag vroeg uit uw
bed om de container aan straat
te zetten. En dan weer snel
onder de wol of onder het dek-
bed.

Huisvuil2

Boos

Huisvuil

# De Ondernemersvereniging
Akerstraat-Noord in Hoens-
broek is nog altijd boos omdat
onlangs het kindje Jezus uit
de kribbe van hun kerststal
werd gestolen. De boreling is
nog niet terecht. Inmiddels is
er een nieuw kindje 'gemaakt.'
De waarde in geld is nihil.
De ondernemers vragen zich
af welke motieven de onverla-
ten hebben die zo iets doen.
De kerststal is te bewonderen
nabij het Essostation aan de
Akerstraat-Noord. Voorzitter
Wim van Straten van de onder-
nemersvereniging legt uit dat
de stal er is geplaatst om de
sfeer te verhogen. De stal komt
min of meer in de plaats voor
de kerstgroep die vroeger ja-
renlang door DSM in Treebeek
werd geplaatst. Van Straten is
nog altijd een beetje boos over
de diefstal temeer daar deze
week ook nog eens de kerstver-
lichting werd gestolen van de
kerstboom voor zijn huis.

0 Maandag, óp Tweede Kerst-
dag, zal geen enkel weldenkend
mens het huisvuil aan straat
zetten. Toch is maandag nor-
maal gesproken de dag dat in
tal van Brunssumse wijken het
vuil wordt opgehaald. De ge-
meente Brunssum hoopt echter
dat niemand het huisvuil
maandag op de stoep zet. Het
zou immers kunnen, want
Brunssum heeft door een mis-
verstand het gewijzigde op-
haalrooster niet in het gemeen-
telijk nieuwsbulletin kunnen
plaatsen.

Brunssum legt
stookverbod

open haard op
BRUNSSUM - De gemeente Bruns-
sum heeft de afgelopen maanden
twee maal een stookverbod opge-
legd aan particulieren met een open
haard. Het afgelopen stookseizoen
kreeg de gemeente zes klachten
over rookoverlast in woningen bin-
nen.
De gemeente kan alleen een stook-
verbod opleggen als haard of kachel
niet voldoet aan de bouwvoor-
schriften. Meestal treedt de ge-
meente echter op na klachten van
bui*en over rookoverlast. Het komt

voor dat door een slecht functione-
rende haard de buren met rook-
overlast krijgen te kampen.
Tegen die klachten kan de gemeente
formeel weinig doen. Een zegsman
van de gemeente spreekt van een
hiaat in de wetgeving op dat vlak.
Een stookverbod opleggen kan al-
leen met de bouwverordening in de
hand. De voorschriften daarin zijn
bedoeld voor de veiligheid van de
huiseigenaar, niet van de buren die
last ondervinden. De gemeente pro-
beert wel bij klachten met de ver-
schillende partijen om tafel te zit-
ten om zo tot een oplossing te
komen. In de meeste gevallen lukt
dat. Vaak zijn bezitters van open
haard zich er niet van bewust dat
zij overlast bij de buren kunnen
veroorzaken.

Alle instellingen voor volwassenenonderwijs in Oostelijk Zuid-Limburg
zijn nu ondergebracht bij het A en S. De fusie sluit aan bij het landelijk
beleid om per regio te komen tot grote Regionale Opleidingscentra.
De Basiseducatie in Kerkrade valt nu onder welzijnsstichting Kiosk. Er
werken negen mensen, die allen door A en S worden overgenomen. De
cursussen, hoofdzakelijk taallessen, blijven in Kerkrade gegeven worden.
Dit jaar telde het Kerkraadse volwassenenonderwijs circa vierhonderd
cursisten.

Basiseducatie gaat op in A en S
KERKRADE -Basiseducatie Kerkrade gaat per 1 januariop in het Advies
en Studiecentrum (A en S) in Heerli

De man zat in een auto, bestuurd door een 23-jarige Nuthenaar. De chauf-
feur, onder invloed van alcohol, verleende geen voorrang aan een auto die
bestuurd werd door een 29-j uw uit Simpelveid. Beide auto's wer-
denzwaar beschadigd.

HEERLEN - Een 31-jarige inwoner uit Nuth liep donderdagavond bij een
frontale botsing tussen twee auto's op de splitsing Imstenraderweg-Sou-
rethweg in Heerlen een zware hersenschudding op.

Zwaargewondebij aanrijding

Wat Heerlen nog niet heeft: een professionele voetbalclub,
bruisend uitgaansleven en een asielzoekerscentrum

vAZC). Het eerste komt steeds dichterbij, aan het tweedeWordt hard gewerkt en de laatste leemte is gisteren inge-
i J^ld. In het voormalige klooster Imstenrade zijn nog voor
! ftet weekend 150 asielzoekers gehuisvest.

loog uit te hangen heeft hij niet.
„We moeten de mensen laten sa-
menwonen, daar hebben we onze
handen vol aan. We moeten ze
opvangen en hun in hun eerste
levensbehoefte voorzien. We
kunnen ze niet individueel bege-
leiden en behandelen, laat staan
hun problemen oplossen."

Haastklus, maar kerstboom
en sjoelbakken staan klaar

Asielzoekers nogpal voorKerstmis in Heerlen
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JoosPhilippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, In de Cramer 37,

6411 RS Heerlen,
tel: 045 -739911,
fax: 045 -739264.

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

6461 ED Kerkrade,
tel: 045-452932,
fax:o4s-455506.

Brunssum
Rayonkantoor, Rumpenerstraat 81,

6443 CC Brunssum, -j
tel: 045.2563*?3,
fax:o4s-259056.

ffl Wop zoterdog I

" Gerrie Linders woont in het huis pal naast de omstreden AZL-muur. Tot voor
kort keek zij vanuit haar huis op groen uit, nu op beton. Foto: FRANS RADE

Muur van AZL doorn
in oog Heerlenaren

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een ruim twee me-
ter hoge muur die helemaal is
doorgetrokken tot aan het eind.
van de stoep van de Laan van
Hövell tot Westerflier in Heerlen
heeft de boosheid van zowel om-
wonenden, college als raadsle-
den gewekt.

Voor omwonenden is het zicht
grondig verpest door de nieuwe
'fietsbunker' van het AZL Be-
heer (Algemeen mijnwerkers-
fonds van de steenkolenmijnen).
Ook de Heerlense politiek heeft
er grondig de pest in, zo bleek
woensdagavond tijdens een com-
missievergadering.

Het kantoor van het AZL wordt
momenteel vrijwel geheel op-
nieuw opgetrokken. „Op de
bouwtekening van de architect
was de ommuring van de archi-
tect zo listig verpakt, dat nie-
mand in de gaten had dat de
muur tot vijftig centimeter van

de straat doorliep," zei wethou-
der Wiel Houben woensdag.
„ledereen dacht dat de rooilijnen
werden aangehouden."

Stippellijnen
Op de bouwttekeningen waren
de muren als stippellijnen aan-
gegeven. Gemeentelijke autori-
teiten, waaronder de met drie
architecten bevolkte Welstands-
commissie, hadden niet in de ga-
ten dat het hierbij om muren
ging.
Het AZL heeft het in de ogen
van velen vervolgens nog erger
gemaakt. De organisatie wilde,
in strijd met de bouwvergun-
ning, de muurvan de fietsenstal-
ling stilletjes zelfs helemaal tot
aan de straat doortrekken.
„Toen wij daar achter kwamen,
hebben wij het AZL gesommeerd
het werk stil te leggen," aldus
Houben. „Het AZL heeft dat
naast zich neergelegd en in het
weekeinde de laatste 50 centime-
ter muur toch afgemaakt."
Het AZL'heeft nu de gemeente

alsnog gevraagdvoor het illegale
bouwwerk achteraf toestemming
te verlenen. Houben sluit niet uit
dat de gemeente de gevraagde
nieuwe bouwvergunning zal
weigeren, maar acht de kans vrij
groot dat het AZL dat met suc-
ces voor de rechter zal kunnen
aanvechten. „Ik schat in dat de
rechter zal zeggen dat die laatste
50 centimeter ook niet meer uit-
maakt."

Volgens de wethouder biedt het
feit dat het AZL een nieuwe ver-
gunning heeft aangevraagd de
gemeente echter ook nieuwe
kansen. „Die vergunning moet
weer door de Welstandscommis-
sie en komt ook weer voor goed-
keuring bij het college. Dan
kunnen wij het AZL opleggen de
muur tot vijf meter naar achte-
ren weer af te breken of een heel
stuk te verlagen."
Het AZL verwijst voor commen-
taar naar de architect. Die wijst
erop datcorrect volgens de inge-
diende en goedgekeurdebouwte-
keningen is gewerkt. Hij heeft
bij de Welstandscommissie een
wijzigingsvoorstel ingediend om
aan de achterzijde een geplande
muur weg te laten en meer groen
aan te brengen. „Ik hoop dat de
omwonenden dan ook tevreden

" zijn."
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Fiat
Fiat REGATA 85 S bwj.
1987, antracietmet,
/ 5.750,-. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
UNO 60 lES 1.1, antr.grijs,
bwj. 11-'9l, APK, 57.000 km,
i.z.g.st., vr.pr. ’11.750,-. Inl.
045-441824.
Fiat Tempra Diesel, 1993, 4-
drs, metallic blauw, 83.000
km., tel. 045-229582.

Ford

l DEALER
Lautenslager bv

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20 30.
Te koop Ford ESCORT
XR3i, bwj. 07-'B9. In nw.st,
lste eigen., kl. mercury grey,
km.st. 41.000, alarm, origin,
XR3i velgen. Telefoon
04492-3705 na 17.30uur.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
kleur zwart, bwj. '84, pr.

’ 3.750,-. 8045-253196.
Te k. v. part. Ford FIËSTA
1.1 Ci, bwj. '90, APK 8-95,
Ie eig. i.z.g.st. ’10.500,-.
Tel. 04451-1893.
Ford ESCORT 1.3 C bwj. '89,
68.000 km, ’9.800,-. Tel.
04454-62353/Fax 04454-
-66225.
Ford ESCORT 1100 Bravo
APK, bwj. '84, i.z.g.st.,
’2.300,-. 045-317675.
Te koop Ford ESCORT kl.
groen, 1.1 Laser bwj. '85, vr.
pr. ’2.750,-. 045-219610.
Ford SIËRRA 1.6 Laser 3-
drs. bwj. '86, wit. Officieel
Saab Dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Ford ESCORT 1.6 L, i.z.g.st,
1984, RS-velgen, 5-versn.,
vr.pr. ’ 3.750,-. 045-425879.
Te koop Ford ESCORT XR3,
bwj. 1982, ’1.950,-. Tele-
toon 045-217521.
Te koop Ford ESCORT 1.3,
bwj. '86, 5-deurs, i.z.g.st,
Iste lak. Telef. 045-451573.
Ford SIËRRA 1.6 CL Laser,
bwj. '86, 5-drs., get. glas,
centr vergr., Blaupunkt,

’ 3.900,-. Tel. 045-212088.
Te koop Ford ESCORT
1300, bwj. '81, APK okt. '95,

’ 1.500,-.Tel. 04493-5134.
Te k. Escort CLIPPER 1600
CU, 3-'9l, wit, 5-drs..

’ 20.000,-. g045-324336.
ESCORT 1.3 bwj. '88,
blauwmet., orig. 40.000 km,
mcl. schuif/kanteldak, s-
gang, stereo, APK 12-95,
auto is nieuw! Vr.pr.

’ 7.250,-. Tel. 043-636523.
Te k. zuinige Ford FIËSTA
1.1 C, bwj. 87, auto verk. in

perf. staat, ’4.850,-. Maas-
trichterlaan 105, Übach over
Worms. (Landgraaf).
Te koop Ford SIËRRA
I.6CL, bwj. 7-'9l, zwart, pr.
f 11.000,-. Tel. 045-319432.
Te koop mooie SIËRRA
1800, 6-'BB, vr.pr. ’6.900,-.
Telef. 045-425590.
Te koop Ford SIËRRA 2.0,
bwj. '86, 5-drs., 5-gang, i.z.g.
St„ ’ 4.500,-. 046-754219.
FORD Fiësta 1.6D, rood,
bwj. '85, 3-drs., 5-bak, i.z.g.
St. APK 9-95, ’4.975,-. Tel.
045-711705.

Honda

EIHONDA
l DEALER ~J

Autobedrijf
Rotor BV

Heerlerbaan 229, Heerlen
Tel. 045-41 69 00.

(Afslag Geleen McDonald's)

CROMBAG
gQ46-7462 60

Te koop HONDA Civic,
zwart, 15i, bwj. 86. vraagpr.

’ 5.900,-. Tel. 045-224946.

Honda CIVIC 1.4 DL auto-
maat, bwj. '82, wit, km.st.
118.000, pr. ’1.500,-. Telef.
045-742928.

Hyundai

<B> HYunoni
| DEALER

Auto Vaessen
Heerlen

Beitel 19
Tel. 045-42 40 10.

Jaguar
JAGUAR Centre Oirschot, E-
type 6-12, XJ 6-12, div
XJS; ook cabrio, 6-12. X.
40; ook onderdelen, P. v.d
Wal. Tel. 04997-71314.

Jeep

#Jeep,
| DEALER
American-Cars

Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Lada
Wij kopen alie LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.

Lancia

| DEALER l
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg34, Heerlen.

Tel. 045-74 21 21.
Lancia DELTA 1.3 GT bwj.
1989, wit, lm velgen. Offici-
eel Saab Dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
Lancia DEDRA 2.0 ie, bwj.
1991, grijsmet, lm velgen,
75.000 km. Officieel Saab
Dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
LANCIA Thema 2.0 ie bwj.
1990, bordeaux, Im-velgen,
alarm, 71.000 km. Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Lancia DELTA 1.3, 5-drs.,
bwj. 11-'BB, parkeerschade,

’ 4.450,-. Tel. 045-316940.
Te k. Lancia DELTA, bwj.
'86, km.st. 78.000, APK 10-
-95, vr.pr. ’5.500,-. 045-
-351546 vanaf 18.00 uur.

Mazda

mazoa
DEALER

Mazda Caubo
Kerkrade
Langheckweg 2.
g 045-46 46 46.

Loven
Heerlen

Palemigerboord 401
Tel. 045 - 72 24 51

Te k. MAZDA 323, GLX
1300, bwj. '88, ’8.950,-.
Telefoon 04750-10764.
Te koop MAZDA 2300 D,
aannemersuitv., bwj. '88,
’8.500,-. Tel. 04406-40180
of 42541.

Mercedes

DEALER
SMEETS

Mercedes Benz
Heerlen 045-754575

Maastricht 043-613200
Geleen 046-757575

i
i

GEEN BANK,
GEEN VERZEKERINGS-
MAATSCHAPPIJ
EN TOCH PROFESSIONEEL
ADVIES INZAKE... ?

l_H_i_-^_H__i__^_^l_H_B
I Te koop zeer mooie MER-

CEDES 190 D 2.5, 1986,

' antracietmetallic, centr.; deurvergr., electr. spiegel,
sportvelgen, 5-bak, zeer
goed onderhouden, prijs

’ 18.500,-. Tel. 046-378972.
MERCEDES 190 E, bwj. '83,
alle extra's, vr.pr. ’10.000,-.. Telefoon 046-512743. Van part. MERCEDES 190D,. bwj. '86, 199.000 km., grijs-
metallic, cv., perfecte staat,

' vraagprijs ’14.950,-. Mer-
gelseweg 6, Heerlen (Wel-

■ ten).Tel.o4s-742187.
MERCEDES 280 SE, bwj.
'85, in absol. nw.st., div. ex-

I tra's, verlaagd, sportvelgen,| Inr. mog. 046-754895.
Te k. MERCEDES Benz,
200D, bwj. '92; Mercedes
Benz 190D, bwj. '86; Audi
100, automaat 2.3 E, bwj.
'91. Telef. 06-52925302.- Te k. MERCEDES 190 D,
bwj. '89, kl. donkerblauw.- Tel. 046-581869.

* MERCEDES 190 D 2.5, met
jveel extra's, km.st. 60.000,

gunstige prijs. Mergelsweg

' 110, Heerlen, Weiten.

" Te k. MERCEDES 300E, '87,
Sec-look, alle extra's.

' ’ 30.000,-. S 045-255589.
Automaat Mercedes 190E,
APK, alle opties, ’11.750,-.
S 046-337377
190 E verl., mah.inter. en
spoilers, mr. mog. t.e.a.b.
Telef. 04405-2157.

Mitsubishi
Te k. MITSUBISHI Colt, bw|.
'80, t.e.a.b. Telefoon: 045-

-' 415628.
Nissan
i

Q DEALER ~1
Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-512814.

Jurgen
Autocentrum

Langheckweg 36, Kerkrade.
Tel. 045-452570

NISSAN SUNNYDiesel Van,
zwart, perfect, 1992, slechts

’ 14.950,-

-'■ Göttgens Sittard
046-516565. Al meer dan 60 jaar.

__fl _^_v

Kerstshow
17-24 dcc.

\ Garage Schoenmakers
Sittard BV, Limbrichterweg

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

dagkoopavond tot 21.00 uur.
Nissan SUNNY 1.4 LX, bwj.■ '89, 60.000 km., ’12.800,-;
Nissan Stanza, bwj. '82,

" ’ 1.750,-. Garage Steins,

I Molenberg, Heerlen. Tele-
foon 045-714717.
Diesel Nissan SUNNY, 4-
drs., bwj. 12-'B7, i.z.g.st.,
’5.250,-. Tel. 045-316940.
Te k. NISSAN 200 SX, Tur-
bo, bwj. '90, 60.000 km., air-
co, ABS, duurste sportuitv.,
pr.n.o.t.k. Telef. 045-411905.
Te k. zuinige Nissan MICRA,
3wj. 9-'B7, i.z.g.st:, ’6.450,-.
Tel. 045-453572.

Oldtimers
DLDTIMER-VERZEKERIN-
3EN nu al vanaf ’BO,- WA
jer jaar. Ass.kantoor Jac.
Stel, telef. 045-721866.
Fe koop 2x FIAT 500 L. 1x
■Ujtobianci bestel. Import

i talie. Tel. 045-316419 of
314455.
VOLVO 122 S 1961, 75.000
km. Inl. 046-371516/046-
-371779, m/v9-17 uur.
JAGUAR Centre Oirschot, E-
type t/m XJ4O; Maserati,
Lamborghini, Lotus, Panther,
Volvo ES; tevens 150 Ja-, guars gesloopt. P. v.d. Wal.
Telef. 04997-71314.

Pontiac
Te k. PONTIAC Grandam,
lichtblauwmet., 6 cyl.,
autom., 3.3 Itr., bwj. '87.
Grotestr. 25, Baarlo.

Opel

OPEL
| DEALER 1
Göttgens Sittard

Haspelsestraat 20
Rijksweg Noord 27
Tel. 046-51 65 65. "Welling

Autobedrijf BV
Haefland 2, Brunssum

Tel. 045-25 77 00. !
OPELKADETT 1.4i,

Expression, 3-drs., blauw/
zwartmetallic, uniek,

’ 18.950,-

Göttgens Sittard
Tel. 046-516565

Al meer dan 60 jaar
KADETT 1.3 LS automaat
'86; Kadett 1.6i GT '88; Cor-
sa 1.2 S 87 en '86; Veetra
2.0i GL automaat '89; Veetra ,
1.6 i GL '93; Kadett '86 t/m
'89 div.types; Escort 1.3 '87; I
Ascona 1.6S HB '86. Met
Bovaggarantie. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Te koop Opel OMEGA sta-
tion 1.8, bwj. '89, topconditie, "107.000 km, ’15.500,-. Tel.
045-454943. "Te k. Opel KADETT, bwj. '80,
prijs ’950,-. Telefoon 045-
-227887.
Opel ASTRA GL bwj. '92,
45.000 km, ’21.000,-. Tel.
04454-62353/Fax 04454-
-66225.
CORSA bwj. '85, 5-drs., kl.
rood, 85.000 km, APK 1-96,

’ 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 k. Opel KADETT 1300S,
bwj. '83, grijs, ’1.400,-; te-
vens 4 sportvelg. m. goede
banden voor Kadett E-type,
’550,-. Telef. 045-210311.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing, 2-drs., i.z.g.st., bwj. ,
'88. Tel. 045-312079.
Opel KADETT E bwj. 2-4-

-'BB, 100%, mooi en goed,

’ 6.750,-. Tel. 045-243311.
Opel ASTRA 17D GLS, s-
drs. m. '93, zeldzaam mooi,

’ 22.500,-. 043-254462.
Te koop KADETT CLub 1.3
mooie eerlijke auto, 6-'B7, vr.
pr. ’ 5.250,-. 045-725447.
Te k. Opel KADETT 1.7 die-
sel, augustus '89, 4-drs.,
170.000km. 045-226310.
Te k. Opel CORSA 1.2 TR,
bwj. '85, zwart, radio, i.z.g.st.
Tel. 045-221776.
Van part. Opel VECTRA 1 .Bi
GL, bord. roodmet., bwj. '91,
’20.000,-. S 045-752215.
Opel KADETT 16i, 3-drs. kl.
wit, bwj. '90, als nieuw, pr.
’11.250,-. Sleinadastr. 52
Schaesberg-Landgraaf
Te koop Opel KADETT 1.3 S
autom. bwj. '86, vr.pr.

’ 6.250,-. 045-422089.
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 Opel MANTA A
1971, i.z.g.st. mr. mog.

’ 2.750,-. 045-325671.
Te koop Opel KADETT HB,
5-drs., autom., in nw.st.
APK 7-95, vr.pr. ’1.450,-.
Telef.: 045-229786.

Peugeot

U PEUGEOT
DEALER ~\\

Auto Gabriel BV j
Beek ,

S 04493-4340 ]
PEUGEOT 106XR

Exclusief groenmetallic
nu voor’ 19.450,-

Göttgens Sittard ;
Tel. 046-516565

Al meer dan 60 jaar. <
PEUGEOT 305 GL, APK, t. I
'84, radio/cass., ’975,-. Tel. I
045-317675.

Te k. PEUGEOT 405 1.6
GLi, bwj. '90, antraciet, km.
85.000. Telef. 045-417088.
PEUGEOT 205 D, 4-drs.,
rood, bwj. '89, ’9.000,-;
Peugeot 505 GR, bwj. '86,
met.grijs, ’ 6.000,-; Peugeot
305 D break, bwj. '83,
’1.750,-. Garage Steins,
Molenberg, Heerlen. Tele-
foon 045-714717.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

PEUGEOT 405 1.9 GRi, bwj.
1989, l.blauw, 73.000 km.
Officeel Saab dealer Kom-
pier, Heerlerbaan 66, Heer-
len. Tel. 045-428840.
PEUGEOT 205 XS 1.4, an-
tracietgrijs, 47.000 km, bwj.
'90, nwe banden en uitlaat,
door dealer onderh., vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 04404-1986.
Te koop PEUGEOT 106 XN,
bwj. 1-92, kl. rood, pr.n.o.t.k.
Telefoon 045-444135.

Renault

V
REMAULT
l DEALER l

Autobedrijf
Kerres

Kerkrade. Tel. 045-45 24 24.
Heerlen. Tel. 045-23 09 99.

Auto Bex
Sittard

Tunnelstraat 2A
Tel. 046-51 96 64.

RENAULT 21, bwj. '88, met.
grijs, 70.000 km., ’8.750,-.
Garage Steins , Molenberg,
Heerlen. Telef. 045-714717
Te k. RENAULT 5, TR 141,
bwj. '90, zeldzaam mooi,

’ 7.950,-. 043-254462
Te k. RENAULT 1.4 Express
bwj. 7-93, 16.000 km,
’11.750,-. Tel. 045-442537.

Rover■ Autobedrijf
Balt BV

Kasteellaan 1, Heerlen.
Tel. 045-7215 41.

Van maandag t/m vrijdag,
; van 8.30 tot 17.00 uur, kunt

DEALER u uw PICCOLO telefonisch. "*T *"" I opgeven. Tel. 045-719966.
Saab

SAAB 9000 ~CS~ 2.0-16 bwj. SAAB 9000 CD 2.3-16, bwj.
1994, d.groenmet. Im.de- 1990, d.blauw, airco, lm vel-
monstratiewagen. Officieel gen. Officieel Saab dealer
Saab Dealer Kompier, Heer- Kompier, Heerlerbaan 66,
lerbaan 66, Heerlen. Tel. Heerlen. Tel. 045-428840.
045-428840.
SAAB 9000 CD 2.0-16 bwj. SAAB 9000 2.0-16, bwj.
1992, zwart, Im-velgen. Of- 1987, antracietmet. Officieel
ficieel Saab dealer Kompier, Saab dealer Kompier, Heer-
Heerlerbaan 66, Heerlen, lerbaan 66, Heerlen. Tel.
Te1.045-428840. 045-428840.

Seat

«"»—■ Auto Aarts
■-"B^ml Heerlen
Volkswagen Groep Benzenraderweg 295

_- . a 045 - 41 25 45
DEALER Seat RONDA, 1.2 GL, bwj.

'84, bruin, ’1.750,-. Garage
AutOSPOrt s,eins. Molenberg, Heerlen.
-. rR. . Telefoon 045-714717.brOUnS bV Piccolo's in het Limburgs

Schelsberg 175,Heerlen Dagblad zijn groot in RE-Tel. 045-72 55 07. SULTAAT! Bel: 045-719966.
Subaru

Autobedrijf Eussen

®SUBARU
Nu levenslang gratis onderhoud

bij aankoopvan elk type nieuwe Subaru.
Tevens diverse ocassions. Legacy 2.2 + 1.8 '93 + '91; Justy
1.2 Si '93; Mini Jumbo '91; Opel Veetra '91; Ford Siërra '89;
Renault 21 Nevada station '89; VW Passat station auto-

maat '87; Volvo 360 '85.
2E KERSTDAG GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur.
Ransdalerstr. 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.

Suzuki

SUZUKI Suzuki HLM
—<w officieel dealer

I #■»_■_#_■» 1 Rijksweg Zuid 212, Sittard
I UEALCH | Tel. 046-52 1215.
Suzuki ALTO bwj. '88, rood, Piccolo's in het Limburgs
62.000 km, nw.st., ’6.250,-.! Dagblad ziin groot in RE-
Tel. 04498-53687 | SULTAAT! Bel: 045-719966.

Toyota

®SwentiboldOfficieel agent
■_"_^"V%#_>*X,,_" É\ oude Rijksweg Noord 54.I tl ytl I M\ Susteren. Tel. 04499-3300.

TOYOTA Hi-Luxe dubbele
DEALER I cab., 4-WD, wit, 2.4 D, bwj.I rT* " 1 '85, 183.000 km, div. access.

HA-.-.---.!-.--. QW 04498-55877, na 17.00 uur.M
n?c

n9e
P

e
n
rs EV Te koop Toyota CARINA,

S£fIC-!,„r.LP^.oT,^. bwj. 1989, 1e eig. in nw.st,
VOOR ZUID-LIMBURG vr.^r. /9 .500-. Telef:

Klasse 04951 -26020-
Hrr-acinnc Te kooP ToVota Hl LUX 2AUCCdSIOIIb d, bwj. '92, vr.pr. ’27.500,-.

Oirsbeek tel. 04492-1814 Blijft grijs! Telef.: 045-
Schaesberg tel. 045-318888 728093 of 271196.

Sittard tel. 046-521000 j Van maandag m vnjdag)
Toyota CELICA 2.0 GT 16V, van 8-30 tot 17.00 uur, kunt
HB, bwj. 12-'B6, APK 12-'9s' u uw PICCOLO telefonisch

’ 9.250,-. Tel. 04493-4929. ' opgeven. Tel. 045-719966.

Volkswagen
VWPOLO FOX heel apart

nu voor’ 9.900,-
Göttgens Sittard

Tel. 046-516565
Al meer dan 60 jaar

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.
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. GOLF 1.3 CL, i.nw.st,
bwj. '87, onderh. boekjes
aanw., zilvermetalt, 79.000
km., vr.pr. ’8.250,-. 046-
-582515 Of 511446.
Te k. VW GOLF GTi, wit, i.z.
g.st, alarm, APK 8-95, vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-416465.
VOLKSPARTS-CENTRE.
Uw adres voor al uw VW
onderdelen (ook ace.) ge-
specialiseerd in Kever en
Golf, Cabrio. Geopend
maandag t/m vrijdag van
9.00-18.00 uur, zat. van
9.00-14.00 uur. Aan de
Laadhaven 4, Buchten.
Telef. 04498-60011

VW DERBY, bwj. '79, APK
sept. '95, i.z.g.st. ’750,-.
Tel. 045-720669.
Te k. PASSAT CL, bwj. '88,
zilvergrijsmet, nieuw mod.,
vr.pr. ’11.750,-. Ariensstr.
2, Kakert-Schaesberg.

Te k. Volkswagen JETTA,
bwj. '80, met APK, vr.pr.

’ 850,-. Telef. 045-708674.
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.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'82, veel extra's, gunstige
prijs. Maastrichterlaan 105,
Übach over Worms. (Land-
graaf).

Sloopauto's
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperijMarxer. g 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A.Körfer. g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. on-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-| triestr. 7, Hoensbroek.

RAPIE vraagt loop- sloop- Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en schadeauto's, met vrij- en loopauto's, en verkoop
waringsbewijs. Locht 70, gebr. auto-onderdelen. Joep
Kerkrade. g 045-423423. Wolters. Telef. 045-411480.

Volvo

VOLVO
| DEALER |

Autobedrijf
Volvo Klijn
Strijthagenweg 123

Kerkrade. Tel. 045-45 80 00.

Motoren ei

Te k. mooie VOLVO 740 GL,
blauwmet., mit '89, nwe
APK, t.e.a.b. g 04498-51937.
Te koop VOLVO 440 GLE,
roodmetallic, jan. '94,

’ 29.000,-. Tel. 046-519733.
VOLVO 240 GL 2.3 station
'85, autom., benz., blauw-
met., 180.000 km; Volvo 440
GL, 9-'9l, potloodzwart,
LPG onderb., APK 9-95,
123.000km. 045-327977.

n scooters
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
Te koop BMW K 100 RS, wit,
bwj. '86, 40.000 km. Tele-
foon 045-244744.

Te k. SUZUKI intruder 1400,
bwj. '92, pr.n.o.t.k.; Kawa-
zaki GPX 600, bwj. '92, vr.pr.

’ 10.900,-. 5 04498-59203.

Te k. HONDA CB 550, bwj.
'78, pas volledig opgeknapt,
echter met frontschade,
’1.600,-. g 045-415628.

~^~^~^~"~--"-« lIIIIIIW--W-WMIIIIIIIIIII ■_-*m*Mn lIIIUPI.-**-*---*-^

(Bromfietsen
Grandioze kerst-wielershow
met spetterende aanbiedin-
gen tot 7 januari '95 twee-
wielers Math SALDEN Lim-
bricht.
Nu een echte GIANT fiets
voor ’499,-. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
GIANT-GSR 300: een kolos
van een ATB nu voor

’ 499,-; Occasion: Aprilia
bromscooter; Schaatsen:
opruiming Noren met 25%
korting; Vuurwerk met voor-
verkoopkorting. Tweewiel-
ers Jan Rekers Hoensbroek.
Telef. 045-212537. M.i.v. 1
jan. '95 zijn wij maandags
gesloten en dond. open tot
20.00 u.

Te k. BMW 3-serie, nw.
model, 4 all. velgen, Alessio,
6-spaaks, 7Jxl5, als nieuw,
’500,-. J. Rekers. s 045-
-212537 b.g.g. 04492-5716.

Nu brom/SCOOTERBAND
vernieuwen nu slechts voor
’l5,- montage per wiel.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen. 045-211486.

Te k. z. mooie brommer MA-
LAGUTI, kl. blauw, sterwie-
len, i.z.g.st., vr.pr. ’1.450,-.
Tel. 04450-3259.

Te k. gevraagd BROM-
SCOOTER en Vespa en
snorbrommer. 045-321696
b.g.g.725271.

Motoren en scooters

Opruiming!!!!
Tussen 24 en 31 dcc. deze grote eindejaars opruiming.

Bij Motoport Vos in Echt.
10 tot 40% korting op helmen, kleding, uitlaten en acces-
soires. Keuze uit +/- 200 gebruikte motoren met extra kor-
ting. Ook hebben wij al diverse '95 modellen op voorraad
staan. En voor iedere klant is er een leuke attentie.

Wij wensen al onze klanten, vrienden en relaties een voor-
spoedigen gezond 1995 motorjaar toe, want dan staan wij

weer helemaalvoor u klaar.
Motoport Vos, Edisonweg 33, Echt (L). Telefoon 04754-- 's Maandags gesloten, vrijdags koopavond.

__k_3l ' j_3 ""/»*"<? ~_C-^—l BflM
_C_H 9V_K*-f,l ll_w ■fl»K4^Vfl I!_Bvn3B_7*_^Hk I ylkwÊÏ 'f^PfWKkwÊlit- itm__ —W

Kerstaktie met gratis vakantie bij
jouw MotoPort

Te zien bij MotoPort Kerstshows deze
Suzuki LS 650 Special Edition.

In exclusieve kleurstelling uitgevoerd en met tourruit is
deze toch al zeer opvallende LS 650 SE echt een

schoonheid. Deze eenmalige uitvoering is nu in zeer
beperkte oplage leverbaar bij jouwMotoPort. Bij aankoop

van deze motor krijg jevan MotoPort ook nog een midweek
vakantie in een Grandorado vakantiepark kado.

Deze motorfiets is ook via het MotoPort Aktie Plan Motor*
aan te schaffen (’ 210,- per maand).

Gratis midweek vakantie
Grandorade.

UITVOERING SUZUKI LS 650 SE * Exclusieve Special
Edition kleurstellingen: rood bordeaux / blauwmetallic

* Tourruit * Special Edition logo's op beide framecovers

’ 11.499,- excl. kosten rijklaar maken

Motoport Vos
Edisonweg 33. 6101 XJ Echt [L).

Telefoon 04754-85300
Alles voor de verwende Motorrijder

Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg
143, Landgraaf. S 045-
-314027.
Te k. HONDA CB 750 F2,
bwj. '77, prijs ’2.000,-.
Telefoon 045-227887.
Te koop Honda SHADOW
VT 1100cc, i.z.g.st., pr.n.o.t.
k„ bwj. '87. 045-427858.

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. 8 045-214942/
210575.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires j
In- en verkoop schade-auto's

Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van

alle recente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20(industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.
Goede gebr. AUTOBAN- ]> " kooP

c
TREKHAAK voor

DEN, zomer - winter. Pas- F°'? |scort' .^z *-anw,:
sartweg 39, Hrl. 045-222675. f 75-'- -En sST" *

Te koop onderdelen Opel 4 WINTERBANDEN 'MANTA A. Telef. 045- met velgen (Opel 0»
325671. prof. 7 mm. g 046-5287*

Bedrijfswagens

Bankers Bedrijfswagens B.V.
De specialist in jonge,lichte bedrijfswagens voorrijbew

plm. 60 stuks voorradig
Open-gesloten-aannemersuitvoering. .

Inkoop-verkoop van alle bedrijfswagens voor rijbewijs'
Geopend ma. t/m vrij. van 8.00-19.00; zaterd. 9.00-16.0°

Onderhoud-reparaties eigen werkplaats.
RIJKSWEG NOORD 19,ECHT, g 04754-82453^
Bedrijfsauto Gar. Sebregts.

Telefoon 045-752888
Iveco Daily 35-10 met laadbak, 1x
Iveco Daily 30-8 bestelauto, 2x
Iveco Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x
Iveco Daily 35-8 Chassis Cabine, 1x!
Iveco Daily 49-10 gesloten laadbak, 1x ,\
Fiat Ducato bestel / laag, 1x
Dodge 4x4 legervoertuig W200,1x -Bedrijfsauto's in alle uitvoe- Aanhanawa_6l-
ringen. W. FEIJTS Auto's, —____I_______2>
Vaesrade 61-63 Nuth. Telef. AANHANGWAGENS €
045-243317. losse onderdelen. Jo \Rijksweg-Zuid 195, "
Te k. TOYOTA Lite-Ace 1.5 Tel. 046-512718.

fJfo hJ^LL Ho°,d" GENS nw. en gebr. iflstr. 12, Hoensbroek. Theo Stel bv. 040-482945,
(Huis)dieren

Westhighland White en
Yorkshire terriër

kennel "From Castle of Beauties"
wenst al haarklanten, vrienden en bekenden

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1995 toe-
M.J.H. Claassens, Schimmert. Tel. 04404-1439->— "Twl

De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop BORDEAUXDOGS
pups, ingeënt en ontwormd.
Telef. 043-216658.
Af te halen BEO met origine-
le kooi, alleen voor serieuze
verzorgers. 8 045-428994/
045-415794.
Te koop 3-vaks HONDEN-
AANHANGER (geen zelf-
bouw), vraagprijs ’1.250,-.
Telef. 043-631797.
BOUVIERKENNEL heeft
momenteel pups met stam-
boom, schriftelijke verkoop
overeenkomst, Ned. Bou-
vierclub. Tel. 04744-2332.
Te k. Engelse BULLDOG-
PUPS, geënt, ontwormd, m.
stamb., kamp.afst. Zien is
kopen. 04125-4513.
Te k. van part. LABRADOR-
PUPS zwart/blond, ouders
HD-vrij. Tel. 04130-65075.
Te koop nest Mechelse
HERDERPUPS, ontwormd
en ingeënt, g 04754-81269.
Te koop TATRA-PUPS, 7
weken met stamb., ingeënt,
ontw. Tel. 08306-22550.

Boemers, mal--
YORKS., west. h.«Jtekkels, Tib. terr., Sr»-*
poedels, Jack Russels
lem 11A. Schin op
04459-1237/3097.
Te k. WEST HIGH-
WHITE-TERRIËRPUPS
met papieren, geen "
hondjes. 045-321586. /

Berner SENNENj
goede afstamm.; "
Retr. reu. 04125-5077^
Te koop zwarte D-^
SCHNAUTZERPUPS a
stamboom. Telefoon "
30527 (Weert). >
Te koop mooie witte ".
HONDJES, ingeënt en »
prijs’ 250.-. 04492-3421^
Te koop pracht. _
BOUVIERPUPS met 9
Telef.: 04138-73587. _^j
Te k. MECHELSE H-jJ
moed. Hoogeling, vad. *PHI.PH2. 8 08859-5195/
Te k. Perz. KITTEN,
plm. 22 wkn. ’ 300^stamb., ingeënt, onW^
Telefoon 045-728074. >j
Te koop ROTTV/Jpups en Mastino NapJ
pups met prima sta"*'
en Schotse Terriërs
Boomerhondjes, ingeef
ontw. Telefoon 04979-jffi

1 Opleidingen )y
Schoonheidsspecialist(e)

Pedicure **** Visagie
Grimeren

Opleiding inst. Jenny Smeets
Meerssenerweg 216, Maastricht 043-623643.

Erkend: Min. O & W (WSF) Anbos.

Opleiding Makelaar O/G
Als kennismaking ,

Introductiecursus dag-/avondop'
in Limburg. Info. 05131 -9859

Het Makelaarscollege
Hegedyk 58,8405 GV LUXWOUDE.

Autorijden
uw leukste hobby? Rijden
met modernste simulator

ook? Lijkt Antislipinstructeur
u een heel fijn beroep? Haal

dit diploma dan in twee
maanden! Bel tot 21.00 uur

De Kaderschool 04998-
-99425 Of 043-259550.

Verkeersdocent
is een nieuw beroep met

toekomst. Wilt u voor de klas?
Heeft u al wat ervaring met

lesgeven? Haal dan het
Kaderschooldiploma! Vraag

infoen studiegids. Bel
04998-99425 / 043-259550.

Zonnebank/-hemel

Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. volt garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).
Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’lOO,-, mcl. bezor-
gen en ophalen met recht
van koop. Inl. 045-312956.

De Kaderschool vraag'y
de opleidingtot rijinstruc1

bevoegde

Docenten top het gebied van A) a^itechniek en veiligheid."
verkeerswetgevinge%

-kennis, C) Onderwijst:
en D) EHBO Oranje Kf*

Per week voor de da9'
opleiding (18 uur) te B»5'
avondopleiding (6 uurL*

Utrecht of zaterdagopie101'
(6 uur) te Amsterda^v

Rotterdam, Utrecht, ZW
Maastricht, Best. So»1^taties uitsluitend schrifmet pasfoto t.a.v. Mau^Beckers, De KaderscWf

de Waal 5,5684 PHj^y
ANWB & Bovag ©
Verkeersschool W' il
MANN & ZN voor alfj
bewijzen en chauft6 y
ploma's. Europaweg W
340, Landgraaf, ,e'V
045-321721. R'J-°PJ!n y
kan in 8 dagen of in 9 weKji/

Foto/Film^
Te k. MINOLTA 7000.
vele toebeh. geheel abs-
st., ’650,-. 045-415628^

Voor Piccolo's
zie verder pagina^/

Boerenßond

**>' "l\ PROFESSIONEEL ADVIES

,;w sparen
J-jf |L^ verzekeren- pensioenen

hypotheken
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239. herkauwer
241. god van de liefde
244. rijschool
246. vacht
249. vreemde munt
251. blok brandstof
254. lastdier
256. docente
258. bloedgever
260. infaam
262. dus (latijn)
264. serie
266. naar omlaag
267. insekteneter
268. etenbereider
270. slechte reuk
271. prent
272. klein vertrek
273. motorraces
275. visgerei
276. zeemansloon
277. stad in engeland
279. schutsluis
280. bovenbeen
281. dwaas
282. schaakafkorting
283. bijbelse naam
285. sprekende vogel
286. voordeel
288. hoendersoort
290. droge turfstof
292. geliefdevan zeus
293. toestaan
295. meisje
297.zuurdeeg
299. vorstelijkewoning
301. minnepijn
302. opwekkend

VERTIKAAL
1. speelgoed
2. godsdienst
3. ouderwets kledingstuk
4. oogvocht

73. gevleugeld dier
75. telwoord
76. waarde
78. zeer buigzaam
79. tenen mand
81. handelsterm
83. thans
85. scherpzinnig
87. grensdocument
88. pistoolfoedraal
89. boordsel
91. levenslucht
92. insekt
94. moeilijkheid
95. vleesgerecht
97. plaaggeest
98. stand der edelen
99. bouwland

100. zeevrouw
102. agaatsteen
104. kaartspel
106. eirond
108. vent
109. graansoort
111. vogelbek
113. hoofddeksel
114. hengselvat
116. mannetjeshond
117. soort spijker
118. kussenblok
121. klompje planten
122. tennisterm
127. koortswerend middel
129. plechtige gelofte
131. lofdicht
133. Vlaamse gaai
135. geveldriehoek
137. moed, durf
140. edelgas
141. land in Azië
143. genotmiddel
144. strandmeer
145. voordelig
146. pakken
148. vogel

Horizontaal
*" versiering met kerst

13. kerstverhaal
26. krachtsport
27. zuidvrucht
29. bouwmateriaal30- zonder tussenruimte
»!" idem33. zuivelprodukt
35- gezond
36. totaal
38. vallei40. zijde
*1- persoonlijk voornaamwoord*2- dorpskern
44-bijwoord
;*-" kostuum47. teken49- wild zwijn
"»*" vrucht|?3. karaat54- deel van het hoofd
55. niet groot

woonvertrek
59. herkauwer
6°- roemjjl- mevrouw°3. soort hert
65. eikschiller
°6- balspel

' plaat
69. zakelijk leider
71. regelmaat
72. verwoesting74. deel van het been
76. wandelplaats77. proefgewicht
°°. ongaarne
"2. groot glas jenever
°4- jachthond
°6- ogenblik
°8. tuinhaag
°°- gezicht
93. voorzetsel
**4- zoen
96. bevroren water97. geld opzij leggen
**9. oude vochtmaat

{{jl. wilde woudezel
{03. snoepgoed
{°5. kloosterzuster
{°7. houthakkersbijl
{°9. strooptocht
{j°- boksterm:|2. gestold vleesnat:J3. draagbaar
|*5. verschiet
J|7. soort duif
19. schoorsteenkap

{20. ironieJ22. schaapkameel
{23. lengtemaat
{24. voordat
|25. Duitse n.v.
{26. weekdier
:~8. plomp roofdier|30. vat
i, ■ gehoororgaan
|32. trefwoord34. verdieping
:db.kreet38. belemmering
39. oude lengtemaat
40. tijd voor Kerstmis42. verbouwj 44. keur
45- glad schuren!f- dat is

Uo' gÜ
*9. dierengeluid
51. muzieknoot
|- zangstem

.j?3. motorschip
54. bevestiging,55. losgeraakte draad
57. jong varken

{58. nijlreiger
IW. deel van het skelet
{60. zoogdier
{61. soldatenkost,^2. drinkgerei
{64. kaartspel
J°B. loofboom
{°9. maanstand
'°- voorzetsel
71. voor de middag'3. muzieknoot'4. projectiel

{ '8. emeritus
{°°- kannetjeskruid
I* 1-roofvis{°3. adellijke titel
{°6. adellijke titel
, °7. dierengeluid
°8. kledingstuk

{""" spaanse titel
{^1- vreemde taal
{^3- dierlijk vetlot' sfhrijfgerei[Il sleepnet
{«6. vermaak
2^8- rustteken
2^l- uiting van kou
«2. engels zilver

2nc' ter nagedachtenis
,"°- suikerpalm2^* modder
"9. voorzetsel

1. tweepersoons fietsl\l slagader
4- hever

2 15* halsbont
2,7- handelend optreden
2,"- Putemmertje
2pi" v?or (latijn);22. akelig
2;4- schuifbak
2 ;5- autostallingtil- bitterheid
„*«. hondenverblijf
2o°- g-erigaard

234' editie
2--R deel van een woord
03,' europeaan

l- durende vijandschap8- gewicht

5. verschoten
6. gravure
7. muzieknoot
8. persoonlijk voornaamwoord
9. grond bij een huis

10. tocht
11. tussen
12. deel van de bijbel
14. waterstand
15. beroep
16. onbeweeglijk
17. speelgoed
18. verenigde naties
19.rondhout
20. deel van de boom
21. bijbelse reus
22. jaargetijde
23. oosteuropeaan
24. voorzetsel
25. schuifbout
28. muzieknoot
32. steekwapen
34. tennisterm
36. erwtensoep
37. dorpsweide
39. geliefde van Zeus
41. luchtstroom
43. plas
45. edelknaap
46. grote drinkbeker
48. loofboom
50. vruchtbaar
51. zitplaats
52. volksoverlevering
54. boterton
56. land in Azië
57. flesvormig hout
58. geur
61. vreemde munt
62. lengtemaat
64. salaris
66. omlijsting
67. lot zonder prijs
69^opening in netwerk
70. Frans componist

150.verhoogde toon
154. vruchtengelei
156. plezier
163. relaas
165. paardje
166. heldendicht
167. soort appel
169. geweldig
172. toverkunst
174. zeerover
175. bakplaats
176. Engelse jenever
177. omgang
179. grap
181. karig
182. grassoort uit Spanje
184. palmriet
185. zeurkous
187. dierengeluid
189. keukengerei
192. grondsoort
195. vogel
197. prul
199. weg met bomen
200. wijnmaat
203. takje
204. gast
206. gifslang
207. kier
208. schraal
210. sein
212. duinvallei
215. vogel
216. grillig
218. brandstof
219. onkruid
221. handgewricht
223. kleur
225. gebrek
226. scheepstouw
229. telwoord
230. soort bier
231. voedingsmiddel
233. telwoord
235. kaartspel

237. roofvogel
238. maal
240. boordsel
242. schotse dans
243. stuk grond
244. gemalen produkt
245. loven
246. plezier
247. maalwerktuig
248. deurraampje
250. delfstof
251. slag, stoot
252. vervoermiddel
253. schrijfgerei
255. wasmiddel
257. bloedvat
258. soort hond
259. gewerenpiramide
261. open plek in een bos
263. vogel
265. rang
267. oorspronkelijke bewoner

van Nieuw-Zeeland
269. metaal
271. brugpilaar
274. herkenningsmelodie
276. schuine strook
278. vogelverblijf
280. torenkraai
283. soezerig
284. onderwijs
285. slaapplaats
287. bolgewas
289. vreemde munt
290. schaakterm
291. vorkvormige stutpaal
293. persoonlijkvoornaamwoord
294. handelsvorm
295. doctor
296. symbool van neon
297. predikante
298. persoonlijk voornaamwoord
299. naschrift
300. symbool selenium
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■" 1 ':/ RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands grootste dagbladcombinatie.
Étim/ Met een betaalde oplage van ruim 1.700.000exemplaren, goedvoor zen bereik:.i^^j H_!_. '^-"'J- van 4.2 miljoen r-eishjsbge Nederlanders

'■$tr*Wm% P^JP Voor 'nfon,-t>e en reserveringen: RDP, postbus S, 1800AA Alkmaar,
S^li^ Slurttijd woensdag 16.00uur. Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00uur.

Tel.: 072.196.596, Fax 072.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Resionale Dagbladen.

----- -■JJT^JTOTJja ■

*-s -S- ,'-:~-" -^P_-_^?ïiSt ■' ■ :."--.--.'- .-':--j^c-.■■--.

D VAKANTIEREISGIDS TEXEL,
met informatie, hotelarrangementen, bungalow-vakanties en sportieve reizen.
D GIDS VOOR VAKANTIE EN VRIJE TIJD TEXEL,

i met uitgebreide informatie en een overzicht
van akkommodatiemogelijkheden op Texel.
D CAMPINGFOLDER TEXEL,
met informatie over 14 campings op Texel.

I _**_ fnr-J Kru's **e Bewens,e gra'is informatie aan, plak de bon op een_vV_| tJC briefkaart en stuur deze naar: Stichting VVV Texel Promotie,
I
_______ Postbus3, 1790AA Den Burg. Telefoon 02220-14741.

Ameland/Terschelling. T.h. bungalows en stacar's. volt
inger. v.a. ’ 245,- p.w. 'Ook 1995' .05180-1206no. zon

TEXEL, t.h. luxe stacaravan
v.v. alle comfort. Nabij bos LANGWEER luxe bungalow
en zee. Tel 05423-87346. a.h. meer, 6 pers., eigen

aanlegplaats: 05120-12279.

Pare Emslandermeer:
NIEUW: Villa'saan het water en in debossen van

Westerwolde (Zuid-Oost Groningen).
Week / 395,-, Midweek ’ 275,-. Weekend ’ 295,-.

Golflessen (5 u.) p.p. ’ 50. Bij verblijf gratis2 dagmenu's.
Pare Emslandermeer, Vlagtwedde.
Tel: 05993-13444, Fax: 05993-13455.

GEEN PRETPARK luxe 5" bung's met grote tuin aan bos.
ideaallwandel-fietsgeb. Boek nu voor 1995:05280-65803

VERWENMIDWEEK VOOR / 199,-p.p.
in een 5 sterren bungalow met gratis gebruik subtr.

zwembad, 1x sauna, 2x zonnebank, 2x diner, bij
aankomst en vertrek koffie plus ?,fles wijn in bungalow.

Geen bijkomende kosten; kinderen t/m 3 jaargratis.
Periodes 9/1-24/2, 6/3-24/3, 30/10-22/12/95. Vraag info:

Postbus 77, 9530 AB Borger. Tel: 05998-34698.
HET ZUIDERVELDEN DE BRINKSKAMP

liggen in Geesbrug (driehoek Coevorden-Emmen-
Hoogeveen). Vrijst. 4' + 5* bungalows met tuinen van

ca. 1000m2 Tennisbaan, kinderbad, minigof, bistro, recr.
team. Uw buren? 1100 ha bos-heide en vennen.

Gratis kleureninfo bij KROVAC, 05249-1350.

Met dekerstdagen dromen van
een zomervakantie in Drenthe ?

De bossen van Camping 't Kuierpadtien verspreiden
vooral in dezomer een heerlijke dennegeur. Daarnaast
zijn er ruime plekken voor tent _ caravan en... natuurlijk

modern en schoon sanitair. Een buiten- en
binnenzwembad. Vijvers om in te spelen, zwemmen,
surfen en kanoen met glij- en wildwaterbaan en een

aktief rekreatieteam. Camping 'tKuierpadtien heeft ook
een all-weatherSkibaan. Da's pas een droomvakantie

Dennegeur op 't Kuierpadtien
Bel voor onze folder of reserveer direkt: 05918-1415,

Wezuperbrug tussen Emmen en Orvelte
Fietsen langs de hunebed-
den ""■bung.s pers. met 2
fietsen. Drouwenerzand: YT
02220-12453. *-*—t—=» -=*■■■

Hotel-Restaurant,, 'T WAPEN VAN OOTMARSUM"
Een persoonlijke ervaring in huiselijke sfeer.

Tel: 05419-91500. Spec. Kerst/Oud & Nieuw Arr. Folder
Hardenberg-Recr.centr. 'HET STOETENSLAGH' wenst u
prettige feestdagen. Camping, zwemvijver, bung.park.

Lv.m. uitbr. enk ruime jaar-/seizpl.: 05230-38260/38350
OMMEN, 2-15p. bosbung's, ____^ —e—.—v
Korting midw./week (end). jsE_w^"f-__SV*A
v.a. / 168,-: 05291-52926. *teSggjjgg_L-ü_. ■3-*>'

I ERMELO/HARDERWIJK, stacaravans volledig inge-
richt. Bos en nabij strand. Info: 02520-17129.

RECR. CENTR. "HETEIBERNEST"(ACHTERHÖEK)
Verhuur van 2-11 pers. Bungalows, stacaravans en

iKampeerplaatsen.ini. + gratiskleuren folder Kerkdijk 1
7152 DB Eibergen. Tel. 05454-71268/71269, fax 76331.
ERMELO: Park "De Witte Burchten" T.h. luxe 5 pers.

bungalows in bosrijke omgeving. Inl. Bokra Beheer b.v.
Postbus 8, 3454 ZG De Meern: 03406-63566.

BEGIN HET NIEUWE JAAR GOED! In een luxe apparte-
ment metbubbelb., open haard, vloerverw, tel. etc. Gra-
tis overd. zwemb. 'De Bosrand' Vaassen 05788-71343

Seizoenplaatsen beschik- V Ku_U_il_L__i _P
baar op recreatiepark
'DE WIERDE', Den Oever Pr. Vak.Bung. nabijKnokke
Inl. 02269-4279/2264. Cadzand, Zeel. 04956-1444.

HET HELE JAARDOOR TE HUUR IN ZEELAND
kiest u uit meer dan 10bungalowtypes, enkele min. van

Noordzeestrand. In 1995tot 25% korting op
de nu al lage prijzen. Reserveer nu. Op = op. Folder?

Den Boer Service tel.: 01119-2500 Fax 1355.

Gulpen, EXCLUSIEVE LANDHUIZEN in parkachtige tuin.
10-30p. en bung's 2-8 p. Ook w'kend/midwk 04450-1180.

MEER DAN ALLEEN KAMPEREN
Op uitstekende gezinscamping aan de rand van

het heuvelland.Veel faciliteiten en gunstige
tarieven. Chalets en stacaravans te huur.

(m.u.v. 21-7 to 4-8) Uitgebreid aktiviteitenprogramma.
Bel voor gratis folder 04499-2900.

RECREATIEPARK HOMMELHEIDE IN SUSTEREN

UW EIGEN VAKANTIE-
BUNGALOW IN LIMBURG

opRecreatiepark Hommelheide, Susteren, in de groene
Taille van Limburg. De eerste serie nieuwe

koopbungalows is nu klaar! Kom op Tweede Kerstdag
(13-16 u) kennismaken tijdens onze Open Dag en laat u
verrassen door de kwaliteit v.d. woningen en de unieke
ligging aan de rand van het heuvelland. Alle faciliteiten

van het recreatiepark liggen binnen handbereik.

' * ~iiï' * ' **""» F I
*r ___6k J* f "^_l

__^__H___ft__M_Èß__M
___

p—-—- - _H
MBungalow Swentibold' _|

In drie varianten tè verkrijgen, op eigen percelen van
350 to 850 m*. Koopprijs v.a. ’ 160.000,-v.o.n.

Voor meer informatie of een privébezichtiging belt u
04490-2900 of fax 04490-3050. Op TweedeKerstdag

begint de verkoop van debungalows...

BEGIN HET NIEUWE JAAR EENS MET
EEN VERRASSING!

Ooit é^kmkus^^^:^
:^^^Ka^tc plekske' van

EB te koop: Nieuwe,jkarakteristieke
HUjrecreatievilla's.

I&fil ■3arc Landgoed 't Veldhuys wordt gerealiseerd in de schilderachtigeI Kop van Overijssel. Hier worden diverse typen recreatievilla'sI gebouwd uit hoogwaardig Scandinavisch vurehout.
I Prijzen vanaf: f 89.760,- (2-4 pers.) en
I f 138.020,-(4-6 pers.) v.o.n. mcl. eigen grond.
I Een sfeervol tweede huis op een bijzondere locatie waar rust- enI natuurliefhebbers onbelemmerd kunnen genieten. Eventuele verhuurI aan derden is mogelijk via Monda Vakantie Centra.
I Bezichtiging modelwoningen op 26 t/m 30 dcc. enI op 2 t/m 8 jan.van 12.00 uur tot 16.00 uur.
I Bel voor vrijblijvende informatie en/of brochure:

I Projects b.v. VerkoopbemiddelingKSJI Tel.: 038-233889 Tel.: 05478^3608

_^k. _"r_^_^_^_l_i „__»-' ■-■■ _d_^_E-_HPS£& '"<"'

I __&§"% W^

________nM al I i,^__B__BP^-S-P^ Ir s* I-I^^V r ■ _^S

Baarle-Nassau vak.oord de Steppe 4/6/12 pers. huisjes
in landelijk bosr. omg. Weekprijs f275- hoogseiz.
/ 535,-. Vrij voor 21/7 en na 4/8. 'toeristische kampeerpl.
met aantr. weektarieven in hoogseiz.* Rustig park waar
in dezomer van alles georganiseerd wordt. 04249-9246.

EIGEN-WIJZE REIZEN, dé specialist in
INDIVIDUELE FIETSHOTELVAKANTIES

biedt u 94 recreatief-culturele trektochten met
haltpension, bagagevervoeren routebeschrijvingen in

18 landen. In Frankrijk ook 17 standplaatshotels,
boerderijtochten, fietsen met kinderen, kamperen.

** Bel voor de nieuwe gids: 053-303435 **

JONGENAKTIEF?
Kwaliteitsvakanties voor de jeugdvan 8-20 jaar in

binnen- en buitenland. Met begeleiding en aktiviteiten
(ook wintersport!). Bel nu voor de GRATIS winter- of

zomergids 1995. Cirkel Jeugdvakanties 08348-2300 SGR

If^Jj LEXTON TAALREIZEN <®
fV*^v/1 cc' l,'m 4^ gerenommeerde laalinstituten ovei ue hele wereld »"=»*
_M__l voor 10 talen inclusiel verblijf en aitivueuenprograinma 076-205907

T.h. compl. inger. toercar's op camping direkt aan de
Afritzersee, ± 15km voorbij Millstadt in Karintië.

Ned. echtpaar aanw. info: Novum, Tel/fax. 075-280550.
De meest komplete en goedkope wintersportvakanties
all in v.a. ’ 815,- 10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas, 6 dgn
skiles, 7 dgn skiuitr. en avondprogramma. Dolomieten
skisafari v.a. / 995,-, 10 dgs busreis H.P. 7 dgn skipas 6
dgn skibegl., 7 dgn skiui**\ en avondprogramma. Lan-
glaufsafari v.a. / 650,- 10 dgs busreis H.P. 3 1/2 dgn 1.1.
les, 7 dgn 1.1. uitr., 3 1.1. excursies en avondprogramma.

lEen tweede woning ml
Friesland.%Een waardevaste investering in de recreatie-

provincie van de toekomst.
De meest groene en natuurlijke provincie biedt u een schitterende

' lokatie: St. Nicolaasga ad Langwarderdijk. Omgeven door de weel-

* J^^^^JR lommerijke eikenlaan en een

* \* % «1_S_tt|,*^"^S^ vnistdJnde landhuizen zijn
WKM^**t'"^^ „i*****^^ gelegen op royale kavels grond.

|jP^l_. , Ze beschikken over een ruime living met
tuingenchte schuifpui, keuken, badkamer met ligbad, toilet,

slaapkamer en berging. Op de 1 e verd. bevinden zich 2 grote slaapkamers.
Het uitstekende isolatiepakket, de standaard uitvoering met open haard, lig-
bad, cv. en optioneel een bedstede, maken een verblijf in deze landhuizen
bij uitstek geschikt voor elk seizoen.
Deze eigenschappen vormen tevens de basis voor een uitstekend rendement.

De modelwoning is geopend van 24 t/m 31 december, (m.u.v. leKerstdag)
van 10.00uur tot 17.00uur, en 1 januari van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Verkoop- d Tel. verkoopkantoor
05134-32769Tadema önroerendgoed

St. jacobsslr. 30, Pb. 347, 8901 BC LEEUWARDEN, Tel. 058 -125411

1800 FRANSE ZONUREN PER JAAR

Vindt U in VILLAGE LE CHAT (Charente) ca. 980 km van
Utrecht Vrijstaande bungalows, eigen meer, zwembad,
restaurant, tennisbanen, golfbaan. In seiz.recr.team etc.

Vraag kleureninfo bij KROVAC, 05249-1350.

PRIMA BUNGALOWS, APPARTEMENTEN EN HUIZEN
Altlantische Kust, Middellandse Zee en Binnenland

Topic Travel Autovakantie-gids: 070-3503309 (Lid SGR).

'CAMPING CONTACT FRANCE 1995'
reserveert stacar's, bung.tenten en campingpl. op 89

luxe campings. Bel voor onze kleuren-gids 02507-14746.
De ZOMERGIDS '95 is uit! Huizen, villa'sen

appartementen in heel Frankrijk. Tevens speciale
bung.parkengids. Bel BASIC TRAVEL 050-265100. SGR.

ONBEZORGDE KAMPEERVAKANTIES
In luxe bungalowtenten, caravans en chalets op

topcampings. EUROSPORVAC Tel. 078-414562.1id SGR.

RECREATIEBUNGALOWS
IN "T HART VAN DRENTHE"

Prachtig gelegen vrijstaande bungalows nabij Wester-
bork (Oranjekanaal NZ 18, Zwiggelte) in een bosrijk ge-
bied. Met rondom rust, natuurschoon, pittoreske Drent-
se dorpjes en fraaie fiets- en wandelroutes. Meer we-
ten.... Bel voor een uitgebreide brochure of neem een
kijkje in onze modelwoning die vanaf 2ekerstdag tot 8 ja-
nuari iedere dag te bezichtigen is van 11.00 -16.00 uur.

BOELENS JÓRRITSMA RECREATIEMAKELAARS
BEL 05920-15200.

BUITENKAN SI
Authentieke woudhuizen in de bossen van De Witte Bergen.
Op tweede kerstdag start de verkoop van -i-ÉÉpÊh^fÉ-; ■, -\ Deze woningen kunnen "turn-key"

Overijssel. Deze pittoreske woningen '% IS |ËL_ I ï hebben we buitengewoon

"Waldhüskes". De sfeer van toen met {Jm „_■ ;"___."__ M_\ vanaf / 194.000,-incl.

Als u altijd al een buitenhuis op een L —" 'B 1 W,^ f mogelijk).

""_iX _*"—^Wj~« Het uiterlijk van deze onze modelwoning. Als u meer wilt weten over deT^uhokst / is volkomen in fraaie "Waldhüskes" dan bent u van harte welkom
'■""J[!»»-.i /’""" harmonie met de bosrijke op ons verkoopkantoor. Jt-

omgeving waarin ze We zijn iedere dag v>°^ /^^staan. De gepleisterde muren en het karakteristieke geopend van /"V^
rieten dak stralen een verleidelijke charme uit. 10.00 tot 17.00 uur. /De Witte Bergen

!WJ Paviljoenweg 1, 7955 PR Uhorst. Tel: 05224-3451. Fax: 05224-3495

UWkkWUMalkMm basbabouiu badema project;

Bretagne/NormandiëLanguedoc. Goed verz. woflj Ë
en familieparken. INTERZON VAKANTIES 080--_JI—~~M—' —_——___^^^BB

NATURISME T.h. inger. bung.tenten + caravansll
partementen + landh. NATUROCAMP: 05423-88j||

Voor JONGEREN. CaW
met luxe ingerichlel
aan/bij strand en A^~\W f'l kT 1 iL I I-TJi Bel Camping Holidaj^j| 6910619/NBBSO7I^Ba
SEJOUR EN FRANÖjIij
huizen, gites, bung-PÏ
en mobilehomes. ySI
gids 085-257800 Lid S*i<r^T*l
KAMPEER-VAKANTjCicHluxebung.tenten op^»ja*
naturistencampings_J| v

BonNature: 085-62>Ta*.

Luxe STACARAVAIjJA
op de mooiste can__**'
Bel Camping Holid-w6 1. 020-6910619 of bel fk
071-232020 (ANVR/S^W

||A °| LEXTON VILLA'S fl!J—i-^^ Keuze uil meer dan 800 luxe villa's voor 2 lot 18 personen jkirI, T| m -).„ Frankrijk, Spanje. Porlugal. Caraibinh gebied eic. U7£j¥

Droomvakantie in 't bergstadje nét over de grens fl*,
IHet gezellige familiehotel in Bad Bentheim, (bij Oldenzaal) mei of „

heuvelachtige, bosrijke omgeving. Kamers met ligbad, toilet, KT"_.
telefoon en mini-bar. Zwembad (30°), sauna, solarium, bowling. "* 11
en Konditorei. u.
Luxe 4-d-ugs arrangement (3 n.) DM 225.- p.p.
Incl. elkedag gevarieerd ontbijtbuffet en culinair diner. Tevens *& ?-
trekkelijke weekend- en mecrdaagsarrangementen. Hotel Grossfel*1. "lij
Schloßstraße 6. 48443 Bad Bentheim, Duitsland. Fax MM95922434* ; >
Bel OS3-3S324MNL) _00-495922821KD) >oor proapectlli. , 'V— ■ -=r**a ltl
Vakantiewoningen, Basic Travel ,am,' 'fl *bungalows, campings |PT^a'^BßoC^o ft

en stacaravanparken. Bel 050-265100 SGR_> fa
EIFELLUX MOEZEL, t.h. 2 vak.*? <1

073-419019/420644. gen 3en8 pers 045-45 Ij,— -'t.'
ER EVEN LEKKER TUSSENUIT- ü

in het gezellige hotel van Bad Bentheim, dichtbij& &
zaal. Wij bieden u kamers met luxueuze badkaff^ -ft

bad, toilet, KTV, tel. en minibar. -ü
3-dg ARRANGEMENT (2 n) DMI7S pP

HOTEL MOZART,Stadtmitte, 48443Bad Benthe||f' ,
Bel 05423-88177 (NL) of 00-49.5922.3128voor brog^Ü V

X^ _--_____^____ ________ / rl

Hotel Am Berghan^
Dat andere hotel in Bad Bentheim ! Sfeervol en 3*J \"tastisdiedrc<>m'_-nOT, uittel toLuxe - Midweek - Vakantie i Happy - Weekend ,&

5 dagen, DM 284.- p.p. ' 3 dagen. DM 184.- t* \Ind. ontbijtbuffet en 4 gangen keuze mtn^ 'f
Hotel Am Bergtmng, Poatbus 1412.D-48445 Bad B*n**s «JGr.ll. brochure? 8.1 00-49-5922-2047 P»» 00-49-5922-4»^

JUBILEUM AANBIEDING
3 dgs arrangement, ’ 129,-
HOTEL ASTERIA Venray.
Folder: 04780-11466. Ook
Kerstarrangementen

KLEINE GROENE
CAMPINGS 070-3202598.

Basic Travel familieparken
speciale BROCHURE 1995.
Bel 050-265100 SGR.

— — I,
_^r'_-_jfty:_l->m. -*JËBÊfeÉÊÊÊ!tÊÈ- r

-W-h-. :-4Ék\r ~^__B _H&._S__jir ' jï**- 't__Vï___^_3H_9_t_k_/ _.__***^L9 » * _^PHU _t_K^Vv<* A^^_Ö_-hl_o_f_BMÖ__i__?__-__KY *^l_ l̂r_m__rt? _■_■
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Er was eens een land met zilverwit JÊ Wk Ludu"9 "'*\,*ldr sprookje M

besneeuwde bergtoppen, malse alpenweitjes ff ««.Jl uciü»""^
en een koning die diep ongelukkig was: \,_/_k *<"»«■'""""

Wr Ludwig II van Beieren. #__MB*__tai
11 Het was zijn grootste wens om de wereld

CTIIYLJIII gelukkig te maken, en daarom bouwde hij. - het ene sprookjeskasteel na 't andere.
lil Xlt L Gelukkig kunt u nog steeds volop genieten van zijn land, kastele- 1

natuur. En.dat is goedkoper dan u denkt... Voor betaalbare prijzen kv"
|Qyi Q Vel Tl er trouwens ook fantastisch langlaufen, skiën en heerlijk wandelen-

Dus denk 's aan zon actieve, voordelige vakantie. Vraag meer in'°

CTïT*aOar^LrïlOC Q r»lrf~l rC P* matie over Duitsland bij uw reisbureau of stuur de coupon in.■SpiUUjyCbdLllLlgC Duitsland, een land vol ver,assin 9en.

kastelen en m
betaalbare -"""

'L 1
Duitsland

" " ,-*■'''

I) II 17V || , '< Ja. ik wü graag meer weten over sprookjesachtig voordelige,
-*■*■ -* ; actieve vakanties in Duitsland.

■ D hotelaccommodaties D algemene brochure Duitsland
I Stuur uw informatie naar:
] Naam:

\ Straat: s\; Postcode: Plaats: __ J^ü

' ' Stuur df7erounon in neslntenenvelnn na-tr Duits Verkeershurn Hnnm i nlilnl f i__j
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Te laat

Winnaar Intertoto mag
naar Champions League

Uefa wil competitie nieuw leven inblazen

Van onze sportredactie

De afgelopen jaren was er bij de
Europese voetballanden weinig ani-
mo om deel te nemen aan deze Eu-
ropese competitie. In Nederland
was Willem II één van de weinige
ploegen die zich voor de Intertoto-
competitie hadden ingeschreven.
De Uefa wil daar verandering in
brengen. Met ingang van het ko-
mende seizoen kunnen eredivisie-
teams zich inschrijven. De winnaar
mag dan inschrijven voor de voor-
ronde van de financieel zeer lucra-
tieve Champions League, waaraan
verder de nationale kampioenen
deelnemen.

Uefa-penningmeester Jo van Marie,
die gisteren met het bestuur van de
Europese voetbalbond op Schiphol
vergaderde, denkt dat de animo nu

ZWOLLE - De winnaar van de Intertoto-competitie, die ko-
mende zomer weer van start gaat, mag meedoen in de voorron-
de van de Champions League. Met deze maatregel wil de Uefa
de Intertoto-competitie nieuw leven inblazen.

aanzienlijk groter wordt. Het na-
deel van de Intertoto-competitie is
dat het programma in de zomer-
maanden moet worden afgewerkt.
Dan zijn veel ploegen met vakantie
of willen voorzichtig beginnen met
de trainingen. Nu er een plaats voor
de winnaar vrijkomt in de Cham-
pions League hoopt de Uefa dat de
Intertoto aan belang gaat winnen.
Ook denkt de Europese voetbal-
bond binnen anderhalf jaar de Eu-
ropa Cup 2 en de Uefa-cup tot één
nieuwe competitie in elkaar te heb-
ben geschoven. Van Marie denkt
niet dat al deze maatregelen een
voorloper zullen zijn op een heuse
Europese competitie. „Ik geloof
daar niet in. De clubs in de eredivi-
sie hebben nog steeds Ajax, Feye-
noord en PSV nodig om hun begro-
tingen behoorlijk sluitend te krij-
gen."

Basketballers
kansloos tegen

Australië

Brazilië
verslaat

Joegoslavië
PORTO ALEGRE - De Joegoslavi-
sche voetballers kozen voor hun te-
rugkeer op het internationale po-
dium de zwaarst denkbare tegen-
stander uit. In Porto Alegre won
Brazilië met 2-0. Viola en Branco
maakten de doelpunten. Brazilië is
wereldkampioen, Joegoslavië was
twee jaar lang een blinde vlek op de
voetbalkaart.
De successen van Joegoslavië van
weleer zijn vergeten. Het nationale
elftal van 23 december 1994 be-
stond nog slechts uit Serviërs en
Montenegrijnen. Tien spelers ver-
dienen hun geld in het buitenland.
Savicevic (AC Milan) was één van
hen. Hij had de enige memorabele
actie, met een solo door de Brazi-
liaanse verdediging.

De Joegoslaven hadden geen beste
voorbereiding. Na een lange reis
waren de voetballers nauwelijks be-
stand tegen de hitte in Porto Alegre.
Viola, invaller in de WK-finale te-
gen Italië, maakte in de 26e minuut
1-0. Veertig spelminuten later
maakte Branco de tweede treffer.
Uit een directe vrije trap, zoals hij
afgelopen zomer in Dallas tegen
Nederland deed. Ronaldo (PSV)
werd in de 66e minuut gewisseld
voor Marcelinho Pereira.

sport in cijfers

ZAALVOETBAL
Eredivisie: Snoekie-H. Meijers 11-9. Eerste
divisie C: Bouwfonds-Depa 2-8.

TENNIS
Hilversum, nationale ranglijst: heren: 1
Krajicek; 2 Eltingh, 3 Haarhuis; 4 Sieme-
nnk; 5 Schalken; 6 Wibier; 7 Kok; 8 Win-
nink; 9 Bok; 10 Davids; 11 Wassen; 23 Nijs-
sen; 33 Merry; 72 Voorbraak; 76 Sister-
mans; 79 Verheijen; 82 Van Dommelen, 87
Hofman; 91 Lacroix; 95 Van Oirschot; 103
Horsmans; 119 Boesten; 146 Feijen; 162
Hooijmaijers; 175 Van de Donk; 177 Van
den Hoek; 191 Bokhorst; 197 Beekman; da-
mes: 1 Schultz; 2 Boogert; 3 Oremans; 4
Rottier; 5 Vis; 6 Bollegraf; 7 Muns-Jager-
mans; 8 De Weille; 9 Basting; 10 Kamstra;
16 Snijders; 39 Joosten; 67 Bartels; 71 Bon-
nen; 84 Beltgens; 90 Doppen; 97 Savelkoul;
102 Hamers; 103 Mostard; 123 Brutsaert;
124 Leenen;

SCHAKEN
Groningen Internationaal toernooi, vijfde
ronde. Van der Wiel - Goelko 1/2-1/2, Ti-
viakov - Joesoepov 1/2-1/2, Van Wely -Azmaiparasjvili 1-0, Sokolov - Miles 1-0,
Almasi - Georgiev 1-0, Hodgson - Beljavski
0-1. Stand: 1. Sokolov en Beljavski 3 1/2, 3.
Almasi, Goelko en Joesoepov 3, 6. Van der
Wiel, Azmaiparasjvili, Georgiev, Tiviakov 2
1/2, 10. Miles 2, 11. Van Wely 1 1/2, 12.
Hodgson 1/2.

VOETBAL
Vriendschappelijk Brazilië - Rest Joegosla-
vië 2-0 (1-0). 27. Viola 1-0, 66. Branco 2-0.

in de Tour opeens Novémail op de
shirtjes kwam te staan. Het publiek
kan zich dan niet meer met een
ploeg identificeren."
Sinds enige tijd doet het verzeke-
ringsbedrijf Europolis verwoede
pogingen een ploeg op te zetten. Tot
op heden zonder succes. „Wat heet
zonder succes", repliceert Bonthuis,
„ze hebben nog niks voor elkaar,
maar dat bedrijf heeft al enorm veel
reclame gehad. Ik heb begrepen dat
ze een half miljoen tekort komen.
Dan kun jeer beter meteen mee op-
houden! Als dat bedrag het verschil
is tussen wèl of niet sponsoren, is
zon bedrijf nauwelijks serieus te
nemen."
Van den Wall Bake: „Als jevooraan
mee rijdt, is deTour een fantastisch
manier om 'exposure' te krijgen.
PDM heeft op die manier een enor-
me naamsbekendheid gekregen.
Maar niet alleen door de goede
prestaties en dat blijft toch hangen
bij de mensen. Het is echt niet zo
dat het niet uitmaakt of je naam in
goede of slechte zin wordt ge-
bruikt."

Hij wil er maar mee aangeven dat
het bedrijf later hinder heeft onder-
vonden van de dopingschandalen.
PDM, 'oh dat bedrijf van de do-
ping.' „Het wielrennen zou gebaat
zijn bij herkenbaarheid, dus terug
naar de landenploegen. En de Ne-
derlande ploeg rijdt natuurlijk in
oranje. We moeten inspelen op het
chauvinisme in Nederland. Ik kan
me groen en geel ergeren aan natio-
nale teams die in een andere kleur
spelen. Oranje wekt emotie op. De
hockeyers spelen in oranje, natuur-
lijk. En de volleyballers? In het
blauw. Dom, dom, dom, heel den."

# Marco van Basten

Van Basten
voor controle

naar ziekenhuis

Ijax contracteert
RusDemtsjenko

i TERDAM - Ajax heeft de■_|_ Sche voetballer Andrzei
"C )j nenko voor 35 iaar vastBe-\i _j Re overeenkomst gaat met
pi 'adellijke ingang in. De

Demtsjenko is afkom-
-4 s

af
Van CSKA Moskou en was

jj gelopen weken op proef bij
i !^rster<-*arnmers- Demtsjenko
,'[ e ln Rusland voor het natio-
H li,eam onder negentien jaar,
i w°mend jaar deelneemt aan

''(.ereldtitelstrijd in Nigeria.
i i'ifysdige talent is inzetbaar
l itr kers Pits of schaduwspits.

ansfersom is onbekend.

VanLangen naar
Zuid-Afrika
JEftSUM (ANP) - Ellen van

'"illifu. *^aat overwinteren in
Zuid-Afrika. Ze

'<m<
,e£ 'n januari met trainer

*-,_ -Thuys en vier atletes een
j)y**gskamp van een maand

' ijt atl Langen maakt de trip op
s«iut Van nocnsf- »Een
L treeks voortvloeisel van de

'r*t/ ISCnekernploeg", aldus de
)K " 'Voorheen moest ik zelf

" Ij -ra*ningskamp betalen voor-it ,,n Frans. Nu doet NOCNSF
|^ Jn Stellenbosch, waar Ka-
& tykb*-' ooit positief bevon-
-15 jerd na een controle, vindt
-jj een modern com-

Sijbrands niet
ininterland
I„,jERDAM - De terugkeer
'rjjj' 1* Sijbrands in de nationa-
Irj h-Ploeg gaat niet door. De
10,, ,ereldkampioen heeft zicha« interland tegen Wit-Rus-
!Snt maandag in Rotterdam
fj_l_' afgemeld. Sijbrands liet
*1[ .*** vrouw telefonisch weten
tuifp zijn. Hij wordt vervangen

L°ck van Leeuwen.

MaradonatrainerRacingClub

l^°S AIRES - Diego Mara-
is heeft vrijdag zijn handte-
l J> gezet onder een contract
jj ainer van de Argentijnse

Racing Club.
34

°na tekende voor een jaar.
fefy "Jarige oud-international,
| §een trainersdiploma.
Ir

Vrieesekoop enige
Nederlandse
inTop Twaalf
\ .^ttMEER -Bettine Vriese-
"r, j s de enige Nederlandse die
Hit en met 5 feDruari deel-

"^
aan de Top Twaalf in de
stad Dijon. De tafelten-

>{v uit Amsterdam staat op
( °Pese ranglijst op de der-
% ts- achter de Duitse
*0d r? n de R°emeense Bades-
ktw wereldranglijst neemt
ta 6ev°udig Europees kam-
fo * de 22e plaats in. Bij de
teer Staat de Belg Saive op
keriSte Plaats. Er doen geen
k. andse mannen mee.

Handbalsters op valreep langs Sittardia/DVO

ANTWERPEN - Marco van Bas-
ten meldt zich woensdag in de
Apra-kliniek in Antwerpen.
Daar kijkt professor Martens
hoe het herstel van de rechteren-
kel van de spits vordert. Van
Bastens laatste bezoek aan de
Belgische privékliniek dateert
van ruim twee maanden geleden.

Bij de rust had Oranje drie punten
achterstand: 30-33. In de tweede
helft liep Australië makkelijk weg.
Toen Van Helfteren wissels moest
gaan toepassen, was de wedstrijd
snel beslist. Nederland scoorde niet
meer, Australië wel, waardoor de
eindstand 65-81 werd. Hageman
(17) en Huybens (14) waren de enige
twee Nederlanders diemet hun per-
soonlijke scores in de dubbele cij-
fers kwamen.

HAARLEM - De mascotte van de
Indiana Pacers zorgde voor vuur-
werk, maar de eerste wedstrijd tus-
sen Nederland en Australië tijdens
de dertiende Haarlem Basketball
Week (HBW) leverde dat allerminst
op. In een dramatisch slecht duel
verloor Oranje met 81-65.

Het Nederlands gelegenheidsteam
kon deAustralische ploeg in de eer-
ste helft redelijk bijbenen. Het ba-
sisvijftal bestond uit Van Rootse-
laar, De Bruin, Huybens, Van Veen
en Hageman. Nederland nam zelfs
een 23-16 voorsprong, maar lang-
zaam aan namen de Australiërs,
vorig jaar vijfde tijdens het WK in
Toronto, het initiatief. Vier spelers
van die ploeg basketbaldengisteren
tegen Nederland.

In die periode heeft de dertigja-
rige aanvallervan AC Milan zich
vooral bezig gehouden met wan-
delen. Volgens de doktoren ligt
hij op schema. Dat zou beteke-
nen dat de spits na de controle
van woensdag voorzichtig mag
beginnen met hardlopen. Op een
zachte achtergrond, want een
harde vloer kan het herstel van
de enkel, waaraan hij vier keer is
geopereerd, schaden.

Van Helfteren was redelijk tevreden
over de wedstrijd: „De bank is te
zwak, waardoor we in de proble-
men kwamen. Maar na alle afzeg-
gingen, blessures en straffen ben ik
tevreden."

Stunt Blauw Wit
SITTARD - De handbalsters van
Revival/Blauw Wit hebben voor een
stunt gezorgd door in deregio-fina-
le het een divisie hoger spelende
Sittardia/DVO - na verlenging - uit
te schakelen. Na zestig minuten
stond er 16-16 op de bordjes. Vlak
voor het verstrijken van de tweede
verlenging kogelde Frisca Knoben
de winnende treffer achterRosanne
Meesman: 16-17.

De derby verdiende zeker geen
schoonheidsprijs.Blauw Wit, de on-
geslagen koploper in de tweede di-
visie, startte als underdog, maar liet
al snel merken nauwelijks ontzag te
hebben voor de tegenstander uit
Sittard. Via de vlot scorende Belgi-
sche hoekspeelster Inge Raskin
kwam de Beekse ploeg binnen het
kwartier op 2-6. Omdat Jolanda
Cobben op rechts teveel en te ge-

haast afsloot, kon Sittardia simpel
in balbezit komen om vervolgens
binnen vijf minuten de stand weer
gelijk te trekken. Vanaf dat moment
kelderde het peil van derby aan-
zienlijk. Het scorend vermogen van
beide ploegen liet te wensen over,
getuige die slechts ene treffer in
tien minuten die de ruststand op
6-7 bepaalde.

Drie opeenvolgende treffers van
Anita Drenth, aan het begin van de
tweede helft, leken de ommekeer te
brengen: 9-7. Maar de thuisploeg
gleed binnen een paar minuten
weer af naar slordig spel zodat
Blauw Wit haast onopgemerkt weer
terug kon komen. Zij slaagden erin
via enkele goed lopende aanvallen
én zes treffers van Monique Stey-
vers de marge van drie doelpunten
weg te poetsen: 16-16.

In tweemaal vijf minuten verlen-
ging werd er bijna niet gescoord.
Twintig tellen voor het einde mocht
Anita Drenth via een strafworp
proberen Sittardia/DVO bij de laat-
ste zestien te schieten. Ze faalde
hopeloos. Met nog vier seconden op
de klok haalde Frisca Knoben ver-
nietigend uit: 16-17.

Doelpunten Sittardia/DVO: Anita
Drenth en Rachelle van Haaften,
elk vijf. Voor Blauw Wit: Monique
Steyvers (zeven) en Inge Raskin
(vijf).

Bekerloting
Achtste finales landelijke handbalbeker:
Dames OSC-Saturnus; AHF Arnhem-West-
land; Blauw Wit-Swift R; E en O-SEW;
Zwaluwen-PSV; SVM-Volewijckers; Kwiek
Raalte-V&L en Westland 2-Hellas.
Speeldata: tussen 17 en 19 januari.
Heren: Actief Paterswolde-Blauw Wit
Aalsmeer 4-Sittardia; Hellas-V&L; Bevo-
Aalsmeer; Olympia-E en O; Gazellen-Esca
Atomium-AHF Arnhem en UDSV-Tachos
Speeldata: tussen 1Ü en 13 januari.

Van den Wall Bake: 'Meer inspelen op chauvinisme'

Topsport en sponsoring
leven op gespannen voet

DOOR FRED SEGAAR

RodaJC

.6h AAG " Frank van den Wall
Mjg eft geen seconde bedenktijd
» "hapt nem wordt gevraagd wie
ff l9q e^"gniisser' van het sport-
cl "_ 4op zijn naam heeft staan.
fWrfmet stiP- de NeVoßo, de Ne-: «Jse Volleybal Bond.

trekt? Dan komt Roda in grote pro-
blemen."

zijn bang dat de partner met hun
geld schulden gaat aflossen. Bedrij-
ven schuiven graag aan als als er
een doordacht beleidsplan ligt, als
er mensen met een goedekijk op za-
ken in het bestuur zitten. Kijk naar
Ajax, kijk naar het NOC*NSF, zie
ook de hockeybond. Daar bestaat
een vertrouwensrelatie tussen spon-
sor en bestuur."

In de fictieve Top-10 van Marke-
tingmissers, zouden de Wereld-
ruiterspelen van dit jaar eveneens
hoog scoren. „Er zijn enorme fouten
gemaakt", zegt Van den Wall Bake.
„Door de arrogantie van organisa-
toren is een prachtig evenement
verknald. Ze hadden gerekend op
350.000 toeschouwers. Die krijg je
natuurlijk nooit in de zomer."

„Het NOC*NSF zou de subsidie af-
hankelijk moeten maken van de
aanwezigheidvan een goed beleids-
plan bij de bond," voegt Van den
Wall Bake er aan toe. „Is er geen
concept, dan ook geen geld."

Recessie

i1,1 ri

1 efPun Wall Bake' directeur van
,\': sPorts en Leisure Marke-

-evDa- is een fantastisch
i^j-fj Het voldoet aan alle voor-
in sPoi.?i on Zwerver is een idool,,c*e l*0rv

*ent geen supportersrellen.,Vjtmt het dat ze dat niet in po-
li '*" di gunnen vertalen? Omdate °ond geen mensen met vi-
,N- "/;'*" Ze hebben allemaal liefde
(jj^o^1 v°Heybal, maar dat is niet

Pra^u Daardoor verknallen ze■ -^h-tigeprodukt."
'\ ■
'ijNsp a*Semeenheid is sport nog
'v^ehT-"1001 Produkt' De media-
If e 1k enorm- Maar bedrijven
jty ove aliteit en die wordt helaas
Cr(iooral

f
geboden- sP°nsors ziin

_"*s!"?._ atgeschrikt. Ze vrezen in

'^■^ Senkuil terecht te komen en

Daar zullen zich ook niet gauw si-
tuaties voordoen als bijRoda JC, de
medekoploper in de eredivisie. Daar
geldt de 'betaler' als 'bepaler. Van
den Wall Bake:. „Zo gaat dat nu
eenmaal bij zwak geleide clubs. Als
Roda goed bestuurd zou worden,
zou een man als Nol Hendriks (de
suikeroom, red.) allang aan de kant
zijn gezet."

Toch, zonder Hendriks zou Roda
wellicht al niet meer hebben be-
staan. „Maar het bestaan van een
club mag nooit afhankelijk zijn van
de aanwezigheid van één man",
werpt Van den Wall Bake tegen.
„Wat gebeurt er als Hendriks ver-

beter gaat met de economie. Ik
vrees dat dat niet zo is."

Nee, dan Amerika. „In de VS heb-
ben de NBA (National Basketball
Association) en de andere grote
sporten marketing-afdelingen met
veertig a vijftig mensen. Bij ons is
er één vrijwilliger die zich ermee
bezighoudt. Op die manier verlies je
de race."

In het Nederlandse wielrennen
komt dit het meest pijnlijk aan het
licht. Alleen TVM rijdt rond met
Nederlands kapitaal. Post ver-
dween uit het peloton, de ploeg-
Raas kwam er wèl weer in, zij het
met Ameriaans kapitaal. Peter
Bonthuis, rechterhand van Post en
directeur van een organisatiebu-
reau: „Wielrennen heeft één enorme
voorsprong op andere sporten. In

diezin: de ploeg krijgt de naam van
de sponsor. Raleigh was een begrip,
Panasonic ook. Ajax zal nooit de
naam ABN Amro dragen."
Die 'kracht' bleek ook de zwakte
toen Histor sponsor werd. Het verf-
merk werd in Frankrijk verkocht
als Novémail. „We hadden de pers
bij de presentatie vriendelijk ver-
zocht te schrijven over de Histor-
ploeg. Dat werd heel lastig toen er

„De sport verschuilt zich al jaren
achter de recessie. Ten onrechte, het
bedrijfsleven blijft ook in mindere
tijden op zoek naar communicatie-
mogelijkheden. Alleen stellen zij
zich dan kritischer op. Het is on-
juist te veronderstellen dat de be-
drijven weer in de rij staan als het

Limburgs Dagblad

w De Blauw Wit-verdedigsters komen te laat om Anita Drenth afte stoppen. Foto: john smeets

" Sponsors en VlP's worden bij PSV in de watten gelegd. Foto: gpd
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Protest Den Haag afgewezen
ZEIST - Het bestuur betaald voetbal van deKNVB heeft het protest
van FC Den Haag tegen de wissels van VW afgewezen. Het laatste
half uur wordt niet overgespeeld met een beginstand van 1-2. Hier-
door is Excelsior definitief kampioen van de tweede periode.
Tijdens de wedstrijd VW - FC Den Haag (eindstand 2-2) werd doel-
man Roox van VW uit het veld gestuurd. VW, dat al eenmaal gewis-
seld had, wisselde toen onmiddellijk spits Sibon voor dereserve-doel-
man en paste later nog een wissel toe, waarmee het totaal aantal op
driekwam. FC Den Haag, bij winstperiodekampioen, protesteerde te-
gen de wisselprocedure. Voor het WK veranderde FIFA de wisselrege- ]
ling betreffende doelverdedigers.

sport
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Zege in tennistoernooi Hoensbroek geeft zelfvertrouwen
Sistermans verrast Kempers

Merry te sterk voor Custers
HOENSBROEK - Mare Merry versus Armand Custers. Het puurl
burgs onderonsje in het Cadac Consten Breij-toernooi werd uitei_|
een prooi voor Mare Merry. De speleruit Echt zegevierde in deLirrfftopconfrontatie (A-klasse) met 7-6 en 6-4. Aan het begin van defj
set ging Custers door zijn enkel. De blessure viel achteraf echter «4
Brunssummer David Hofman had het zwaar te verduren in zijn parol
Remco Heethuis. Toch had de Limburger zeker winstkansen. Hofmatf
déeerste set met 7-5, verloor de tweede met 6-3 en trok in de tiebreal
de derde set aan het kortste eind.

Van onze correspondent

HOENSBROEK - De eerste partij in het A-toernooi
van het tiende Cadac Consten Breij toernooi in het
Sportpaleis Hendriks in Hoensbroek leverde meteen
een daverende verrassing op. Een enorm gemotiveer-
de Djalmar Sistermans haalde Torn Kernpers onder-
uit. De zoon van de toernooi-organisator zegevierde
met 6-4, 6-4.

Kernpers bereikte onlangs nog de
halve finales van het Masters-toer-
nooi en staat vijftiende op de natio-
nale ranglijst. Sistermans bezet op
de Nederlandse ladder een anonie-
me 76ste plaats. Sistermans kon de
overwinning goed verklaren. „Deze
nieuwe baan is heel erg snel en
Kernpers had daar nogal wat pro-
blemen mee. Ik heb het voordeel dat
ik deze hal train. Bovendien had ik
ook het publiek achter mij."

Toch was het verrassend dat Sister-
mans zo goed speelde. Dit jaar moet
hij zijn aandacht immers verdelen
tussen school (eindexamenjaar) en
sport. Hij had besloten de studie dit
jaar voor te laten gaan. In de A-
toernooien die dit jaargespeeld zijn
heeft hij nog niet meegedaan. „Ik
ben wel flink blijven trainen. En
daar heb ik dus toch baat bij ge-
had."

Vertrouwen
De overwinning op een top A-speler
geeft Sistermans veel vertrouwen
gegeven. Maar aan de poule-winst
denkt hij voorlopig nog niet. „Bas
Snelders is ook een sterke speler. Ik
moet zeker niet denken dat ik er nu
ben." Op tweede kerstdag speelt hij
zijn volgende partij. Mocht hij die

Jimmy Carter
bemiddelt in

honkbalconflict
WASHINGTON - De staking in de
Amerikaanse honkbalcompetitie
begint na 133 dagen aan een crucia-
le fase. De. strijdende partijen wei-
geren nader tot elkaar te komen en
bereiden harde acties voor. De
werkgevers, eigenaars van de clubs,
dreigen volgend jaareen competitie
op te zetten zonder de sterspelers.
Maar met honkballers die wel ak-
koord gaan met de 'salary cap', een
maximumsalaris.
BemiddelaarUsery brak na vier da-
gen onderhandelen in een hotel in
Washington de gesprekken tussen
de werkgevers en werknemers af.
„Ik ben zeer teleurgesteld in het
verloop van de onderhandelingen
en hoop dat beide partijen een ma-
nier verzinnen opnieuw aan tafel te
verschijnen", zei hij, nadat de par-'
tijen het laatste aanbod van de spe-
lers hadden bekeken. De eigenaren
wezen het voorstel af. „Het was
niets meer dan een zak zonder in-
houd."
Volgens John Harrington, eigenaar
van de Boston Red Sox en hoofd
van de werkgeversafvaardiging, is
er nog maar één oplossing voor het
conflict: de onderhandelingen stop-
zetten en de honkballers de „salary
cap" op te leggen.
De spelers bereiden in reactie ge-
rechtelijke stappen voor. Uiterlijk
begin volgende week dienen ze bij
de rechtbank een verzoek in de
zaak voor de rechter uit te vechten.
„Ik weet zeker dat de eigenaars
spijt krijgen van hun halsstarrige
houding," verklaarde Donald Fehr,
de spelersvertegenwoordiger.
Uit geheel onverwachte hoek kreeg
Usery hulp aangeboden. Ex-presi-
dent van de Verenigde Staten Jim-
my Carter, net terug van vredesbe-
sprekingen in Bosnië-Herzegowina,
wil graag een poging doen de im-
passe tussen de werkgevers en
werknemers te doorbreken. Giste-
ren bracht Usery president Clinton,
die hem aanstelde als bemiddelaar,
op de hoogte van het laatste nieuws.

Vraagtekens
bij Limburgse
handbalclubs

HEERLEN - Bij Hirschmann/V&L
en Horn/Sittardia, de Limburgse
inbreng bij de Handbaldagen die
woensdag, donderdag en vrijdag
aanstaande gehouden worden in het
Geleense Glanerbrook, zijn perso-
nele problemen. De bekerhouderuit
Geleen weet nog niet of Dirk Ha-
senberg, de Duitse middenopbou-
wer, en doelman Gerrit Stavast aan
kunnen treden tijdens het interna-
tionale toernooi. Hasenberg sukkelt
met zijn enkel, debanden zijn opge-
rekt, en Stavst heeft last van een
kuitspierblessure. Bij Horn/Sittar-dia zijn er nog twijfels rond de in-
zetbaarheid van de Roemeen Emil
Caba. De linkshandige schutter
heeft problemen met de schouder
van zijn werparm. Bij beide clubs is
de medische staf koortsachtig in de
wee*: om genoemde spelers fit *e
kriiaen.

winnen dan is hij zeker van plaat-
sing in de kwartfinale.
Op tweede kerstdag wordt om 19.00
uur de partij tussen Martijn Bok en
Peter van Dommelen gespeeld, ge-
volgd door het duel tussen Rogier
Wassen en David Hofman.

Scheidsrechters
Limburgse tennisscheidsrechters
doen het internatio- naai ook steeds
beter. Raoul Meuffels uit Sittard is
afgelopen jaar al zeer veel interna-
tionaal opgetreden. In Satellitecir-
cuits en Challenger toernooien over
de gehele wereld heeft hij vele par-
tijen geleid. Ook in de ATP-tour en
Grand Slam-toernooien heeft hij al
wedstrijden in deeerste ronden mo-
gen leiden. Recentelijk is hij door
de ITF (Internationale Tennis Fede-
ratie) bevorderd tot Silver Badge,
de op een na hoogste categorie.
Vermoedelijk wordt Meuffels bin-
nenkort aangesteld als profscheids-
rechter bij de ATP. In dat geval zal
hij het komende jaar ook in de grote
toernooien in alle rondes op de stoel
mogen zitten. Eric Helsloot uit
Stem is ook begonnen aan de op-
mars in het internationale arbi-
trage-wereldje. Hij heeft recente-
lijk in Philadelphia een cursus ge-
volgd. Daarmee heeft hij de Bronze
Badge gekregen. Hij mag nu ook in
sommige internationalewedstrijden
als scheidsrechterfungeren.

Wassen
Rogier Wassen is weer uit de top-
tien van de Nederlandse ranglijst
verdwenen. Hij staat nu weer elfde.
Martijn Bok is door zijn goede pres-
tatie bij de Masters, waar Wassen in
de eerste ronde bleef steken, Was-
sen voorbij gestreeft. Schalken
heeft voorlopig nog de vijfde.plaats
stevig in handen. Torn Nijssen blijft
de neerwaartse tendens behouden.
Hij is nu nummer 23 van Neder-
land. Als hij niet oplet zal hij net
zoals Michiel Schapers volledig van
de lijst verdwijnen.

Man van tien miljoen

" Alberto Tomba is bezig om zijn bankrekening te
spekken. De vijf overwinningen in dit nog prille sei-
zoen leverden de Italiaan at-een slordige 230.000 gulden
aan prijzengeld op. De drievoudig olympisch kam-
pioen, die afgelopen week drie opeenvolgende overwin-
ningen boekte, heeft op de geldranglijst een straatlengte
voorsprong op de Oostenrijker Josef Strobl. De win-
naar van de afdaling in Val d'lsere incasseerde tot

nog toe 'slechts' 45.000 gulden. Bij de vrouwen haalt
Vreni Schneider het meeste prijzengeld binnen. De
Zwitserse kon reeds een ton aan wedstrijdpremies bij-

\ scKrijven. Voor Echt rijk van het prijzengeld wordt.
Alberto Tomba overigens niet. Het is slechts een fooi
vergeleken met de sponsorgelden die hij incasseert.
En dat is nog altijd een slordige tien miljoen gulden
per seizoen. Foto: REUTER

Vroeger een trein, nu eenprijzig shirt onder de kerstboom

Voetbalkleding als nieuwe mode
DOOR MARCEL VAN DER KRAAN

ROTTERDAM - De rage is niet meer te stuiten. De voetbal-
kleding, die van Ajax, Feyenoord en het Nederlands elftal
voorop, vliegt over de toonbank. In de jarenzeventig en tach-
tig droegen alleen de meest fanatieke supporters het shirt
van hun idolen. Nu dragen honderdduizenden Nederlanders
voetbalshirts van de grote profclubs. Op straat, bij hun eigen
clubje of in huis. ledere jonge voetballer is in het bezit van
een compleet tenue, trainingspak of stadionjack.

De drie grootste sportkledingfa-
brikanten in Europa kijken la-
chend toe en slaan, slim als zij
zijn, een commercieel slaatje uit
de trend die is overgenomen uit
het Engelse voetbal. In Groot-
Brittannie zijn de tribunes al ja-
ren gevuld met duizenden mensen
(jongeren, vaders, kinderen), die
zich durven te hullen in de kleu-
ren van hun club.

In Nederland gaat de rage zelfs
verder. De jeugd gaat in voetbal-
kleren naar school en gebruikt de
(dure!) clubtenue's als vrije tijds-
kleding. Onder de kerstboom (of
in de zak van Sinterklaas) lag
vroeger een speelgoedtrein, ouders
investeren nu in prijzige Adidas-,
Lotto- of Umbro-textielen. Met
plezier, dat wel. Want het staat
mooi en dekinderen zijn er geluk-
kig mee.

Voor defabrikanten is het het ver-
haal van de vruchtbare boom van
de replica's en de 'merchandising'
geworden. Een paar cijfers: In
1989 werden er jaarlijks 5000
Ajax-shirts verkocht. Het Britse
Umbro nam het contract over van
Kappa en verslijt nu, vijf seizoe-
nen later, maar liefst 50.000 (!)
tenue's per jaar. „Daar moet jehet
maar op houden," zegt Umbro's
directeur Wil Langenberg. „Exac-
te cijfers wil ik eigenlijk niet ge-
ven. Want iedereen zit op dat
contract metAjax te azen. Nike en
Reebok zouden het dolgraag wil-
len overnemen."

Kledinglijn
De peperdure contracten met de
nationale voetbalbond (Lotto),
met Ajax (Umbro), Feyenoord en
PSV (beide Adidas) verdienen

zichzelf terug. De consument
spekt indirect de kas van de drie
grootste Nederlandsevoetbalclubs
door elk jaar de portemonnee
open te trekken voor de nieuwste
kledinglijn. Want de fabrikanten
zijn niet op hun achterhoofd ge-
vallen. Op het moment dat ieder-
een is voorzien en de verkoop van
shirts, broekjes en kousen stag-
neert, wordt het nieuwe shirt al
weer gelanceerd.

Feyenoord introduceerde kort ge-
leden een heel nieuw uit-tenue.
Groen, met witte blokken op shirt
en broek. De fans durven het oude
tenue niet lang te dragen. Want je
loopt voor aap als de idolen al
lang en breed in nieuwe kleuren
en motieven spelen. Piet Korteweg
namens Adidas: „Aan het thuis-
shirt kunnen we niet zoveel veran-
deren. Een drukkertje, een ander
kraagje, dan houdt het op. Maar
het uit-tenue kan elk seizoen een
nieuwe vorm krijgen."

Umbro verkoopt samen met Ajax
op dit moment een donkerblauw
uit-tenue. In Engeland ligt in de
fabriek evenwel het shirt voor het
seizoen 1995/96 al klaar. Wil
Langenberg, die met zijn bedrijf
naast het shirt nog 150 andere
produkten van Ajax (variërend
van rugzak tot sleutelhanger) op
de markt brengt: „Wij hebben
ontwerpers in dienst. Die zitten op
het hoofdkantoor te tekenen en te
kleuren. Het uit-tenue is net als
bij veel Engelse clubs een echt
'collectors-item' geworden. We
proberen daar elk seizoen echt iets
moois van te maken. Hoe vrolijker
en origineler het is, hoe beter het'
verkoopt."
Ex-international Edo Opj-of be-

# De voetbalkleding, die van Ajax, Feyenoord en het Neder-
lands elftal voorop, vliegt over de toonbank. Foto: gpd

hartigt bij het Nederlands elftal
de belangen van Lotto Benelux,
dat tot en met het wereldkam-
pioenschap in Frankrijk (1998) de
kleding van 's lands beste voetbal-
lers mag leveren. Ophof d-*eht ja-

ren lang dat alleen Engelsen zo
gek zouden zijn om dag en nacht
in voetbalshirts rond te lopen.
„Daar heerst een heel andere
mentaliteit. Maar het replica-ver-
haal is hier ook op gang gekomen.

Het heeft vanzelfsprekend te ma-
ken met de populariteit van een
club of team. Wat de Nederlands
elftal-shirts betreft, ligt het er he-
lemaal aan hoe succesvol Oranje is
op de grote toernooien. Toen Ne-
derland tijdens het EK in Zweden
(1992) van Duitsland won, werden
de mensen helemaal gek. We kon-
den de shirts destijds niet aanle-
veren. Al hadden we oranje-veters
verkocht, dan waren de inkomsten
gigantisch geweest. Maar toen we
van de Denen verloren, ging er
geen shirt meer over de toon-
bank."

Profiteren
Anders gaat het er aan toe bij
Feyenoord, waar Adidas heeft
kunnen profiteren van de stijgen-
de populariteit. De Rotterdamse
club boekte de afgelopen jarenbe-
hoorlijke successen en brak dit
seizoen voor het eerst in twintig
jaar weer toeschouwersrecords.
De verkoop van shirts (uit en
thuis) steeg bijna met dezelfde
duizelingwekkendesnelheid.
Piet Korteweg is namens Adidas
Nederland op dit moment bezig
om met Feyenoord een hele kle-
dinglijn op te zetten. „Dat wordt
de 'Feyenoord-life style'. Niet
iedereen heeft zin om in een rood-
wit shirt met Stad Rotterdam op
de borst rond te lopen. Maar men
wil wel een mooie koltrui in de
winter, voorzien van een klein
Feyenoord-logo in de kraag, ver-
schijnen. Voor jassen en broeken
geldt hetzelfde.

Kapers
Adidas doet op dit moment moeite
om het contract met de Stadion-
club te verlengen tot het jaar 2005.
Korteweg: „Om de simpele reden
dat er veel kapers op dekust zijn.
Nike en Reebok zijn grote Ameri-
kaanse firma's die dolgraag de
grote Nederlandse clubs onder
contract willen hebben. Commer-
cieel gezien zijn alleen Ajax, Feye-
noord en het Nederlands elftal
interessant. Op het WK was er
niet een nationale ploeg die ge-
huld was in kleding van Nike. Dat
vonden die heren in Amerika niet
z0,,.1euk."

Bayern wil
Davor Suker
HEERLEN - Bayern Mü»
doet een poging Davor »
van Sevilla aan te trekken.'
zitter Franz Beckenbau^
vice-voorzitter Karl Heinz \
menigge bekeken de Kroa^
spits in het duel met Comp<*
„We willen hem graag h**1
maar het probleem is dat &
onlangs zijn contract heeft
lengd tot 1998," aldus B<*
bauer. Bayern heeft 4,5 n-*1
gulden over voor de aanval"
Discuswerpster
geschorst
DARMSTADT - De Duitse1
tiekunie (DLV) heeft het *j
tigjarige discus-talent "Heidelmann uit Erfurt me'
middellijke ingang geschoi*;
werd positief bevonden bij
dopingcontrole. Heidel"1
werd betrapt bij een landen*
strijd in Arzignano in Itali'
een te hoge verhouding test"
ron-epitestosteron. Zij gaf n'
aanhoren van de straf te k**
haar atletiekloopbaan als b3
digd te beschouwen.

sport kort
" BASKETBAL - Het nati*jj v,
team van Oekraïne heeft zie* v.gemeld voor het basketbal' l
nooi voor vrouwen in Liss* ,
organisatie kon geen verva* (
vinden. Om die reden neö>*J Jtweede kerstdag en 27 dece-* *vijf ploegen deel: Galatas* tt
Viktoria Kaunas, Ramat H-*9 (
ron, BV Lisse en Nederland' g,

" WIELRENNEN - Bonds^Martin van Dijk heeft zes j
drijders geselecteerd v°°KtX

t
wereldbekerwedstrijd in he*'
gische Loenhout van 28 de<* £ber. Dat zijn: Adri van der " \
Richard Groenendaal, WH*} tVos, Henk Baars, Huub Ko"-5 \
Edward Kuyper. |

" ROEIEN - Ralf Kollma^ L
per 1 januari de opvolger ,;
Peter-Michael Kolbe als \
ningscoördinator bij de P*j
roeibond. Kolbe, één van '-%
relds beste skiffeurs aller tir
verhuist naar Noorwegen- -V
mann was tussen '79 er>
roeier in verschillende nati^J.ploegen. Hij miste de CM®
sche Spelen van Moskou do0.
Duitse boycot. In '92 was I*l
Barcelona aanwezig als tr*jj
van de vrouwen dubbel"
Werremeier/Schwerzmann
de zilveren medaille won.

trainerscarrousel
VOERENDAAL - Paul U^u
berg heeft zijn contract mei
de klasser Voerendaal me'
jaarverlengd.

MAASTRICHT - Bij wWJ
blijven ook komend seizoen*j
trainers actief. André Vr° 0q
en Chris van Mook verdelei*
derling de taken.

ECHT - Bij Slekker Boy':U
Wiel Leurs, afkomstig van
uit Sittard, met ingang vai*^mend seizoen het heft in bal\«
nemen. Hij volgt Peter SU*6

die al vertrokken is, op.

EYGELSHOVEN - RKEW
ra en Piet Hirsch gaan na iffjaarsamenwerking in goed° '
leg uit elkaar. i

oefenvoetbal
DINSDAG „uil
FC Hoensbroek -RKDFC

'■ J
lucky ten

HEERLEN - Uitslag van gis' \3-4-5-8-9-13-18-20-23-31-32-39-4* *57-60-62-65-69-72-73.
a_-_a_^_-_i_^_l_^

sport op tv
VANDAAG
14.05-16.00 BBC 2: Sports R<"vl '
the Year: sportjaaroverzicht. $
14.30-16.30 Ned 3: Studio Sp°r'-
marathonschaatsen in Alkmaar.
18.45-19.10RTL Television: Sport'
MORGEN
13.20-14 10 BBC 2: Lara: portret v<y
Westindische cricketbatsman Bfla
ra. 1( j(i)
14.55-16.15BRT 2: Sport extra: v^y
den, rechtstreeks verslag van "e
Prestige in Diegem. $
17.55-18.58 Dld 2: Sport '94: ls,e
sport jaaroverzicht.
19.30-20.00 BRT 1: Sport. .
22.15-23.00 BRT 1: Sport extra: \*>^rechtstreekse reportage van de tr vo'ffl
nele kerstmeeting in Izegem. êe
door sport-actualiteiten.

MAANDAG
14.15-15.00 Dld 2: Sport '94: Jaar
zicht deel 2.
18.25-19.15 Dld 1: Sport Extra: » j_j
rijden op de schaats, reportage v
ijsgala vanuit Weiden. .
18.45-19.10 RTL Television: Spor"-
-19.30-20.00 BRT 1: Sport.
23.30-00.00 RTJf 4: Sport. >

sport



KERKRADE - Vanaf vier hoog in Eijgelsho-
ven kijkt Thomec Iwan rechtstreeks naar
Polen. Schoteltje op het balkon en het con-
tact met het thuisfront is tot stand gekomen.
Toen Nederland nog 'verkabeld' moest wor-
den genoot Polen al in volle teugen van
RTL's erotische zaterdagavonden. Inmiddels
beschikt het land van Lech Walesa over twee
commerciële zenders. Iwans navelstreng met
het vaderland. Matig gesynchroniseerde

soaps, die om het kwartier onderbroken wor-
den voor de reclameboodschappen. Always
Ultra voor vijftienduizend zlotty. Met vleu-
geltjes. Iwan absorbeert het wazige beeld.
Moet twee keer slikken als later in de docu-
mentaire een van de Solidarnosc-mensen tij-
dens een protestdemonstratie pardoes over-
reden wordt door een legertruc. Schokkende
flarden uit de recente geschiedenis. Het har-
debeeld van ongecensureerde journalistiek.

Iwan de Gelukkige

■*-> Nederland bestaat vaak een
I Jfrkeerd beeld over Polen," zegt

ftornec Iwan. Hij richt de scho-

' om meer duidelijkheid te
„De streek waar ik

■"ldaan kom, is niet het Polen
i*t in het westen algemeen be-
;'*-d is. Grauwe steden en nog
puwere mensen. De streken

e zo nadrukkelijk in het
/*eUws kwamen toen de opstand
ptalte kreeg. Die strijd is uit-
kochten in de industriegebie-
'e

**- Niet bij ons op het strand."

°en het volk het communisme
"PUugza_ was en Walesa met Ja-
t*_*elski serieus aan de stok
y*-eg, jongleerdeer een pupille-
'e met een voetbal op het zand,.ail Ustka. Net zoals de jonge-ns op de Braziliaanse stranden.
e* dat ene brandende verlan-

p*: wereldster worden en schit-
>j*"en in een vermaarde ploeg.

s/*ka is weliswaar geen Copa-
Jp-ana, daar tegenover staat dat

niet uit de favela's komt.
u z-in geen sloppenwijken in
stka. Brede stranden, schitte-

rde natuurgebieden. Daar
ii**ar de gepriviligeerden van
,et systeem op verhaal mochten
°*nen. Ustka, een provincie-

.-"dje aan het strand van de
Ostzee. Dertigduizend inwo-_ers nu en honderdduizend in

et seizoen. Pa Iwan is directeur
I^l de plaatselijke VVV. Gepri-, --Useerd en wel. Van armoede is
'^n sprake. Nooit geweest ook.

chonk zoonlief een splinter-
leUwe Fiat toen deze drie jaar

r-eden trouwde met Anja, de
°chter van een visser. Pa Iwanrainde de jeugd van het plaat-

,e*ijke voetbalclubje. Dus ook
pet grootste talent: Thomasz, in

en altijd bij de troetelnaam
'"Omec genoemde, Iwan.

"p heb op het strand het spel'
peerd. Balgevoel en ontwikke-

**g van de beenspieren in het
r^-e zand. Ik denk dat daar de, «-sis js gelegd voor mijn loop-
ban."/*texploiteren van het voetbal-plent Iwan liep parallel met het
Oeraliseringsproces in War-chau. Van alle leed rond de
""-Wenteling kreeg Iwan weinig
j^- Hij was negen jaar oud en

k .et enige rumoer dat tot hem, °ordrong was het geluid van de
>ding.,_. e jong om te begrijpen wat er
,*ch precies afspeelde," noemt

2elf zijn leeftijd toen. „Bo-
et-dien leefden wij te ver van de
j^lusthaarden Gdansk, War-
hau en het zuidelijke indus-

j ê gebied. We hebben er amper
Jf's van meegekregen."
°en het communisme ten grave
erd gedragen, leefde Iwan op
s voetballer. Waar vroeger een

enkel denkbaar was als, °etballende legerofficier ging
*>e' talent voor veel geld naar
jj'-'Znan en Lodz. Veel geld voor
°olse begrippen._.e gemiddelde arbeider ver-

i let*t er 5 a 600 gulden als

" *andsalaris. Eigenlijk te veel
*tp Van nonger om te komen en, , weinig om er van te leven. „Je

' j^-tt er in Polen net mee rond-> o Iïlen' Een spaarcentje? Ver-ieet dat maar. Werkeloosheid. *ft ook inmiddels zijn intredeaaan. Vroeger had iedereen

werk. Nu heb je een steeds gro-
ter verschil tussen arm en rijk.
Alles is er te koop. De winkels
en warenhuizen liggen vol met
de spullen die ook hier te koop
zijn. Alleen moet jeer behoorlijk
voor betalen. Evenals voor an-
dere zaken. Medische specialis-
ten bijvoorbeeld. De kwaliteit is
er. Maar wil je de goede behan-
deling, dan kan dat alleen maar
als je zwaar betaalt." Dat Anja
haar tweeling in de Kerkraadse
vroedvrouwenschool zal baren,
ligt dus voor de hand.

„Als begaafd voetballer kon je
het in het oude systeem schop-
pen tot majoor. En als je heel
goed was, hield je een huisje aan
je loopbaan over. Tegenwoordig
wordt er bij de Poolse topclubs
hetzelfde verdiend als bij Roda
JC. Alleen moet je afwachten
wanneer je uitbetaald wordt. Je
ontvangt je salaris zo gauw er
weer geld in kas is. Het gebeur-
de vaak dat je moest wachten..
Lang wachten."

Dus toch maar naar Kerkrade in
plaats van Warschau. Voor Iwan
het beoogde opstapje naar Euro-
pa. „Warta Poznan had geld
nodig, daarom moest de club mij
verkopen. Samen met clubge-
noot Kildanowicz een paar
proeftrainingen meegemaakt. Ik
mocht blijven. In maart verleden
jaar nog teruggekomen voor een
testwedstrijd, waarna in mei het
contract voor twee jaarwerd ge-
tekend."

Op het moment dat Arkadiusz

Kaliszan Kerkrade teleurgesteld
de rug toekeerde, klopte Iwans
hart vol verwachting. „Wij zijn
twee verschillende mensen. Voor
Arka was het de eerste grote
stap. Weg van huis. In een
vreemde wereld. Waar hij nog
nooit uit zijn vertrouwde omge-
ving was geweest, leerde ik al
vroeg op mijn eigen benen te
staan. Op vakantie ben ik nog
nooit geweest, want vakantie
had ik voor de huisdeur. Later
als betaald voetballer was Poz-
nan meer dan driehonderd kilo-
meter van Ustka verwijderd en
Lodz nog verder. Ik was mis-
schienbeter voorbereid dan Ka-
liszan. Overigens heb ik het aan
hem te danken dat Roda JC ge-
ïnteresseerd raakte. Want door
hem te volgen, zagen ze mij aan
het werk."

door

FRED
SOCHACKI

Bovendien was Anja al vanaf
zijn zeventiende steun en toe-
verlaat. Ze leerden elkaar ken-
nen in de bus naar de middelba-
re school. Thomec ging de tech-
nisch-mechanische richting op
in de wetenschap dathij hoe dan
ook profvoetballer werd. Anja

haalde de Poolse horeca-papie-
ren, maar vond het boterbriefje
veel belangrijker. Kortom de
school was een plicht. Niets
meer en niets minder.
Sinds Iwan met zijn vriendjes
wereldkampioenschappen speel-
de voor de huisdeur in Ustka,
stond de toekomst vast. „Als we
op straat voetbalden, gebruikten
we vaak de namen van onze gro-
te voorbeelden. Smolarek bij-
voorbeeld. Enkele weken gele-
den, toen wij tegen Utrecht
speelden mocht Smolarek de
laatste tien minuten opdraven.
Er ging heel wat door me heen
op datmoment."

Gevraagd naar de echte voor-
beelden in zijn leven, volgt er
een langdurige stilte. Zijn
mondhoeken verraden de afwe-
gingen; de kritische blik belooft
een antwoord met achtergrond.
„Moeilijk. Maradona was een
prima voetballer, maar als mens
spreekt hij me zeker niet aan.
Nee, mijn grote voorbeeld is
geen voetballer. Het is iemand
waar een hele natie, de hele ka-
tholieke kerk kracht uit put.
Paus Johannes Paulus de twee-
de. Karol Wojtyla."

De Iwans zijn streng gelovige
mensen. Bezoeken eens per week
een kerk in Aken waar de heilige
Mis in het Pools wordt opgedra-
gen. Op de terugweg neemt hij
dan 'zijn' krantje mee uit de
kiosk aan de Hauptbahnhof. In-
middels weten Thomec en Anja
dat tweehonderd meter bij hen
vandaan in de Johannes de Do-

per kerk eens in de veertien da-
gen een Poolse Mis wordt gece-
lebreerd. De krant uit de Akense
kiosk zal binnenkort wel plaats-
maken voor een Limburgs abon-
nement. De Nederlandse taal
ligt keurig opgestapeld in een
cursusje onder de audio-appara-
tuur. Inclusief geluidsbandjes.
Thomec Iwan is al een flink stuk
op weg. Mede door het perma-
nente contact met de boyen-
moerdijkers op Kaalheide. Anja
heeft het een tempo moeilijker.
Samen zijn ze sterk.

Het flatje in Eijgelshoven is so-
ber ingericht en Anja heeft zich
beziggehouden met de babyka-
mer. Het gezinnetje werd, amper
in Nederland, gezegend met blij-
de verwachtingen. „Een twee-
ling," zegt Iwan terwijl hij goed-
keurend zijn blik laat dwalen
over Anja's schatkamer. „Begin
februari. De mooiste treffer van
mijn leven. Op de echo meende
de gynaecoloog één jongetje te
ontdekken. Maar helemaal zeker
klonk hij niet. Maakt ook niet
zoveel uit. Ik bid elke avond
voordat ik ga slapen en 's mor-
gens bij het opstaan voor die
twee in de buik van Anja. En
voor mijn benen. Ook daar mag
niets aankomen.

De komst van de tweeling zal
onherroepelijk de verhuizing uit
het flatje betekenen. „Zoveel
trappen. Dat redt Anja nooit
met twee van die kleintjes. En ik
ben overdag altijd op Kaalheide.
Dus moeten we uitkijken naar
iets anders. Eerst nog twee

maanden van onze rust genie-
ten."

Drieëntwintig en blakend van
zelfvertrouwen. Niets lijkt de
Oosteuropeaan uit zijn even-
wicht te brengen. „Ze proberen
het soms. Ik weet het niet meer
precies. Een uitwedstrijd tegen
een club met een gezellig sta-
dion. Veel sfeer en dezelfde
kleuren als Roda. Juist ja, NAC.
Ik was twee keer voorbij mijn
directe tegenstander gegaan
toen deze me vroeg of ik al eens
ooit een Nederlands ziekenhuis
van binnen had gezien. Daar
maakte ik me kwaad over. Echt
kwaad."
Iwan draaideNAC dol, kreeg na
een half uur al een andere ver-
dediger tegenover zich, maar
stelde desondanks Maurice
Graef in staat diverse keren te
scoren. „In Nederland wordt
met veel meer fysieke inzet ge-
speeld dan in Polen." Iwan laat
zich overigens niet onbetuigd en
heeft, onder het mom van zelf-
verdediging, al vier gele kaarten
verzameld.

En dat terwijl blauw eigenlijk
de kleur van het Poolse echtpaar
is. Een repro van het Naakt in
Blauw van Henri Matisse siert
de langste muur; het bankstel,
de vloerbekleding en de meeste
accessoires zijn, eveneens in de
kleur van de Oostzee. De kunst-
kerstboom steekt schril af. On-
natuurlijk groen met rode bal-
len. „We zouden eerst de Kerst
thuis doorbrengen. We denken
echter dat die inspanning voor

% De knuffels, Thomec en
Anja. „Die tweeling is de
mooiste treffer van mijn
leven. " Foto: DRIES LINSSEN

Anja te groot is. Mijn jongste
broer komt nu op visite. We vie-
ren Kerstmis in Eijgelshoven.
Ben benieuwd hoe dat is. Ik heb
volgens mij nog nooit een Kerst
zonder sneeuw meegemaakt."

Stilaan komt alles op zijn poot-
jes bij de voetballer. Met de
voorlopige arbeidsvergunning
op zak, is er geen sprake meer
van verhuur naar België. Neder-
land is inmiddels overtuigd van
de kwaliteiten van de aanvaller.
„Ik zal in elk geval mijn best
doen te bewijzen dat ik die ver-
gunning waard ben. In de Voet-
bal International heb ik weken
bovenaan in het puntenklasse-
ment gestaan. Ik ben inmiddels
wat plaatsen gezakt. Dat moet
weer veranderen. Mijn spel is
inderdaad wat minder. De ver- ■
klaring daarvoor is simpel. Ik
heb al twee seizoenen lang geen
pauze gehad. De winterstop ver-
leden december benutte ik voor
de trainingsstage hier in Kerk-
rade. En toen in Polen de com-
petitie was afgelopen, begon op
Kaalheide de voorbereiding
voor het nieuwe seizoen. Ik ben
aan rust toe."
Rust die hij thans een week
heeft en goed gebruiken kan.
Want het gevaar Tijjani Baban-
gida kondigt zich aan op de
rechtervleugel. De kant waar
Iwan Roda van prima impulsen
voorzag. In zijn vaderland speel-
de hij altijd in een voorhoede
met twee spitsen en had Iwan
een zwervende rol. Als Baba zijn "

baantjes op rechts trekt zal er
voor de technische Pool waar-
schijnlijk een positie in het cen-
trum achter de aanval komen.
„Het is niet mijn probleem,
maar veel meer dat van de trai-
ner. Hij stelt het elftal samen.
Een elftal met veel goede spe-
lers. Van de zomer, Roda was als
zesde of zevende in de competi-
tie geëindigd, werd mij duidelijk
gemaakt dat er in Kerkrade aan
de weg wordt gewerkt. Stapje
voor stapje. Nu staan we boven-
aan. Een flinke stap zou ik zeg-
gen. Hogerop kan niet en op dat
moment wordt het zaak niet
weer naar beneden af te glijden.
Dat moeten we voorkomen."

Waar zijn toekomst ligt, is am-
per te voorspellen. Roda JC ziet
hij als opstap naar een grote
carrière. Tot en met volgend jaar
onder contract en dan... „Ik
denk niet zozeer aan de toe-
komst. Er zijn zoveel ongewisse
factoren en zaken die van be-
lang zijn. Je vaderland dat trekt.
De kinderen die er komen. Het
telt allemaal mee. Soms zwaar
en soms minder. Ik kan er geen
zinnig woord over zeggen."
Het contact met het thuisfront
bestaat ook uit fanmail en de te-
lefoontjes van journalisten.
Prangende vraag is vaak waar-
om Thomasz Iwan nog niet voor
het Pools nationale elftal is ge-
selecteerd. „Kerkrade is te ver
weg voor bondscoach Apostel,"
luidt het voor de hand liggende
antwoord.

Voor de gelovige Thomasz een
schrale troost. Toen Jezus inder-
tijd zijn Apostellijst bekend-
maakte, zat er ook een Thomasz
bij de selectie.
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Gelovige Thomasz
beleeft voor

het eerst een
groene Kerst
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GEZOCHT:
ZORGZAME HANDEN

Uitzendbureau Start zoekt versterking voor zijn 'verzorgingspooP, een bijzonder en uniek
samenwerkingsproject tussen Start en negentien bejaardentehuizen in Zuid-Limburg.

Via deze pool krijgen de medewerkers een baan bij de aangesloten bejaardentehuizen. Wij komen
graag in contact met vrouwen en mannen die in het verleden al in de zorgsector hebben
gewerkt en nu weer aan de slag willen. Het betreft geen uitzendwerk; de medewerkers krijgen een
dienstverband aangeboden bij de bejaardentehuizen.

Dit vragen wij van u: Dit moet u doen:

- U bent in het bezit van een zorg-diploma (bejaarden-, Bent u geinteresserd, neem dan voor meer informatie
gezins-, zieken- of zwakzinnigenzorg) of u bent gediplo- vrijblijvend contact op met Uitzendbureau Start in Valkenburg,
meerd verpleegkundige. telefoon 04406-16525 of in Maastricht 043-253939 (tijdens

- U bent minimaal 8 uur per week beschikbaar. De werkweek kantooruren),
bedraagt maximaal 40 uur.

- U houdt van afwisseling, zowel in het werk als wat de Wie kan er, op zoek naar een baan, geen duwtje in de goede
werktijden betreft. richting gebruiken?

- U bent bereid bij verschillende aangesloten tehuizen te En welke werkgever heeft niet graag'-personeel op voor-
werken, spraak? Uitzendbureau Start zorgt ervoor dat de spreek-

woordelijke kruiwagen startklaar staat voor elke vacature en
iedere werkzoekende.

Dit bieden Wij U: Bijvoorbeeld met de zorgpool, waarin Uitzendbureau
Start samenwerkt met de bejaardentehuizen in Valkenburg,

- Een baan vol afwisseling gedurende één of meer dagen per Voerendaal, Nuth, Hulsberg, Meerssen, Maastricht,
week. Hoensbroek, Bocholtz, Eijsden en Vaals. Een uniek initiatief!

- Werktijden in overleg Reageer snel!
- Prima persoonlijke begeleiding
- Salariëring e.d. conform de CAO voor bejaardentehuizen. Uitzendbureau Start
- De mogelijkheid om door te stromen naar een vast Stationstraat 17, 6301 EZ Valkenburg, tel. 04406-16525

dienstverband. Het Bat 12a> 6211 EX Maastricht, tel. 043-253939

Start. Meer dan uitzenden alleen. Stdl"t
■~—-----_-_-_-_----_---__-_-_-__-_-__-_-_-_._____-__-_-_-_-_-_-_-_-_-__________^

__-_-_-_-___

Standbouw-schilder
Voor tentoonstellingswerkzaamheden op beurzen in
geheel Europa. Gaarne telefonisch afspraak maken.

-^p Oscar Chiaradia -^PO^gg^

Expotx o «n«vis* wn Oscar Chlaradia Studios bv %%*_T 1
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Wat zou ü doen "KANTOOR
Bijstands-maatschappelijk werker m/v
bij een gemeentelijke instelling in de buurt van Geleen.
Hiervoor hebt u relevante werk- of stage-ervaring.
Deze baan is voor 24 uur per week en biedt goede
toekomstperspectieven. Bent u geïnteresseerd?
Neem dan snel contact met ons op.
Informatie: 046 - 75 49 99. Inge Sentjens
Geleen, RijkswegZuid la
GEZONDHEIDSZORG
Verpleegkundige/ziekenverzorgende m/v
voor intensieve thuiszorg in de omgevingvan Heerlen.
U bent een gediplomeerde kandidaat die per januari '95
dag- en avonddiensten wil draaien. Het werk duurt
circa 3 maanden. Neem vanaf 27 december contact op.
Informatie: 045 -7 1 26 3 1 . ClaudiaLemmens
Heerlen, Op deNobel I
Groepsleider m/v
voor diverse locaties in Limburg. U bent een gediplo-
meerde groepsleider en hebtbij voorkeur werkervaring
met het werken met moeilijk opvoedbare kinderen
die functioneren op debiel niveau. Hiervoor hebt u
een diploma MBO-/HBO-IW, HBO-J of de inservice
B-verpleging. Reageer vanaf 27 december.
Informatie: 045 -7 1 26 3 1, ClaudiaLemmens
Heerlen, Op deNobel I

I tempo-team |
| uitzendbureau f

ZOEKT U OPVANG VOOR UW KIND?
STICHTING

I " " "yyggg32BH
HUMA N I T S

biedt diverse mogelijkheden voor kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar, in een kinderdagverblijf of in een gastgezin.
INSCHRIJFBUREAU KINDERDAGVERBLIJVEN/GASTOUDERCENTRALES
Brunssum: Heerlen e.0.: Landgraaf:
M. Lemmens K. Voncken, 045-727909 R. Palmen
045-275967 M. Gerrickens, 045-725556 045-327961

Voor een relatie in de omgeving van Kerkrade zijn wij op zoek
naar een:

ERVAREN DRAAIER
Gevraagd wordt:_ minimaal 8 tot 10 jaar ervaring als conventioneel draaier;_ overeenkomstige technische opleiding;_bereidheid tot het werken in 3-ploegendienst;_ rustige persoonlijkheid met een flexibele instelling.

Geboden wordt:_ een functie met grote mate van zelfstandigheid en
ontplooiingsmogelijkheden;_ goede salariëring en arbeidsvoorwaarden;_ een modern en gezond bedrijf waar mensen als een belangrijke
factor in het produktieproces worden gezien.

Indien u interesse heeft en in het door ons geschetste profiel
past, kunt u contact opnemen met:

WLCIIL Kerkrade "^^ JL*/
Mare Welters «__r^_^^^V.
Poststraat 15 - 6461 AW Kerkrade
Tel. 045-460847

Kansen in Jl*m-tijdelijk werk IEM^
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.

Bankwerker m/v
Voor een bedrijf in Beek. U gaat zich bezighouden met
onderhoud- en magazijnwerk en tevens lichte administratieve
werkzaamheden. U heeft een LTS-opleiding en enige kennis
van bankwerken. Deze fulltime baan is voor lange tijd.
Informatie bij Dory Essers, tel. 043-25 80 88,
Maastricht, Helmstraat 12.

Onderhoudstechnicus m/v
elektro/veiligheid
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft praktische ervaring in het
elektrotechnisch onderhoud van machines. Het opstellen van
veiligheidsnormen en de implementatie hiervan zijn u niet
vreemd. U heeft min. MTS Elektro en uw leeftijd is 25-35 jaar.
Werktijden: 08.00-16.30 uur. Deze baan is voor lange tijd.
Informatie bij Yvonne Martens, tel. 045-74 26 36,
Heerlen, Akerstraat 26.

ir randstad uitzendbureau

Koninklijke fanfare
St. Caecilia Hulsberg
uitkomend in de superieure afdeling

vraagt een

gediplomeerd dirigent(e)
Repetitie:

donderdagavond
uw sollicitatie P.J. Meijer
voor 1 januari 1995 Schoolstraat 13
met cv. richten aan: 6336 AN Hulsberg

Cl-*'""."■ „«»""■■*

M^ 'S*/'
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D Binnen het begeleidingsteam van de Stichting Gemeentelijke
Werkgelegenheidsprojecten zoeken wij drie begeleiders (m/v).

BEGELEIDER JWG
voor 38 uren per week, werken in

deeltijd behoort tot de mogelijkheden

De Stichting Gemeentelijke Functie-inhoud:
Werkgelegenheidsprojecten * toetst 0f deelnemers behoren tot de doelgroep JWGZfgZ^kZ^ndelten * geeft informatie aan deelnemers die voor de JWG in aanmerking komen
Banenpoolregeling voor acht * ëeeft intensieve begeleiding bij het uitzetten van een persoonlijk traject
gemeenten in Oostelijk richting werk
Zuid-Limburg: * plaatst zelfstandig deelnemers op een JWG-plaats
Brunssum, Heerlen, * * werkt mee aan acquisitie van nieuwe plaatsenol'lt'^ZXt'tn ' -emrek, adviezenonn.n.op^ng en scho.ing
Voerendaal. De JWG biedt * vo'gl ontwikkelingen op het werkterrein
jongerende mogelijkheid, * verzorgt de noodzakelijke administratieve werkzaamheden
middels werkervaring en/of * werkt met 13 collega's onder verantwoordelijkheid van de coördinator JWG
scholing door te stromen
naar de reguliere
arbeidsmarkt. Selectie-eisen:
De Banenpoolregeling maakt * HBO-niveau (bij voorkeur agogische richting) blijkend uit opleiding en/of
het mogelijk, langdurig ervaring
werklozen in additioneel werk * ervaring in en affiniteit met het werken met deze doelgroep
in de collectieve sector in te _ . ... , :J_ .... . , ... .. . ~zetten goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

* resultaatgericht werken en werken in teamverband
De Stichting iseen * flexibele, actieve, praktisch uitvoerende instelling
organisatie waar op dit * goede sociale vaardigheden
moment ca. 30 medewerkers * inzicht in de arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkhedenwerken, verdeeld over drie _"___■" ""_ " r> i j i_ i.-. . ■ ...
sectoren (Banenpool JWG in van een "J^-J8 B > alsmede de beschikking hebben over een auto
en personele/administratieve
ondersteuning). f£en medisch en een op de functie gericht psychologisch onderzoek zullen deel
„ „. . . ' , uitmaken van de selectieprocedure. De aard van het dienstverband en deDe Stichting fungeert formeel ..... ... , , , „ .... , „
als werkgever van de salariëring worden bij aanname bepaald afhankelijk van leeftijd, opleiding en
deelnemers. ervaring. Salariëring bedraagt maximaal ’ 5366,- (schaal 9).
Momenteel heeft de Stichting
ruim 450 \j |_unt uw sollicitatiebrief, voorzien van uitgebreid cv. vóór 15 januari 1995Banenpooldeelnemers en 600 richten aan de Stichting GWP> postbus 306 64(X) AH Heerlen, t.a.v. mevr.jongeren in netkader van _. u .. ... „..^ ... „,,..., ~.
de JWG in dienst. Dit aantal E- Hoevenaars, coördinator JWG, en onder vermelding van sollicitatie begeleider
zalde komende jaren nog JWU .
groeien.

De vacature wordt gelijktijdig voor interne en externe werving vrijgegeven.
Intern betekent binnen de kring van werknemers van de deelnemende gemeenten,
het Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek, het Werkvoorzieningschap en het
Streekgewest OZL. Bij gelijke geschiktheid zal door het Bestuur de voorkeur
worden gegeven aan kandidaten uit de interne procedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. E. Hoevenaars, tel.:
045-712133.
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KUFSTEIN - De eerste sneeuw dwarrelt naar beneden. Kuf-
stein, sfeervol stadje net over de Duits/Oostenrijkse grens,
proeft kerstsfeer. De winter doet eindelijk zijn intrede. De ge-
boorte van Christus wordt herdacht; hoogtijdagen voor de Oos-
tenrijkers. Het feest dat licht in de duisternis moet brengen,
staat voor de deur. Eén inwoner van het 15.000 zielen tellende
plaatsje zag dit jaar voor de tweede keer in ruim vijfentwintig
jaarhet levenslicht en dankt God daarvoor op zn blote knieën.
Formule 1-coureur Karl Wendlinger keerde op 31 mei 1994 te-
rug op aarde. Op die dag ontwaakte de Oostenrijker - na bijna
drie weken - uit een levensbedreigende coma, ontstaan als ge-
volg van een fatale crash tijdens de trainingen voor de Grand
Prix van Monaco in de enge straten van Monte Carlo.

Leven na de dood
Wstein is een vestingstad. Aan de

J^t van de citadel ligt 's wereldsRotste orgel in de vrije natuur:,et Heldenorgel. Elke dag, klok-
.ag twaalf, herhaalt zich hetzelf-
' ritueel. Plechtige klanken roe-
j*nde bewoners van het stadje op
J een paar minuten bezinning.er nagedachtenis aan alle ge-
duvelde soldaten. Op 12 mei van
2 jaar kreeg deze gewoonte iets
"Ja eabers. Dé held van Kufstein

as - exact om dertien minuten
% elf - met zijn Sauber-Merce-es formule 1-bolide tegen een
J*lgrail te pletter geslagen. Op
ptielvaartsdag Geen twee we-
ie*i nadat de formule 1 afscheid
M moeten nemen van volksheld

Senna en van Wendlingers
r'ftder bekende landgenoot Ro-
I **d Ratzenberger, allebei van het
ven beroofd door de betonnen

"uren van Imola.

Wendlinger overleeft de klap,
?aar vraag niet hoe. Hij zweeftagenlang in levensgevaar.Ligt in,el diepe coma. De artsen vrezen
et ergste. Mocht hij überhaupt
°g bij kennis komen, dan is het, p 0? maar de vraag hoe. Verlamd?

/ gestoord? De boule-
ïrdpers is in jubelstemming: al-
eer een coverstory.

bu*act 160 dagen later stapt Karl
endlinger op het Franse circuit

w**l Le Castellet in de Sauber-
**ercedes. Alsof er niets gebeurd. ■ Hij draait zijn rondjes; rijdt
""elle tijden; geeft de monteurs
.■"^Wijzingen. De renaissance van
f

e doodgewaande formule 1-cou-
l^r. Over tien weken staat Wend-
j Ber in Zuid-Amerika weer aane start van de eerste Grand Prix
*"*- het nieuwe seizoen. Als alles

B°ed gaat.

o^at net schlecht aus'gschaut.'
'accato-dialect a la Niki Lauda

j endlinger doelt op de testritten
/"Barcelona, begin december. De
I^«spieren moeten de extreme be-
ding doorstaan. De ultieme test'hij nog over alle reflexen be-

om een formule 1-bolide te
Zijn commentaar kan

■"der de noemer 'understatement'gorden gerangschikt. Slechts 0,2. conde trager dan de speersnelle
ornaat Heinz-Harald Frentzen.

voor door de pits liep en handteke-
ningen heb uitgedeeld. De hele
periode Nice is weg, ofschoon ik
toch al met Sophie en mijn familie
heb gesproken. Zelfs de eerste tien
dagen in Innsbrück kan ik me niet
meer herinneren. De artsen vinden
dat normaal. Een gevolg van het
hersenletsel en de zware medica-
menten."

Wendlinger heeft geen moment
notie van de ernst van zijn situatie
gehad. „Op een gegeven moment
kijk ik uit het raam en merk dat ik
in het ziekenhuis lig. Ik zie het
profiel van de bergen en denk: 'Ik
ben in Innsbrück.' Maar ik wist bij
God niet waarom ik er lag. Tot ik
mijn knie zag. Die was heel dik en
deed pijn. Ik vermoedde dat ik bij
mijn conditietraining een ongeluk
had gehad."

De waarheid wordt hem beetje bij
beetje duidelijk. „De familie en
mijn vriendin hebben me voor-
zichtig verteld wat er gebeurd is.
Toen ben ik gaan lezen erover en
heb de video bekeken. De roddel-
bladen heb ik niet bekeken. Ik heb
gehoord wat ze hebben geschre-
ven. Dat is ergerlijk, maar ik kan
het toch niet veranderen. Voor fa-
milie en vrienden was dat pijnlij-
ker. Die lazen dat ik debiel was
geworden en voor altijd in een rol-
stoel zou zitten. Langzaam drong
wel tot me door dat ik het dui-
zendste geluk heb gehad. Van de
andere kant dacht ik ook: waarom
is het gebeurd en welke fout heb ik
gemaakt?"

Hij is er nog altijd niet uit. „De te-
lemetrie wijst uit dat ik dertien
meter later heb geremd dan nor-
maal, maar dat zou geen probleem
mogen zijn. Dan was ik rechtuit de
uitloopzone ingereden. Er moet
dus iets anders zijn gebeurd. Ik zal
het nooit weten, omdat ik geen
herinneringen meer heb van het
moment."

De revalidatie in Innsbrück stond
volledig in het teken van een te-
rugkeer op het hoogste niveau.
„De artsen zeiden: 'We zullen moe-
ten testen of dat nog kan.' Ik heb
meteen het antwoord gegeven: 'Ja,
ja, dat kan.' Dat wist ik zeker. Zo
is mijn instelling. Nooit heb ik ook
maar één seconde getwijfeld. Ik
wilde perse weer terug in de for-
mule 1." Daar konden ook Sophie
en zijn familie niets aan verande-
ren. „Ik ben niet onder druk gezet.
Ze hebben alleen gezegd: 'Denk
goed na over wat je doet. De for-
mule 1 is gevaarlijk en je hebt veel
meegemaakt.' Maar ik heb niks
meegemaakt; althans niet in mijn
gedachtenwereld. Daarin komt het
ongeluk niet voor; geen pijn; geen
strijd om overleven. Dat maakt het
misschien wel zo gemakkelijk om
weer in de auto te kruipen."

Blijkbaar zo eenvoudig dat hij 160
dagenna zijn crash zonder proble-
men weer aan de slag ging om te
testen. „Het klinkt misschien raar,
maar het was saai, totaal niet
spectaculair. Ik kwam op het cir-
cuit, heb me omgekleed en ben in
de auto gestapt. De enige innerlij-
ke emotie was dat ik blij was dat
ik weer kon rijden. Ik wist dat ik
het kon."

Formule 1; het strijdtoneel waar
grenzen tot in het extreme verlegd
worden. Wendlinger onderbreekt.
„Voor jullieis dat zo. Omdat jullie
auto's met waanzinnig hoge snel-
heden zien langsrijden en dat ge-
paard gaat met een hoop spekta-
kel. Voor ons is het heel normaal
om zo snel te rijden. Je zoekt je
grens en als je eroverheen gaat,
probeer je dat te corrigeren. Maar
dat verandert niets aan je instel-
ling, want de volgende bocht neem
je gewoon weer volgas. Ik zie daar
niets extreems in. In zoverre niet,
dat elke topsporter werkt op het
randje van wat wel of niet moge-
lijk is."

Hij sprong de doodgraver van de
schop, maar vindt niet dat hij flirt
met de dood. „Het leven bestaat
uit het nemen van risico's. Jij bent
toch ook over de Duitse autobanen
naar Kufstein gejakkerd om mij te

interviewen. Als je geenrisico had
willen nemen, had je dat niet moe-
ten doen. Had je fijn thuis moeten
blijven zitten. Zo is dat in de for-
mule 1 ook. Het is mijn job en de
enige vraag die ik me moet stellen
is: 'Accepteer ik de gevaren?' Het
antwoord is: 'Ja, dat doe ik.'"

Formule 1-coureurs praten niet
graag over de gevaren van hun
sport. Ze negeren ze. „Als je met
elkaar praat gaat het over de leuke
dingen van het leven." De na de
ongelukken in Imola en Monte
Carlo in het leven geroepen rij-
dersvakbond GPDA probeert de
veiligheid in de formule 1 te be-
vorderen. Door de reglementen
kritisch te bekijken en waar nodig
aanpassingen van de circuits te ei-
sen. „Een goede zaak, maar laten
we eerlijk wezen: als Senna niet in
de Tamburello was verongelukt,
zou er niets worden veranderd aan
die bocht. Ander voorbeeld: de zij-
kant van de cockpit zou moeten
worden voorzien van een extra
hoofdsteun, ter bescherming bij
een zware crash. Alleen Sauber
heeft zon voorziening gemaakt.
De andere teams niet, omdat de
aërodynamica niet meer optimaal
is en de rondetijden misschien met
eentiende omhoog gaan."

door
IVO

OP DEN
CAMP

De Oostenrijker is gebrand op zijn
rentree in de Grand Prix-wereld.
Ofschoon hij officieel nog geen be-
vestiging van Sauber heeft gekre-
gen, gaat hij er vanuit medio
maart aan de start te staan bij de
eerste race van het seizoen.
„Teambaas Peter Sauber is een
man van afspraken. Hij heeft
steeds gezegd dat er een plaatsje
voor me vrij is als ik weer honderd
procent fit ben. De testritten wa-
ren positief en de artsen hebben
verklaard dat er geen enkel belet-
sel is om weer te gaan racen.
Du5...."

In de tussentijd werkt hij hard om
zijn conditie op peil te houden.
„Veel trainen, al permitteer ik me
rond de feestdagen ook een beetje
ontspanning. Ik heb nu even tijd
om met vrienden een pilsje te gaan
drinken, eens naar de disco te
gaan. Daar komt normaal zelden
iets van. Formule 1 is meer dan al-
leen maar wat rondjes rijden. Je
moet er 24 uur per dag mee bezig
zijn. Met talent alleen kom je er
niet."

De kerstdagen worden in huiselij-
ke kring doorgebracht. „Ik heb een
goede verstandhouding met mijn
familie en vind het fijn om tijdens
de feestdagen in Kufstein te zijn."
Het geloof in God speelt weldege-
lijk een rol. „Ik geloof in iets; een
ander wezen. Ik kan het niet defi-
niëren. Dat was al voor mijn onge-
luk zo. Het is hooguit iets sterker
geworden. Ik ben in elk geval
dankbaar dat ik nog een normaal
leven kan leiden." Een leven in de
formule 1. Traudi gaat alvast een
kaarsje opsteken.

Karl Wendlinger
Geboren: 20 december 1968,
Kufstein
Grand Prix-starts: 35
Aantal WK-punten: 14
Loopbaan* 1983-1986 karting; 1987
formule Ford 1600, Oostenrijks
kampioen; 1988 formule 3, Oosten-
rijks kampioen; 1989 formule 3,
Duits kampioen; 1990 sportwagen-
met Mercedes, vijfde in WK; 1991
sportwagensmet Mercedes, negende
in WK, formule 1-debuut in GP Ja-
pan met Leyton House-Ilmor, 1992
formule 1 met March-Ilroor, drie
WK-punten, twaalfde in WK; 1993
formule 1 met Sauber-flraor, zeven
WK-punten, twaalfde in WK; 1994
formule 1 met Sauber-Mercedes,
vier WK-punten, negentiende in
WK; ongeluk op 12 mei bij training
GP Monaco, corae-back op 19 okto-
ber bij testritten in Le Castellet

" 19
oktober
1994, Le
Castellet:
Karl
Wendlinger
is klaar
voor zijn
rentree.
Foto:
REUTER
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l^efpunt: de garage van pa Wend-
st

**ger. Peugeot en Alfa Romeo
■j^an in de showroom. Moedero*audi, die er nog zo jong uitziet
f

**t ze wel eens voor een wat oude-* vriendin van Karl wordt aange-
t cii, beheert de receptie. De cou-

zelf bewoont een appartement
jf de derde verdieping. „Voor als
Q hier ben." Meestal is hij in Mott-
ig Carlo. „Daar heb ik mijn rust,
-*1 ik relaxed leven en is hetkli-aat beter. Goed voor mensen die

.?"- autosport doen." Het fiscaal
zal hij wel bedoelen. „Uh,°okdat."

""atomisch lijkt hij de verkeerde
t Port gekozen te hebben. Fors pos-. Ur, 1.84 nieter lang. Meer iets om
t et hondertwintig in het uur op
kjee latten van de Streif in Kitz-
wut-el af te dalen. „Dat is gekken-
2jerk. Een normaal mens doet al injto broek als hij daar op zijn ge-a* naar beneden moet."

Eén dag later. Ayrton Senna rijdt

In de vrije training, bij het aan-
remmen van de havenchicane, gaat
het mis. De loopbaan van Karl
Wendlinger aan flarden, zo lijkt
het. Intensive-care van de Saint
Roch-kliniek in Nice. Vriendin
Sophie en moeder Traudi waken
aan het ziekbed. Het verhaal is be-
kend. Pas negentien dagen later is
Karl Wendlinger weer wakker. Hij
praat zachtjes met Sophie. Lang-
zaam wordt duidelijk dat de cou-
reur op miraculeuze wijze ont-
snapt is aan blijvend letsel. Nog
eens zes dagen later volgt het
transport naar Innsbrück. Voor de-
verdere revalidatie.

De herinneringen van Wendlinger
vertonen een groter gat dan de ne-
gentien dagen coma. „Alles weg,"
zegt hij kortaf. „Van de dag van de
crash staat me niets meer bij. Ik
weet alleen nog dat ik daags er-

l^gst en veiligheid gaan hand ina>id. Het eerste is ver te zoeken in
>. formule 1, het tweede evenzeer.
iet andere woorden: het onheil
j- ert om elke hoek. „Je weet dat
i 2e sport gevaarlijk is. Dat heb-
k *" We dit jaargezien. Het was een
j, etje te veel van het goede. Maar. l gebeurt nu eenmaal, niet
l aar?" Wendlinger smeekt om een

Vestiging. Zijn moeder steektoor elke Grand Prix heel devoott
* kaarsje aan in een klein kapel-

Niki Lauda zou het later treffend
vertellen: „En toen trok God zijn
beschermende hand terug van de
formule 1." Zaterdag 30 april, de
beslissende kwalificatie-training.
De Simtek-Ford van Roland Rat-
zenberger verliest bij 314 kilome-
ter per uur een voorvleugel. De

Elf dagen later treft de meute el-
kaar opnieuw, in Monte Carlo.
Wendlinger staat te popelen om
opnieuw WK-punten te scoren.
„Het is geen moment in me opge-
komen om er de brui aan te ge-
ven," weet hij nog heel goed. „Ik
was geschokt door Imola, maar ik
had totaal geen bedenkingen.
Geen angst, niets."

En dan toont de formule 1 zijn wa-
re gezicht. Dat van minachting
voor de mens; van liefde voor het
geld. Wendlinger denkt na. Het ge-
zicht verraadt weinig emoties; zijn
stem klinkt kordaat. Zijn woorden
spreken andere taal. „Maar drie
teams vonden het voorval de moei-
te waard zich terug te trekken van
de training. Ik kon niet meer rij-
den. ledereen wist dat het heel
slecht was met Ratzenberger. Ter-
wijl hij geborgen werd, hoorde je
in de de pits de motoren al warm
draaien om weer de baan op te
gaan. Macaber. Een mensenleven
telt niet."

Terug naar Imola, toen Karl dacht
dat de formule 1-wereld nog de
hemel op aarde was. Grand Prix
van San Marino, vrijdag 29 april.
De Jordan-HartvanRubens Barri-
chellovliegt met 240 kilometer per
uur door de lucht en komt na een
paar salto's pas tot stilstand. De
adem stokt. Letsel: een paar kneu-
zingen. De formule 1-carrousel
draait verder.

„Ik wist niet wat er met Senna aan
de hand was. Ik heb het aan mijn
ingenieur gevraagd. Die zei dat er
een zwaar ongeluk was gebeurd,
maar dat het goed met Senna ging.
Dat hij toen al op sterven lag, heb-
ben ze niet verteld. Dan liepen ze
het gevaar dat de race niet meer
zou doorgaan."

zich naar het hiernamaals. De
wedstrijd wordt onderbroken. La-
ter volgt een herstart. Wendlinger
start ook opnieuwen wordt vierde.

Oostenrijker is kansloos. De hele
wereld kan het live meebeleven.
Ratzenberger is op slag dood, dat
ziet iedereen.

letje in Kufstein. Voor Karl, enigst
kind van de familie. De heiligen
zijn blijkbaar blind geweest.

# 12 mei 1994, Monte Carlo: Karl Wendlinger wordt met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd.
Foto: REUTER

Zaterdag 24 december 1994 "L ' ■■" ' " 25

Karl Wendlinger
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De BGD Zuid-ümburg vertegenwoordigt in Zuid-
Limburg Arbo Unie Nederland, de grootste arbodienst
in Nederland. Zij verleent arbozorg in alle
bedrijfstakken. Deze zorg bestaat uit preventieve
activiteiten, sociaal medische begeleiding en
werkplekactivrteiten. Aan de BGD Zuid-Limburg zijn

Afbo UniG nj'm medewerkers verbonden. De BGD beschikt
over alle in het kader van certificatie verplichte

Nederland deskundigen.

■J JLI __■_■! J_H__. BGD Zuid-Limburg
regionale arbodienst

Er bestaat thans een vacature voor een

GEREGISTREERD BEDRIJFSARTS/
VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE (m/v)
De functie-eisen zijn: De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in een- registratie als bedrijfsarts en/of rechtspositieregeling, die grotendeels is gebaseerd op

verzekeringsgeneeskundige; de CAO-Ziekenhuiswezen. Opname in het
- minstens enkele jaren ervaring pensioenfonds PGGM. Het salaris is overeenkomstig- goed opgewassen tegen spanningsvelden; de zwaarte van de functie.
- gewend om in teamverband te werken;
- een professionele, kwaliteitsbewuste en klantgerichte

opstelling Nadere informaties kunnen worden ingewonnenbij de
- probleemoplossend kunnen adviseren; medisch directeur de heer A van Attekum of bij de
- leeftijd tussen 35 en 45 jaar. heer J. Overhof, personeelsfunctionaris, telefoon 045-

-761611.
Functie-inhoud:
vanuit een multidisciplinairsamengestelde BGZ-unrt
zelfstandig en/of in teamverband verlenen van Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie vóór
arbozorg in ruime zin, met het accent op preventieve I februari 1995 te zenden aan de directie van de BGD
activiteiten en sociaal medische begeleiding. Zuid-Limburg postbus 339, 6400 AH HEERLEN.

" - i

Ruijters MakelaardijB. V. is onderdeel van de Ruijters Vastgoed-groep, die bestaat
uit 6 werkmaatschappijen en zich doelgericht bezighoudtmet de kwalitatief
hoogwaardige ontwikkelingvan vastgoedprojecten.

Ruijters Makelaardij B. V. - met vestigingen in Sittard, Heerlen en Maastricht - is
een gerenommeerd makelaarskantoor met een vooraanstaande positie in Zuid- en
Midden-Limburg. Zij is de objectieve deskundige bij het bemiddelenbij koop/ver-
koop, huur/verhuur, taxaties en expertises, hypotheken en verzekeringen.

Voor onze vestigingen in Sittard en in Maastricht zoeken wij op korte termijn een

Makelaar onroerende zaken (m/v)

Zij zullen worden belast met de bemid- - goedemotivatie, inventiviteit en een
deling bij en het taxeren van onroeren- ondernemende instelling;
de zaken. - middelbare schoolopleiding;- leeftijd tot 30 jaar.
Voor deze functie zoeken wij twee
gediplomeerdemakelaars onroerende Voor dezefunctie is de salariëring in
zaken met enkele jarenervaring in deze overeenstemming met het belang dat
sector. De overigekwaliteiten diebij de aan deze positie in ons bedrijfwordt
selectie van invloed kunnen zijn, zijn toegekend. De secundaire
onder meer; arbeidsvoorwaarden zijn goed.
- uitstekende contactuele en

representatieve eigenschappen; Een psychologische test zal deel uitma-- vakkennis gebaseerd op een gerichte ken van de selectieprocedure,
opleiding in de sector onroerende
zaken, bouwkundige kennis en alert- Kandidaten die menen de capaciteiten
heid om op praktijksituaties in te voor dezefunctie in zich te hebben,
spelen; worden verzocht hun schriftelijke solli-- organisatorisch en improvisatietalent, citatie binnen 10 dagen te richten aan:
met snelle actie op het juiste
moment; Ruijters Makelaardij B.V.

- passend in een team met een flexi- t.a.v. de heer L.J.A. Pijls
bele werkacceptatie; Postbus 119,6130 AC Sittard

IU RUIJTERS
Ruijters MakelaardijB.V. - Sittard Maastricht Heerlen

Gevaarlijke afvalstoffen

Verol Recycling Limburg bv
is een groeiende
onderneming met40
medewerkers, die
activiteiten ontplooit op het
gebiedvan inzameling,
opslag en verwerking van
gevaarlijkeafvalstoffen en
olie/water/slibmengsels.
Tevens geeft VeroT
Recycling adviezen
betreffende opslag, handling
van gevaarlijkafval en
afvalstoffenmanagement.
Verol Recycling beschikt
over de hiervoor benodigde
Wet milieubeheer-
vergunning.

Ankerkade 11
6222 NL Maastricht
Telefoon 043-630640
Telefax 043-635984

VEROL RECYCLING LIMBURG BV I
In verband met uitbreiding van ons bedrijf is in ons team van medewerkers
plaats voor:

een medewerk(st)er
depot/chemocar

Functie-omschrijving:
* laad- en loswerkzaamheden;
* controle, sortering, bewerking, verwerking en opslagvan gevaarlijke

afvalstoffen;
" inzameling d.m.v. een "chemocar".
Functie-eisen:
* opleiding MBO-chemie (MLO/MTS-procestechniek of gelijkwaardig);
*groot gevoelvoor orde, veiligheid en hygiëne;
* goede contactuele eigenschappen;
* in teamverband en zelfstandig kunnen werken;
"rijbewijs BC (E);
*bereidheid tot het volgen van cursussen;
* leeftijd tot 30 jaar;
*ADR/VLG stukgoed certificaat is een pré.
Een aanstellingskeuring maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Wij bieden:
* een interessante en gevarieerde job;
* 4-daagse werkweek;
* interne en externe werkzaamheden;
* 20 verlofdagen;
* opname in pensioenregeling;
* reiskostenvergoeding;
* mogelijkheid tot het volgen van specifieke cursussen;
' bedrijfsspaarloonregeling.
Voor meer informatie over dezefunctie kan men telefonisch contact opnemen
met dhr. v.d. Boom: 043-630640 tst. 233.
Belangstellenden voor deze functie wordt verzocht hun schriftelijke sollicitatie
met cv. te richten aan de directievan:
Verol Recycling Limburg bV Ankerkade 11, 6222 NL Maastricht.

l ASB T_4C_47T/___?s l
ASB Uitzendbureau heeft tal van leuke banen. Zo kunt u di-
rect aan de slag in één van de volgende functies (M/V).

■ Administratief medewerker. Voor een relatie in Budel zijn
I wij op zoek naar een administratief medewerker. De werk-

zaamheden bestaan uit secretariële en boekhoudkundige ta-
ken. Het betreft een baan voor 4 dagen in de week, voor lange
tijd. Bent u in het bezit van een MEAO-diploma, aangevuld met
een cursus MBA en een type-diploma, neem dan zo snel mo-
gelijk contact met ons op.

I Commerciële duizendpoot. Wij zoeken voor een dienst-
I verlenende organisatie opkorte termijn een commerciële kan-

jer woonachtig in deregio Venlo. Naast enige jaren commer-
ciële ervaring heeft u ervaring met leidinggeven. U bent com-
municatief sterk en bent in staat langdurigerelaties op te bou-
wen. Naast minimaal HBO-niveau bent u initiatiefrijk, crea-
tief in uw aanpak en vindt u het leuk om in een klein team te
werken.

I Kok. Voor een lunchroom in Geleen zijn wij met spoed op
I zoek naar een zelfstandigekok voor de zondagen en de maan-

dagen. De werkzaamheden bestaan uit het bereiden van een-
voudige gerechten. Vereist zijn minimaal een LBO-opleiding
met studierichting Horeca en werkervaring, zodat men in staat
is om zelfstandig te kunnen functioneren.

I Naaister/stikster. Voor een relatie in Roosteren zijn wij op
I zoek naar ervaren naaisters/stiksters voor 16 uur per week.

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het in elkaar zet-
ten en afwerken van luxe gordijnen. Ervaring met deze werk-
zaamheden is een vereiste.

Heftruckchauffeurs/C ()2-lassers. Voor een relatie in Roer-
mond zijn wij op zoek naar ervaren heftruckchauffeurs, door
EVO opgeleid, die voor langere tijd aan de slag willen.Dit be-
drijf is tevens opzoek naar gemotiveerde CO2-lassers met er-
varing, die in ploegendienst willen werken.
Gemotiveerde krachten. Voor diverserelaties in Heerlen en
omstreken zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveer-
de medewerkers voor de volgende functies: produktiemede-
werkers, constructiemedewerkers, ervaren lassers en gediplo-
meerde heftruckchauffeurs.
Storings/onderhoudsmonteur. Voor een houtverwerkend
produktiebedrijf in Venlo zijn wij op zoek naar een gekwalifi-
ceerde storings- c.g. onderhoudsmonteur. Opleiding MTS-Elek-
tro met werkervaring zijn vereist. Ervaring met PLC-be-
sturingssystemen is een pre. Het werk is voor lange tijd, goe-
de verdiensten.
Ook zijn wijvoor een bedrijfin Venlo, gespecialiseerd in horeca-
apparatuur, op zoek naar een storingsmonteur met loodgie-
terservaring. Leeftijd tot 30 jaar.

Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Voor soortgelijke en andere functies kunt
u bij alle ASB vestigingen terecht. ASB Uitzendbureau Helmstraat 2a, Maastricht,
(043) 256768. Kloosterwandstraat 1-3, Roermond, (04750) 18400. Emmasingel 89,
Weert, (04950) 43500. Grote Beekstraat 4, Venlo, (077) 548360.Kempweg 2a, Venray,
(04780) 13180.Rosmolenstraat 11, Sittard, (046) 580150. Dr. Poelsstraat 15, Heerlen,
(045) 719600. Steenstraat 91b, Boxmeer, (08855) 77444.

\MUißcndbareau
WERKT.

( >k

OostelijkZuid - Limburg

De GGD Oostelijk Zuid-Limburg is in
verband met de feestdagen gesloten van 22
december 1994 t/m I januari 1995.
Voor spoedeisende zaken kan men terecht
via telefoonnummer 06-1 I of 045-732222.

De GGD wenst u een gelukkig kerstfeest en
een gezond en voorspoedig 1995.

Een bedrijf regio Maastricht zoekt voor een
vast dienstverband een

PROJECTLEIDER
MACHINEBOUW

- ervaring als constructeur in de
machinebouw is een must;- u beschikt over een werktuigbouwkundige
opleiding;- u beschikt over een HBO-werk- en
-denkniveau;- leeftijd tussen de 30 en 40 jaar.

Kandidaten met relevante werkervaring
kunnen reageren: 043-256630, ing. M.B.J.
Walda.

HAvance
middenkaderpersoneel

Kantoor Maastricht, Kantoor Venlo,
Spoorweglaan 11, Horsterweg 144,
6221 BS Maastricht, 5928 NE Venlo,

telefoon 034-256530, telefoon 077-875188,
telefax 043-256804. telefax 077-875188.

Duitse cursus
vakdiploma beroepsgoederenvervoer

" in Nederland officieel erkend

" Cursusduur: 1 week/Examen: 10x per jaar
"Venlo * Apeldoorn * Groningen

en/of
vervoer van gevaarlijke stoffen,

ADR (Stukgoed)

" 2 zaterdagen

" STRAELEN (D) BAD BENTHEIM (D)

Barthel - Verkehrs - Seminare
Tel./Fax: 0049-4232-420

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

_j_ê_s
_j__~L

> Voll- oderTeilzeitstudium >" fun-
dierte Ausbildung in Theorie und
Praxis > Einziges Institul mit vol-
ler Videounterstützung > Assi-
stenzpraktika >■ Verbandsschule
des Freien Verbandes , ___
Deutscher Heilprakliker r\\f
Doutsche nff!i
paracelsus

Schulenfür N-turrwilverlahrenGmbH
DPS Aachen, Friedrichstr. 17-19a
52070Aachen. _"0241-504771
laglich. auch Sa und So bis 21 Uhr
OPS Düsseldorf, Gral Adolf-Str 16a
40212 Düsseldorf.«o2ll-3239858
tagllch. auch Sa und So. bis 21 Uhr

ES jQ P« een kleine naam
*M ■■ "■ EEN GROTE TOEKOMST

* Een dynamische gemeente met 17.000 inwoners.
* Een fijne plaats om te wonen, te recreëren en te werken.
* Met binnen haar grondgebied een expanderende luchthaven en het

bedrijventerrein „TechnoPort Europe".

Algemene informatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 3 afdelingen (burgerzaken,
grondgebiedzaken en middelen) en een stafafdeling. De afdeling middelen is
onderverdeeld in de sectoren interne zaken, centrale administratie en de staffund
financieel beleidsmedewerker.
Voor de afdeling middelenwordt gevraagd:

financieel beleidsmedewerker
(m/v)
Functie-inhoud:
" verricht (algemene) financiële beleidsadvisering;- is verantwoordelijk voor de samenstelling van de begroting en meerjarenraming;- ontwikkelten initieert management-instrumenten in het kader van het 881-protf- geeft uitvoering aan de financiële verhoudingswet;- adviseert met betrekking tot de Wet op de omzetbelasting;- beoordeelt en adviseert inzake de begroting en rekening van gemeenschappelijk
regelingen;- voert het kasmanagement van de gemeente;- verzorgt de agendering en notulering van de commissie algemeen bestuurlijke
aangelegenheden.

Functie-eisen:
- een werk- en denkvermogen op HBO-niveau;
- een op de functie gerichte opleiding (HEAO-BE/SPD/HFBA);- kennis en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
- werkervaring in een financiële beleidsfunctie strekt tot aanbeveling; .- goederedactionele en contactuele vaardigheden.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal ’ 5.446,- (niveau 9) (peil
per 1-1-1995).

Procedure:
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling, dhr. P.
Peulen, tel. 046-398208, danwei de huidig functionaris, de heer J. Paulussen,
tel. 046-389248.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie binnen 14 dagen in te zende"
aan het college van burgemeester en wethouders van Beek, postbus 20, 6190
AA Beek, onder vermelding van vak. nr. 02 in de linkerbovenhoek op de envelopp6
Vrouwen, gehandicapten en etnische minderheden worden nadrukkelijkuitgenodti
te solliciteren.

| GEMEENTE BEEK

Doctorandus Hond?
Steun de studiefinanciering van deze hond bij hetKoninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds. Word donateur en stort
minimaal f 10,- op gironummer 27 54 00, onder vermelding
van 'nieuwe vriend. Dan kan hij ook 'cum laude' afstuderen-, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, Antwoordnummer 570.1180 WB Amstelveen f\T\ KNCF

_
.ÉSCHOLTENS »

tl
GROOTHANDEL IN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN nScholtens B. V. is een groothandelin boekenen tijdschriften met

vestigingen in Sittard en in Sint-Niklaas (België). Het modern
geautomatiseerdbedrijfin Sittardtelteen personeelsbestand van \
120medewerk(st)ers. t

Binnen ons bedrijf in Sittard ontstaat een vakature voor een C
t

part-time <

medewerk(st)er personeelszaken
i

Funktie-inhoud:- uitvoeren van de salarisadministratie(geautomatiseerd systeem met
een externe verwerking);- beheren en kontroleren van detijdsregistratie;- beheren en verzorgen van deziekte-administratie;

- verzorgen van de personeelsadministratie; *ï
- zonodig administratieve ondersteuning van hoofd personeelszaken. SK
Funktie-eisen: j
-MBO-niveau; J?- kennis en ervaring met loon/salarisverwerking;- kennis van de socialewetgeving;- kennis van WP, Lotus, MS-Dos;
- bereid zijn voornamelijk in de beginfase full-time te werken;
- onder grote druk, sterk afwisselende aktiviteitenaankunnen;
- sterke persoonlijkheid met goede kontaktuele vaardigheden;- weet met de vertrouwelijke informatie waarmee gewerkt wordt om

te gaan;
- leeftijd 25 tot 30 jaar. tj

v
Kandidaten die menen te voldoen aan het funktie-profiel en interesse ii
hebben in deze verantwoordelijke baan, wordt verzocht hun schriftelijke tj
sollicitatie met een uitgebreid cv. te richten aan: »

SCHOLTENS B.V. '
t.a.v. de heer J. Leenders, hoofd Personeelszaken
Nusterweg 618 - 6136KA Sittard

; A\
mmmm _-M_i_M-MB_a___i-i-l__H_H_i__l_l_i_^

fl __■ MÊ Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden en do°j^_^_ flfl_H uitvoering van een aantal langdurige bouwproject
fl^flk fl^kflrl hee,t bcM plaatsingsmogelijkheden voor een

voor woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten.
Functie-omschrijving:
- Het zelfstandig leiden van een groot project of meerd^

re kleine werken; van planning tot oplevering.

Eisenpakket:
-Opleiding MTS-niveau of gelijkwaardig, evenals ee°

ruime ervaring.
bcM is een bouwbedrijf hoofdzakelijk werkzaam in "_
de utiliteitsbouw en woningbouw. -lemand die 'strenge kwaliteitsbewaking' hoog in

vaandel heeft staan!
bcM Aan de man die aan deze strenge eisen voldoet bied®
BV Bouwcombinatie Maastricht wij een honorering en secundaire arbeidsvoorwaarde
v/h Cremers welke de belangrijkheid van zijn functie onderstrepefl.
Postbus 117, 6200 AC Maastricht Uw sollicitatie zal zéér vertrouwelijk worden behandeld.
Kommel 18, Maastricht Uw schrj)le|ijke handgeschreven sollicitatie dient te vef'
leietoon U4j-_i n4i melden: leeftijd, opleiding en ervaring en dient gezond^
Telefax 043-255868 te worden aan:
mk\mk\\^Bkmk\\\\mkmmkWk\mkmmmmÊÊtmkWÊm bcM Postbus 117, 6200 AC Maastricht
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Radomir Simunek:
'Bij aanrijding
vielen drie doden
te betreuren'

Veldheer uit Tsjechië

ÜENGELHOEF - Het liefst
:'was Radomir Simunek (32)

in een eerder stadium daneen jaar of vier geleden prof-renner geworden. Maar de
Politieke situatie in het vroe-
de oostblok stond een der-
olijke status tot het einde
Van de jaren tachtig in de

eg. Pas toen de Sovjetunie
°Phield te bestaan en de de-

ook tot de satelliet-
staten van Moskou door-
!Jr °ng> veranderde alles. De
Tsjechische wielrenner, die
lri het veldrijden reeds eenrePutatie tot ver over de
henzen had opgebouwd, kon
Verstappen naar de be-r°epsklasse. Hij deed het
Meteen goed en veroverdereeds in 1991 de regenboog-
:rui. Adrie van der Poel werd
jjl die mondiale titelstrijd,

in Gieten gehouden,
de tweede plaats ver-

hezen. Twee eindoverwin-
ningen van Radomir Simu-
jjek in het Super Prestige-*}assement, de rangschik-

king waarvoor de topcon-
trontaties op het gebied van
jtyclocross tellen, accen-tueerden de titel. Die had hij
j-Verigens bij de junioren
U980) en amateurs (1983 en
i^B4) ook reeds veroverd. De
Tsjech was een echte veld-heer geworden.

"Radomir
Simunek is
met
echtgenote
Jana en de
twee zonen
tijdelijk
neerge-
streken in
Hengelhoef,
Belgisch
Limburg.

>Tijrl\m voor een interview?" her-
nij het telefonisch verzoekr Jlt] °e- „Geen probleem. Ik kom

■-% nkort naar Hengelhoef in
ïjrjg -1 Limburg, waar ik vaker

8 et w*nterseizoen vertoef."
Nl .6r cer>traal gelegen voor de
ltoo r̂*Jden in België, Nederland,
UW "-Frankrijk en de Duitse
WfStreek- ..Zullen we daar af-

n?"
flohp^gd zo gedaan. Vakantie-
Vr> engelhoef, gelegen op een
«le _W°rP afstand van Genk aan
v?t ut°weg Heerlen-Antwerpen,
V ren riJtijci van nog geen half
%,L In ieder geval beduidend
\,herk*J dan Pilzen, de eigenlijke
'"«tid plaats van de vl°tDuits spre-
Vest

e Radomir Simunek uit hetlet* van Tsjechië.

het stond allemaal in het teken van
de voorbereiding op het wintersei-
zoen. Nee, de Vredeskoers (War-
schau-Berlijn-Praag, red.) heb ik
nooit gereden."

om mij in het westen als professio-
nal te vestigen. Duizend en een
keer heb ik er aan gedacht. Tel-
kens zette ik het ook weer uit mijn
hoofd."

plaatsen in het WK voor amateurs
waren daarvan het gevolg: tweede
in 1982 achter oom Milos Fisera in
het Franse Lanarvilly; eerste één
jaar later in het Engelse Birming-
ham, gevolgd door wéér een regen-
boogtrui twaalf maanden nadien.

ftlet °-e jaarwisseling keert hij
■tincjechtgenote Jana en de twee
Ij-^ retl - Radomir junior(11) en
l« i vW) - terug naar huis. „Jana
">U 9r ares boekhouden. Begin ja-
\,} wordt het schooljaar her-
()-,_■ verduidelijkt hij. „Het feit,
""Oijj, met het gezin in België ben
■% ,derhalve alleen door de win-
■igt ,>. ntie- Vóór en na dit tijdvak

*"* M'Jn Werkterrein in heel West-
Nity en~Europa- Daar kun -e
haa en kinderen moeilijk meel°e nemen."

De cyclocross had een speciale
aantrekkingskracht op hem. Niet
verwonderlijk, zijn oom Milos Fi-
sera blonk uit in het veldrijden.
„Hij was mijn grote voorbeeld.
Doordat ik als nieuweling en juni-
or vier keer op de nationale titel
beslag legde was mijn keuze dan
ook erg gemakkelijk."

Vluchten uit Tsjechoslowakije?
Zijn familie en vrienden achterla-
ten om elders veel geld te verdie-
nen? Nee, dat nooit.

pioen cyclocross zou hij zelfs extra
cachet aan het getol rond kerk en
kroeg kunnen geven. Bovendien,
het leverde gegarandeerd een aar-
dig bedrag aan startgeld op.
„Toch sla ik de aanbiedingen af,"
zegt hij. „In de zomermaanden ben
ik liever thuis, waar ik mij rustig
kan voorbereiden op het cyclo-
cross-gebeuren. Als professional
ben ik in de herfst en winter reeds
vaak genoeg op reis. Dertig, vijfen-
dertig wedstrijden is heel gewoon.
Ik heb van mijn sponsor een auto
gekregen waarmee ik ieder jaar
een slordige zestig- a tachtigdui-
zend kilometer rijd. Als de weers-
omstandigheden te slecht zijn of
de afstand te groot prefereer ik het
vliegtuig."

Omdat hij twee mecaniciens naar
de wedstrijden meeneemt hoeft
hijzelf overigens niet altijd achter
het stuur van de auto.
„Mijn helpers rijden bij toerbeurt.
Ik kan ondertussen rusten. Komt
goed uit, want soms komen we laat
in de nacht in het hotel aan. Wan-
neer ik, zoals nu het geval is, voor
enige tijd in België neerstrijk blij-
ven mijn Tsjechische mecaniciens
thuis. De ploegleiding zorgt dan
voor een Belgische helper. De af-
standen, die ik in deze periode
moet overbruggen zijn nooit
groot."

Eén autorit zal hij nooit vergeten.

„Die veroverde ik in Oss. Voeg
daar mijn proftitel uit Gieten aan
toe en het is duidelijk, dat ik een
speciale band met Nederland heb.
Weet je, dat ik ook eens aan een
van de criteriums heb deelgeno-
men na afloop van de Tour de
France. Waar precies? Ik weet het
niet meer. Het was in debuurt van
Oss." Echtgenote Jana komt te
hulp. „Boxmeer," zegt zij.

# „Mijn keuze voor
de cyclocross
was niet moeilijk."

Foto's:
FRANS RADE

„Naderhand mocht ik in de week-
ends ook naar huis en bovendien
stelde men mij in de gelegenheid
trainingsntten te maken. Allemaal
geweldig met het oog op mijn car-
rière. Maar bij de aanrijding op 19
.november 1992 vielen drie doden
te betreuren. Laat ons asjeblief op-
houden er over te praten."

Zijn loopbaan werd in een eerder
stadium ook al enkele keren door
andere gebeurtenissen beïnvloed.
In Asper (België) kwam hi] begin
1985 zó zwaar ten val dat hij een
knieschijf brak.

„Toch had ik de wedstrijd nog uit-
gereden. Ik herinner mij, dat ik
Frank van Bakel achter mij hield.
De pijn in mijn knie werd steeds
erger, ook al omdat ik direct na af-
loop in de auto stapte en naar
Frankrijk vertrok. Daar zou ik 's
anderendaags aan de start moeten
komen. In plaats van een hotel te
zoeken bracht mijn mecanicien mij
naar het dichtstbijgelegen zieken-
huis. Daar werd vastgesteld wat ik
werkelijk aan de val had overge-
houden. Het kostte mij een half
jaar non-activiteit."

Simunek was destijds nog ama-
teur, maar de gedwongenrustpau-
ze betekende toch een flinke finan-
ciële aderlating. Renners uit Oost-
en Midden-Europa, die tot de we-
reldtop in een bepaalde discipline
behoorden, staken immers nog wel
iets meer op zak dan alleen ereme-
taal.

„Een andere keer werd ik getrof-
fen door een niet goed functione-
rende hartspier. Dit kwam weer
door een virus, dat ik had overge-
houden van angina. Driekwart
jaar was ik uitgeschakeld.'' Toen
het licht weer op groen werd gezet
voelde hij zich de gelukkigste man.
Hij kon weer het veld in.

Mede door zijn prestaties kreeg de
wielersport in Tsjechië een grotere
populariteit. „Weliswaar nog niet
zo groot als voetbal, ijshockey en
tennis, maar toch goed genoeg
voor de vierde plaats. Ik ben een
van de vijf profs in ons land. Zij
komen bijna allemaal uit Pilzen of
omgeving."
Enkele namen van beroepscrossers
of amateurs, die een degelijke rol
spelen? Radovan Fort, Pavel El-
snic, Ondrej Lukes, Jin Pospisil,
Frantisek Hladik, Kamil Ausbuher
en nog een paar. „Wegrenner Svo-
rada is ook in onze contreien neer-
gestreken. Hij is Slowaak. Gewel-
dige sprinter. Dat hebben ze in de
Ronde van Italië en Tour de
France dit jaar gemerkt. Alles bij
elkaar won hij meer dan één etap-
pe."

Hoewel Radomir Simunek en de
andere crossers van zijn gehalte
niet de fabelachtige bedragen op-
strijken, diewegrenners als Miguel
Indurain, Tony Rominger en Clau-
dio Chiappucci ten deel vallen
wordt allerminst voor de kruimels
gestreden. Sponsors betaalden de
Tsjech na zijn doorbraak naar de
top een jaarsalaris waar Jan Mo-
daal héél ver vanaf zit. En om Si-
munek aan de start te krijgen zul-
len telkens enkele duizenden
guldens moeten worden neerge-
teld.

De strijd om de Super Prestige,
waarvoor een tiental wedstrijden
telt, wordt flink gehonoreerd. Dat
geldt niet op de laatste plaats de
eindrangschikking. Daarnaast be-
staat sinds kort een cyclus van
wereldbekerwedstrijden.

Over zijn prestaties in het huidige
seizoen is hij dik tevreden. Allicht.
In het Super Prestigeklassement
staat hij na een stuk of zes wed-
strijden bovenaan, gevolgd door
Pontoni, Van der Poel, Groenen-
daal, Fort, De Vos, Janssens en
wereldkampioen Herijgers. In de
wereldbekerrangschikking, aange-
voerd door Pontoni vóór Van der
Poel, Chiotti en Herijgers bezet Si-
munek de vijfde plaats.

„Twee Super Prestigeritten mee-
gerekend heb ik in de voorbije
maanden al vijf keer gewonnen,
waarvan een keer in Engeland. Het
eindklassement op mijn naam
brengen is een van de twee grote
doelen, die ik nastreef. Het andere?
Opnieuw wereldkampioen wor-
den. Over ruim een maand vindt
de strijd om de regenboogtrui
plaats in het Zwitserse Eschen-
bach."

Radomir Simunek weet hoe sterk
de concurrentie is. Tegelijk beseft
hij, dat het er vooral op aan komt
om van tegenslag verstoken te blij-
ven.
Na shledanov. Tot ziens.

„Gelukkig kwam een paar jaar ge-
leden de politieke omwenteling. Ik
hoop nog zeker tot mijn vijfender-
tigste op niveau te kunnen preste-
ren. Lukt het niet, stop ik gegaran-
deerd. Ergens rond de twintigste
of vijfentwintigste positie ploete-
ren is niets voor mij. Zelfs wan-
neer ik dan nog goed kan verdie-
nen omdat mijn naam daarvoor
gedurende enige tijd garant staat,
haak ik af."

door

WIEL
VERHEESENH^f1 heeft hi] altijd gedaan,

\■. was hij in de beginperiode
Oj) 'in loopbaan ('ik debuteerde

leeftijd') zowel
S'°W Wegrenner' »In Tsjecho-
Ns 0 *e' dat toentertijd nog niet

c jPgesplitst in de republieken
ccl _'é en Slowakije, was zoiets&eWoon."

Criteriums kon hij, hoe dan ook,
vaker op zijn programma zetten.
Met de status van ex-wereldkam-

Hij spreekt er liever niet over. Het
is dan ook een heel trieste erva-
ring. In slecht weer terugkerend
van een cross in Praag kwam hij
op weg naar Pilzen eens in botsing
met een andere wagen. De gevol-
gen waren verschrikkelijk. Drie
mensen vonden de dood. Allemaal
inzittenden van de andere wagen.
ZelLJiield Radomir Simunek een
gebroken enkel aan de aanrijding
over. Maar dat was niets vergele-
ken met het andere.

„Zelfs het feit, dat ik geruime tijd
uitgeschakeld werd woog uiter-
aard niet op tegen alles wat ge-
beurd was. Ik werd schuldig be-
vonden aan de botsing met fatale
afloop."

Een rechtbank veroordeelde hem
tot een zware geldboete én gevan-
genisstraf van achttien maanden.
Meteen na de veroordeling kondig-
de Radomir Simunek al aan een
gratieverzoek bij president Havel
in te dienen. Het verzoek werd niet
gehonoreerd, althans niet in eerste
instantie.
„Naderhand wél," zegt hij. „of-
schoon mijn straf niet helemaal
werd kwijtgescholden. Vijf maan-
den kreeg ik."
Het grootste deel daarvan zat hij
in een open gevangenis waar hij
veel faciliteiten had. Hij kon op al-
lerlei manieren werken aan zijn
conditie.

Radomir Simunek: „Enkele maan-
den geleden heb ik ook een heuse
etappekoers gereden. Tour de Li-
mousin in Frankrijk. Het was een
vierdaagse waarin ik trouwens
niet de enige crosser was. Danny
de Bic, een van mijn Belgische
concurrenten, behoorde ook tot
het deelnemersveld. Enkele andere
collega's idem dito. Bij Saxon, de
firma waar ik evenals huidige we-
reldkampioen Paul Herijgers on-
der contract sta, heeft men naast
veldrijders tevens enkele jongens
voor dewegwedstrijden in dienst."

Radomir Simunek was in de be-
ginjaren van zijn loopbaan nog
geen inwoner van Pilzen.
„Ik kwam in Plzen, zoals de Tsje-
chische benaming van de stad is,
terecht toen ik opgeroepen werd
voor militaire dienst. Tevoren
woonde ik ongeveer honderdtwin-
tig kilometer ten noorden van
Praag, in Vrchlabi, dat in de twee-
de wereldoorlog nog deeluitmaak-
te van het Duitse protectoraat
Bohemen en Moravië."

Be*3330 vlotte net vooralsnog
"^ern* Als wegrenner kwam hij
"k*J dpegen aardig voor de dag-
_W ,amateurs nam ik deel aan
Srje ersen van het kaliber

«. ' van Bohemen. Niettemin,

Toen Radomir Simunek als topa-
mateur de strijd aanbond tegen de
Westeuropese profelite (alleen het
WK werd destijds apart voor be-
roepsrenners en amateurs gehou-
den) behoorden Roland Liboton,
Hennie Stamsnijder, Albert Zwei-
fel, etcetera tot zijn opponenten.
„Het was altijd mijn wens om óók
als beroepsrenner te kunnen star-'
ten. Maar het mocht gewoon niet
van de overheid. Uiteraard had ik
mijn land derug toe kunnen keren'

Als topsporter kreeg hij in het le-
ger alle faciliteiten. Zijn podium-
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I RDP Vakantie & Recreatie is Nederlands grootste dagbladcombinatie.
fe> :#..- Met een betaalde oplagevan ruim 1.700.000 exemplaren, goed voor een bereik

\PSIWj MEiy^*** ' v«n 4.2 m«K>en i^Kkistige Nederlanders% *jij W"fg*&'-. Voof Informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800AA Alkmaar,
Sturttijd woensdag 16.00 uur. Kaderadv. mits gereserveerd donderdag 10.00uur.

fel.: 072.196.596, Fax 072.196.484 Advertentiecombinatie van 40 Regionale Dagbladen.

* UP HILL VAKANTIEHUIZEN ' GIDS 1995?020-6249364.
DE BETERE BUNGALOWS, VILLA'S& CHALETS

Op de mooiste plekjes "VolopKeus" All-In Prijzen
Topic Travel Autovakantie-gids: 070-3503309 (LidSGR).
De goedkoopstewintersportreizen naar TSJECHIË met

auto of bus. Al v.a. / 115,- p.w. Ook kerst- en oud en
hieuwjaarsreizen naar Praag v.a. ’ 289,- p.p. Vraag

brochure bij GEBO REIZEN 05280-67000/020-6189966.

ALLEEN op wintersport?
Aktieve groepsvakanties

(25-40 en 35-55 jaar) in Oostenrijk. Folder?
Bel Cirkel Holland Vakanties: 08348-2300 lid SGR!

10DGN. SKIEEN POLEN/TSJECHIE: mcl. lift, les, htl vp,
grillavond, extra diner bij vertrek, ontbijt bij aankomst
Ned. v.a. ’ 375,- p.p. Bel Euro 90: 077-548884. Lid SGR.

Skiëen in Tsjechie/Polen 10 dagenbus, hotel H.P.
v.a. ’ 465,- MEVOReizen Holten: 05725-1547 (lid SGR).

!! SNEEUW, SNEEUW, SNEEUW!!
Razendvoordelig skiën in Oostenrijk, Frankrijk en Italië.
Bus + app/hp + skipas al v.a. / 299,-! Gratis brochure

BIZZ TRAVEL: 050-144255Lid ANVR/SGR.
Skiën in Tsjechië isDUUR doenvoor WEINIG geld!Prima
3"*hotel, HP, eigen skischool, Royal Class bus enz. v.a.

’ 315,-p.p. p.wk. FUN TRAVELS038-600175, SGR/ANVR.
Söll, OOSTENRIJK, half geld in deperiode van 9 t/m 28

jan. en na 9 maart. Vriendelijk en modern ingerichte
appartementen in maisonette stijlvoor 2,4 of 6 pers.

Bel ons rechtstreeks App. Alpin, fam. Edinger
Tel. 0043.53.33.51.59. of s' avonds 0043.53.58.83.63.

" GRATIS GIDS 95 10/17 dgn app. v.a. / 199, hotel

’ 249, camping/ 319. Boosten busreizen 045-227777 sgr.
Aktieve rondreis Spanje 20dgn. / 1895,- mcl.

vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata.
Folder? Djoser 071-126400 lid SGR.

FREELINE (ANVR/SGR) Nu meegaan met onze
wekelijkse royal Class busreizen naar diehoge

kwaliteits hotels en app. in Benidorm of Calpevoor diete
gek lageprijzen + gratis zon en temp. van 20-25 °C
meepikken. Doen! Maar Hou u vast, als u het

nieuwebusreizenprogramma '95 C Brava/Salou ziet.
Bestel nu! Want zou u ook die geplande 10 dgsereis in

april, mei of juninaar hotel of app. aan deC Brava
helemaalvoor niks willen maken? Jatoch!!!

04970-16461 24 uur per dag.
De nieuwe SNOEYINK SPANJEREISGIDS '95 met meer

dan 90 prima hotels en appartementen is uit!
Goede kwaliteit tegen lage prijzen. Hogekinder-

kortingen. Vraag GRATIS GIDS bij uw reisburo of bel:
SNOEYINK BUS + AUTOREIZEN 05410-32000, anvr/sgr.

Voor JONGEREN. Camping
COSTABRAVA-Blanes. met luxe ingerichte tent

Vakantiewoningente huur. aan/bij strand en disco's.
Codaß Reizen: 050-415210. Bel Camping Holidays 020-

-6910619/NBBS 071-232020.

Pubital Promotions t.h. mooie (sta)caravans en bung.
in N-ltalië. Gardameer, Toscane, Lago Maggiore.

Vraag brochure aan 033-950638.

AUTOVAKANTIES IN ITALIË
Caldonazzomeer-Levicomeer-Kalterersee-

Gardameer-Ledromeer-Bloemenriviera.
250 woningen (2-10 pers), bungalows, parken

in kindvriendelijk veelzijdig gebiedvoor jongen oud
VAKANTIE VALSUGANA 02155-27475(Gratis gids).

CORFU, KRETA, SAMOS, LESBOS, LEFKAS
Vakantiewoningen, pensions, en hotels voor 2-6 pers. ,

Vlak bij zee. v.a. ’ 145p.w. Evt. ookvlucht v.a. / 550 p.p. ,
Gratis brochures: ROSS HOLIDAYS 08894-24848 SGR.

Rustig ZUID-KRETA, vraag onze uitgebreide brochure (
SGR, BOSMAN REIZEN: 01184-72007. Vroegboekkorting
Aktieve rondreis Griekenland 22 dgn. / 1895,- mcl. vlieg-
reis, hotels, vervoer etc. Div vertrekdata v.a. 15-4-95.

Folder? Djoser 071-126400 lid SGR.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_fl fcl-l ÏNPI 'M __r<c-_^--^-^-^----~--_----L-_^_^-^-_^_^_r

De NIEUWETurkijegids voor 1995 is uit.
Bel voor een GRATIS brochure HTC Super reizen

(ANVR/SGR) 040-436600 of inf. bij uw ANVR reisburo.
Aktieve rondreis West-Turkije 22 dgn./ 1695,-

Oost-Turkije 22 dgn / 1695,- mcl.vliegreis, hotels,
vervoer etc. Div vertrekdata v.a. 9-4-95.

Folder? Djoser 071-126400 lid SGR

hl-J I ' mM-MVI 'fI 'UU' 'M'II 1MTÏI
SPECIALE HOTELARRANGEMENTEN MET
GRATIS TOEGANGSKAARTEN LEGOLAND

Vraag legen portokosten aas inhpakketout:

" OAHSOMMtt " DAHCEHW" HOVASOL " ULFBOBG VEMB

"LAHGtLAHD/FYH/AttO " 00011 " ON. JOUKISTBUfIAUS
Reserveer nu, er is nu nog volop keus.

Dansk Feriehus Bookingburo
WINNAAR VAN DE UTTU* MEHMAID TRAVELAWAHO 1994" rtserv*rlngs- ,
Hoofdweg 99 - Postbus 5 - 9680 AA Midwolda tost**/

Telefoon 05975-1416 - Fax 05975-2924 C

_-_^_^_^_^_^_OT-r¥--*^_^_^_^_^_^_fe ''wê _____T___j _p p
-__a__^_^_^__^________^_^_^_.-_^_^ H

Aktieve rondreis SRI LANKA 23 dgn. / 2495,- b
mcl. vliegreis, hotels, vervoer etc.Div. vertrekdata. . V

Folder? Djoser 071-126400 lid SGR. ii
Avontuurlijkerondreis Indonesië 23-34 dgn. v.a. / 2795,- rRondreis India/Nepal 27 dgn. v.a. / 2795,-. Rondreis t.Zuid-lndia 27 dgn.’ 2595,-.Rondreis Thailand 26 dgn.

/ 2495,-. Rondreis Vietnam 25dgn. ’ 3195,- mcl.
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata. 'Folder? DJOSER 071-126400Lid SGR. e

25-daagse verzorgde hotelrondreis Sumatra/java/Bali

’ 3295,-.Delta Reizen: 071-146649 (ANVR/SGR).
SUMATRA-JAVA-BALI, uw droomreis voor 1995,33 dgn
v.a. ’ 3675,-. Folder DISCOVER: 020-6854506 SGR.

Avontuurlijke rondreis Sumatra, Java, Bali,
Sunda eilanden en Sulawesi 22-34 dgn. v.a. / 2795,-incl.

vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata.
Folder? DJOSER 071-126400Lid SGR.

REIZEN van kwaliteit door kleine busjes veel contact metde bevolkingvan INDONESIË en THAILAND ook 60 + in-
dividuelereizen. SMARAGDREIZEN 02280-12231, SGR.
Dia-pres. 6 jan. Arnhem, 13 jan. Zwolle, 14 jan.Adam.

24 dg. Java-Bali / 2.825,- /31 dg. Sumatra-Java-Bali

’ 3.450,- Volledig verzorgd metRJA. Met Singapore
Airlines is 23 dg. / 2990,- /30 dg. ’ 3650,- in 1995 'AHA TOURS 030-443332 / 02230-21993/ 070-3852199.

GRATIS PRIJSOPGAVE van uw advertentie
bel: 072 -196596 of fax: 072 -196484

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

BALATONMEER e/o, zeer
kindvriendelijk. Div. vak.
won. 2-12 pers. Hotels/app.
en campings. Almaditours
055-429015/331472.
Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

ITALSOL-GARDAMEER
een fijne vak. op de

camping, in dekampeer-
huisjes of op het mooie
park RIAI metapp. en

villetta's. Gratis brochure:
ITALSOL tel. 085-420774.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBSO7I -232020.

Hoe bereikt u in éènkeer
4,2 miljoen lezers?

Bel 072-196596

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619/NBBS 071-232020.

ISTRIE, Porec, Pula en
Rabac. Hotels/app. en va-
kantie woningen Ontdek
het zelf. Almaditours
055-429015/331472.

Seniet mee op onze aktieve
ondreis door Singapore,
ndonesie, Maleisië& Thai-
and. We bezoeken traditio-
nele marktjes met vriende-
ijke kooplui en bekijken de
>ijna vredige "Buil Fights".
Ne maken kennis met een
ndrukwekkende natuur
ran vulkanen, heldere me-
en, oerwouden oerang oe-
ang apen. Nu v.a. ’2479,-
-ncl. KLM retour, neder-
andsereisleiding, allever-
roer per taxi, boot en bus,
-n alle overnachtingen in
joede hotels. Meer info?

Bel CHARACTER: 030-
-92474. Let op! U vliegt met
(LM. Dus gratis "Airmiles"
;ado!

INDONESIË &
HET VERRE OOSTEN 95/96
De nieuwe 196 pagina's tellende brochure 95/96 van
De Boer & Wendel,
de Indonesië specialisten
is weer uit.
Het grootste en meest gevarieerde aanbod rondreizen
en strandvakanties naar: Indonesië, India, Nepal,
Sri Lanka, Maleisië, Thailand, China, Tibet, Vietnam,
Australië en Nieuw Zeeland.
De gids ligtklaar bij uw ANVR reisburo of Rabobank.

Wij nodigen u uit voor onze informatieve en gratis
dia-presentatie.

Indonesië: China:
5/1 Leiden 7/1 Maastricht
6/1 Rotterdam 15/1 Breda
7/1 Maastricht Thailand/Vietnam:
8/1 Heerlen 7/1 Maastricht

12/1 Tilburg 14/1 Eindhoven
13/1 Amsterdam India/Nepal/Sri Lanka:
14/1 Eindhoven 15/1 Breda
15/1 Breda Maleisië/Thailand:
17/1 Alkmaar 21/1 Den Bosch
19/1 Utrecht Australië:
20/1 Arnhem 21/1 Den Bosch
21/1 Den Bosch

Belt u even: 023-33 91 51
De Boer & Wendel
Voor kwaliteit en betrouwbaarheid, lid anvr/sgr/iata.

Aktieve rondreis China 31 dgn. / 3995,-
-incl. vliegreis, vervoer, hotels etc. Div. vertrekdata.

Folder? Djoser 071-126400 lid SGR.

i GA MET JAN DOETS NAAR AMERIKA...

"Jf De eerste en enige echteAmerika-specialist.

■j^- Alleen exclusievereizen.

■jf Reizen op maat.

Jan Doets America Tours in Heerhugowaard:
the gateway to the USA and Canada.

Bel nu 072-620824 voor de 364 pagina's dikke
brochure 'Summer in America & Canada 1995.

Wi':.'
■'m'

■^fi ''^puiita l' f(janada

VUWJ !|Vg jan doetsamerica tours * v ,

Gerrit Rietveldweg 1, 1703DD Heerhugowaard.
Tel. 02207-53333. Fax 02207-45940.

Aktieve rondreis Nieuw Zeeland 26 dgn. ’ 3995,-
-incl. vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata

Folder? Djoser 071-126400 lid SGR.

Avontuurlijke rondreis kenia 24 dgn. ’ 319 j
mcl. vliegreis, safari etc. Div. vertrekdag

Folder? Djoser 071-126400 lid SGR_!
Aktieve rondreis Marokko 22 dgn ’ 1895,- mcl*'

hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata v.a. B**
Folder? Djoser 071-126400 lid SGR-

Avontuurlijke rondreis EGYPTE 15-22 dgn. v.a'
mcl. vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrek

Folder? DJOSER 071-126400Lid SGR

Aktieve rondreis Jemen 23 dgn. / 2795,- mcl. A
hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata v.a. 5-21*

Folder? Djoser 071-126400Lid SGR-^
Aktieve rondreis Syrië/Jordanië 21 dgn. / 219**'
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. (extra) vertf-

Folder? Djoser 071-126400 lid SGFT

'Rondreis: MEXICO-Guatemala-Belize. 23/30 j

’ 2995,- Uitgebreide folder DISCOVER: 020-685*!
Aktieve rondreis Mexico/Guatemala 27dgn / 3*-

vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekd'
Folder? Djoser 071-126400 Lid SGR

Aktieve rondreis Ecuador 27 dgn. ’3095,- Bol"
29 dgn. ’ 3795,- mcl.. vliegreis, hotels, vervoer'

vertrekdata. Folder? Djoser 071-126400 lid'

Annulering CARNAVAL ARUBA 17/12-3/4 lux**
pers) zwembad, stranden, KLM-vlucht. Tel:o226jt
De GROOTSTE KEUZE in Vak.app. met EXTRA;
vluchten op zonnig ARUBA, BONAIRE, Cür\P>°

SINT MAARTEN, bij CARETe1:02260-1551*
■ ■ ■ y

Bij Creatief zit u helemaal
goed vookuw vakantie.- ___f .JBB %

,'_T «__ Ss _, ï 1
-_R ! *\V__\?

_M Lf____(__i _ __h>
,: Waddeneilanden:

_____| **»._> ■ _HL- \ T__^_^_—:< __É_—^^_t Appartementencomplex Vilamaris op Schiermonnikoog
la. j _É__l « ___^ IhVA X*US _H_fl__ l_l_w. Appartementencomplex Ameland State op Ameland

' __| _■ _V *«l _B ______ ____. Beach Park Texel op Texel Creatief Exklusief
K V * _■ /■*■ _B_w Wfe Appartementencomplex Bosch en Zee op Texel1' __________kJ_

_e _V _■ "-.*?#"?■ HÜfi _&, Aan de Waddenzee:_^r? - '" '^9R__l Bk "
Natuurdorp Suyderoogh aan het Lauwersmeer

■jj_____m v**?, **-'■*""■ V r^^^_i Drenthe en omgeving:
____% *S_" 'i fe _r»% _» Wjr *^^^^ __£_ Het Pagecentrum bij Stadskanaal

__tt __^, l*füf%f_,!r _i__R_r_a_«_^_fl Bungalowpark Het Drentse Wold bij Smilde
_____% i|F»j» *sf* *_. jr" »4-* 'Jr -^&M _4 Bungalowpark Het Hart van Drenthe bij Westerbork

__» *A \^ _"*'>' _____ Js^ ■ Vakantiedorp Het Land van Bartje bij Borger "lil 4 Jr____■ ' <*J/ _d jr"*.*&* *--vc i Aan het IJsselmeer
| 1 4rjE» »? '/ Vakantiedorp Het Grootslag bij Andijk

f i*J >*' ".__^ - Resort De "Eese" bij Steenwijk
»-?^kr Bungalowpark De Vlegge bij Sibculo

■f jtf s^ kWF^k Bungalowpark De Buurserbeek bij Haaksbergen
W/ s f w jr~fc _k * f Landgoed De Elsgraven bij Rijssen Creatief Exklusief

- i* N Aan het Veluwemeen
BM | ’ IjJHH ijf ïu Budgetpark De Boschberg bij Walibi Flevo

H_É_*_fir^ |j| aß_l_ Bungalowpark De Berkenhorst bij Kootwijk. hartje Veluwe
P||. Vakantiepark Klein Ruwinkel bij Scherpenzeel

E_r ÉÊ

Zeeland:
J^r^kWpjMT Resort "Haamstede" bij Burgh Haamstede Creatief Exklusief

_^rV__^^___P Villapark Livingstone bij Burgh Haamstede Creatief Exklusief

%£ Jf^r^^r Brabant/Limburg:
Bungalowpark De Vers bij Overloon
Bungalowpark Het Roekenbosch in Noord-Limburq
Bungalowpark 'I Vosseven bij Weert
Bungalowpark Reevallis bij Vaals i__.

Héél veel voordeliglmanties in de 27 lislr» '^
■II ■ I B% j A ■% Village les Cotlales bij StavelotNederlandse en Belgische Bungalowparken, c^hm

Altijd op de allermooiste plekjes. Mensen, wat 'n keus ÉÉi_ll_______É_____fc___
U ontdekt de Creatief Vakantieparken op de allermooiste plekjes in Nederland Wat en waar u maar wenst, bij Creatief is het mogelijk. In accommodatie, van
en België Kies uw eigen favoriete vakantiestek: Creatief vindt u van de landhuis tot appartement. In omgeving: van strand en /cc tot hel afwisselende
Waddeneilanden tol in de Belgische Ardennen en van de Zeeuwse stranden landschapvan bos en heidevelden In allerlei faciliteiten: van fietsenverhuur
tot over de Drentse Hondsrug. Variatie volop: elk park isweer nèt even anders tot subtropisch /wembad. Wanneer u maar will: een hele week vakantie, een __■"__
en uniek. Creatief biedt /o voor elk wat wils Want nergens treft u zoveel midweek, een weekend, alles kan hel hele jaar door. tJ*mogelijkheden aan in parken, omgeving en type accommodatie.

Zó voordelig is alléén Creatief:
De meeste keUS in Vakantieparken in Nederland. Lang weekend voor maar 210,-! Met 6 personen in een comfortabele bunga- ___*___£
Vergelijk maar eens het grote ge/ellige Familiepark Hel Land van Bartje bij low. dat is nog geen 12 gulden p.p. per dag. Dit is slechts één van de vele
Borger met hel exklusieve Beach Park Texel, waar villas zijn met sauna en Prijsknallers van Creatief. Want wat dacht u van een hele week voor 345.- aan
zonnebank. Of met hel romantische Landgoed De Elsgraven bij Rijssen. waar het IJsselmeer. in een bungalow voor 4 personen. Of van een midweek voor
de bedden in uw fraaie landhuis al voor u zijn opgemaakt. Dit zijn slechts 295,- in 'n Creatief Exklusief park voor 4 personen. Kijk zelf voor nog méér
enkele voorbeelden uit het grote en gevarieerde Creatief-aanbod. Bij Creatief voordelige vakanlie-mogelijkheden in onze brochure.
hebt u verder de keus uit diverse comfortabele vakantieverblijven van luxe villa .-, L_-# ___. !-____ ■ , ■ , - ■—!___!
tol appartement (2 tot 8 personen). CtltStreeKS DOeKfifl, DËtËMiSIt giDOt VOOITJee.I.

Bij Creatief boekl u rechtstreeks, zonder tussenschakels en exlra kosten. En dat

Creatief: al iaien een Zeer betrouwbare prijsverschil merkt u meteen. Want Creatief biedt daardoor heel veel scherp

" .. __ geprijsde weekends, midweken. weken en arrangementen. D«v—» __~.a_i ~.A,>» ...»L »nJT!.>nl.>->!<>v Iorganisatie. jl non voor meer vakantiepiezier.
Al meer dan 12 ,aar staal Creatief Vakantieparken garant voor gran- JÊÊÊt Vraag de gratis Creatief-brochuie aan! ia -„.„. _:: nratis Hp Un ranina V Hikkp klpnrinp hrrx-htirp 1995dio/e vakanties Gastvrij, betrouwbaar. 100% service en erg voor- 'ï_____r 't 9 pagina S dikke kleurige DrOCITUre IM3O. I
delige prijzen, daar kan elke gast op rekenen op ieder Creatief- Ui3U-__o__o_s/. boordevol aantrekkelijk geprijsde vakanties,
park. Dat die sukses-formule aanslaat, blijk wel uit het feit, dat we B^Bk Bel omgaand voor de nieuwe, gratis. 140 pagina's dikke kleuren-brochu- I |\Jaam. m/Vuitgegroeid zijn van 5 naar maar liefst 27 vakantieparken op de WÊ re „( stuur de bon in. En ontdek ook dat de allermooiste en voordelig- ._. M
allermooiste plekjes in Nederland en België Hiermee is Cre3lief de Bk S|e vakanlies altijd Creatief heten! Voorletters:.... ____4__tf_ÉH
grootste aanbieder wat aantal vakantieparken in Nederland betreft. " ■
Volop en gevarieerd vakantiepiezier: sporten, luieren, natuur. _H VsÊ*% AdreS Iaklief bezig zijn, kan bij Creatief. Per stel. per groep of ___■ mr% "' "*" Sm^kWT'-B' i__T'M—l ——IT'Ml■ _i __________!___■
het ge/in: u hebt het/elf voor het kie/en. __P^^^ ~>^ —s«— ————"__————^_———■—————————^——_ Postcode: '^______H_l __^' I

Creatief staat garant voor service en é^ft'ikt W " "^ - "~^i WoonP'-: ■i_Jf#**>l^.
Door de groei bij Creatief zijn er de laatste jaren veel ____4^^ -I — " / M—l —I —B
nieuwe parken bijgekomen, met stuk voor stuk kwaliteits-bungalows. VAr^A MTIFPAPk'FM I ' ütvü bon '" een ongefrankeerde enveloppe
Wij doen er alles aan om hel onze gasten 100% naar de zin te maken. Vi^l\/AIN I IEI/^lxIVdN sturen nam: CroatieïVökantiepctrken.
Daarom stellen wij zeer strenge eisen aan onderhoud, schoonmaak en m 3_H . . i < Antwoordnummer 442. 9700 WB Groningen Wt
uiterlijk van onze vaak nieuwe bungalows. Die zien er het hele jaar V\\\^ * "C a/l . »S* 'onna fl^i;
door van binnen en van buiten altijd prima onderhouden en fris uit. "*. Vj^èN I -£_vï*i—__r _f
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Krullekop, stoppelbaardje van pakweg drie
dagen, een mooi atletisch gebeeldhouwd lijf
en een bijbels hoofd. Pete Sampras heeft iets
goddelijks. De wereldkampioen lijkt het ten-
nis ontstegen. De 23-jarige Amerikaan speelt
bij vlagen briljant. „Hij slaat ballen waar an-
deren slechts van dromen," spreekt collega
Jim Courier eerbiedig. Maar de absolute
nummer één van de wereld is bovenal zich-
zelf gebleven. Kil, emotieloos en onverstoor-
baar. Het 'no nonsense-type'. „Voor het pu-
bliek had hij net zo goed een ballen jongen
kunnen zijn," liet Torn Nijssen zich ooit ont-
vallen. Pete Sampras is, tot ergernis overi-
gens van de tennisbobo's, nu eenmaal geen
flamboyante megaster. „Ik ben geen cabare-
tier. Ik ben zakenman en de tennisbaan is
mijn bureau." Pete Sampras grijnst. En dan
is hij het gevaarlijkst. De hoffelijke en immer
beleefde speler laat liever zijn racket spre-
ken. „Hij ziet er niet bepaald oorlogszuchtig
uit, maar hij timmert met het grootsteplezier
iedereen van de baan," weet coach Tim Gul-
likson. Pete Sampras staat voor saai, klas-
siek en verveeld. Maar hij is wel simpelweg
de allerbeste.

door

FRANS
DREISSEN

zich zelfs georganiseerde uit-
stapjes of museumbezoekjes tij-
dens zijn lange verblijven in de
tennisoorden. „Ik ben geen toe-
rist en heb me voorgenomen al-
les te doen om te voorkomen dat
ik later spijt krijg van het ver-
spillen van mijn talent."

Volgens de critici is Sampras te
eenzijdig met de sport bezig. En
dat terwijl het saaie tennis, dat
in deze tijden flink onder druk
staat en tal van sponsors dreigt
te verliezen, het eigenlijk moe-
ten hebben van nieuwe helden.
Kleurrijke spelers vooral. Met
uitstraling en charisma. De bo-
bo's prediken de show. Vuur-
werk en lasershows moeten het
tennis nieuw leven inblazen. Net
als enkele spelregelwijzigingen.
Maar Sampras heeft een afkeer
van al die nieuwe ideeën. „Ik
ben~van het klassieke stempel.
Ik ben liever tennisser in plaats
van circusartiest."
Tennisnomaad Sampras concen-
treert zich daarom op een spel-
letje backgammon en een rondje
golf na, volledig op de sport. Hij
is als kampioen geboren en was
als kind al perfect. Pete Sam-
pras is net als Andre Agassi,
Steffi Graf en Goran Ivanisevic
het product van een typische
carriereplanning. Vader Sote-
rios en moeder Georgia ontdek-
ten het potentieel talent in hun
zoon al toen die net drie jaar
oud was. „Hij raakte en wierp
de ballen al bijna perfect." Uit-
eindelijk was het zus Stella die
kleine Pete de eerste tennis-
kunstjes leerde op de banen van
de highschool. „Op een gegeven
moment kwam hij naar mij toe
en zei hij dat hij een trainer no-
dig had," herinnert pa Sampras
zich.

Het spel ontwikkelde zich in
sneltreinvaart. De echte door-
braak kwam in 1990, op 18-jari-
ge leeftijd. Binnen acht maan-
den klom Sampras van een nog

j^TWERPEN/MÜNCHEN
Vet amDUrgers dansen in het
te speciaal verzoek van Pc-
L-, Sampras. De roomservice
(JI**1** al lang niet meer vreemd
Ij* van de soms ongebruikelijke
e peilingen. „Tennissers zijn nu
n J-maal een apart volk." Sport-
rV^den, die leven uit een kof-
w Urenlang op bed liggen met
s_*v of CNN op de buis. Of
tle , gewoon wat lui hangen in
fleren fauteuils in de lobby.
s 0

e zijn niet bepaald de meest
prClale sporters," bekent Sam-
"._?.?■ ~Bijna iedereen is op zich-
tjj aangewezen. Vrienden
cje

a Je mdc topsport maar zel-
'J^Het is vaak eenzaam aan de

Gewoon de allerbeste

Pete Sampras
laat liever zijn
racket spreken

r,J -s een opvallende verschij-
"to ?' envoudig t-shirt, vale
"Hul vlotte Pas- De
de ;**-~miljonair valt ietwat uit
te |°°n in het luxueuze vijfster-hotel. Een wat oudere dame
te rPt een schichtige en afkeu-
iern e naar de sportieve jon-uJ1*311- Maar Sampras heeft
(j- e^ oog voor de hamburgers

hem worden geserveerd.

"jJ bestelt wel eens vaker een
J* ttiac', biecht hij eerlijk op.

il- jar -*unnen de duurste diners
lipt duurste restaurants soms
ve J tegenop." Pete Sampras
j^*oochent zijn afkomst niet.
0 zoon van Griekse ouders is
c_fte§r°eid in een hamburger-

Snelheid en fast food
en 'm in het bloed. „Er zit

WriSVVaar een stukie Grieken-
eek? *n me, maar ik voel me eennte Amerikaan."

" Hij kan alles met een bal. Pete Sampras staat bekend om zijn dodelijke precisie. Hij is zelfs in staat om een vlieg
van de achterlijn te serveren. Foto: reuter.

)_a* ls een sloddervos. Ook op de
shon' n P°"° h^gt half uit de
100 s- Maar zijn spel is weerga-
st s- Tennisvirtuoos Sampras
jjj. at bekend om zijn dodelijke
cc Clsie. Hij is zelfs in staat om
Se*-\ Vaeg van de achterlijn te
j^ ei*en. Als 'ace-koning' (vorig
°ok *011 voltreffers) vuurt hij
t 6g

re gelmatig kogels af op zijn
r4_? er-stander. De service zit in
-.ty 1-85 meter lange en 77 kg
doe

a
trt frame gebakken- "HiJ

k e £*et spelletje zo simpel lij—
""( ' Oaarom vraag ik me soms
\ve , gemiddelde toeschouwer
k e-..?;-et hoe goed hij daadwer-
Son is'" vraagt coach Gullik--11 zich opyecht af.

En ervan genieten kan Sampras
voorlopig nog. Al zal het niet zo
makkelijk worden om net als
Lendl drie, vier jaar vrijwel on-
geslagen te blijven. „Het tennis
heeft zich de afgelopen jaren
sterk geëvolueerd. Het niveau
ligt hoger, de top is breder."

Een ster zonder sterallures. Het
leverde Pete Sampras in elk ge-

Sampras straalt braafheid uit.
Met een hoffelijk knikje naar de
ballenjongens en -meisjes vraagt
hij de bal. Eén per servicebeurt.
Bewaakt door enorme 'kleerkas-
ten', Swarzeneggers in het kwa-
draat die geen moment van zijn
zijde wijken, voldoet Sampras
bovendien na afloop vriendelijk
aan het gebedel om handteke-
ningen. „Ik wil een voorbeeld
zijn voor de jeugd. Ik vind image
belangrijk en wil gerespecteerd
worden. Daarom vloek ik ook
nooit op de baan of smijt ik met
rackets. Dat is gênant. Boven-
dien heb ik geleerd om mijn ge-
voelens voor de tegenstander
verborgen te houden."

Een jaar lang nummer één, tien
toernooititels waaronder twee
Grand Slams (Melbourne en
Wimbledon) en als bekroning de

Met alleen talent zou Sampras
het nooit zo ver hebben ge-
schopt. Topsport vergt meer: to-
tale opoffering en een ijzeren
discipline. De Amerikaan slaat
nooit een trainingsessie over en
zal ook nooit verzaken in de fit-
nessruimte. „Ik twijfel nooit aan
mijn capaciteiten. Ik heb een
groot vertrouwen in mezelf. Als
speler én als mens." Tennis be-
heerst zijn leven. Hij ontzegt

Een nummer-één-notering
schept echter verplichtingen. De
druk is groter dan normaal,
evenals de stress. „Toch is het
een lekker gevoel. Mats Wilan-
der is natuurlijk nooit een ge-
lukkige nummer één geweest,
maar ik probeer er gewoon het
beste van te maken. Ik probeer
er ook van te genieten."

wereldtitel. Pete Sampras terro-
riseerde het afgelopen jaar de
tennisscene en had soms een on-
waarschijnlijke voorsprong van
ruim 2000 punten op zijn naaste
belager. „Hij is de absolute top-
per van het moment en mis-
schien wel de beste aller tijden,"
is de ietwat gekleurde mening
van coach Gullikson.

val de nodige koosnaampjes op.
Sweet Pete, Boring Pete, Lovely
Pete. „Ik ben normaal en dat is
behoorlijk moeilijk bij wat ik
doe." Fotografen brengen hun
camera's in de aanslag, journa-
listen belegeren hem en onder-
tussen wordt van alle kanten
aan hem getrokken om hem voor
de tv-camera's te slepen. Het
circus-Sampras. De Amerikaan
laat zich alle plichtplegingen
welgevallen. „Je hebt veel ver-
plichtingen. Of ik het leuk vind?
Het hoort nu eenmaal bij je
vak."

# Pete Sampras op Wimbledon. Saai, klassiek en verveeld. Maar wel 'simply the best. Foto: reuter
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sport

onbeduidende 81ste plaats naar
de top-vijf. „Opeens staan jour-
nalisten, sponsors en organisa-
toren voor je in de rij. Weg pri-
vacy, weg gemoedsrust. Daar
heb ik in het begin echt moeite
mee gehad."

Privé en werk moeten volgens
Sampras strikt gescheiden ge-
houden worden. Het privéleven
is hem heilig. „Ik hoef in Ameri-
ka gelukkig nog net geen pruik
of grote zonnebril op, zoals Bo-
ris Becker in Duitsland." Thuis,
dat is enkele weken per jaar in
Tampa/Florida, kan hij rustig
op adem komen en afstand van
het tennis nemen. Zijn huis
grenst meteen aan de golfbaan,
waarop hij regelmatig swingt
met zijn golfclubs. „Ik ben ei-
genlijk een echte huismus. Thuis
kan ik lekker ontspannen. Daar-
om ga ik ook haast nooit op va-
kantie. Ik lig het liefst in mijn
eigen bed. Soms wel tien, elf
uur. Tijdens de toernooien ben
ik altijd wat onrustiger. Voel ik
me minder op mijn gemak. Je
voelt die onrust in je onderbe-
wustzijn. Gelukkig gaat mijn
vriendin DeLaine (een studente
rechten, red.) vaak samen met
me op reis."

Pete Sampras heeft eigenlijk
maar twee zwakke plekken: zijn
fysieke en psychische kwest-
baarheid. Enkel- en schouder-
blessures spelen hem regelmatig
parten. „Ik heb een frustrerende
zomer achter derug," zegt Sam-
pras die na Wimbledon weken-
lang door pure overbelasting de
plank missloeg. Hij pleit voor
meer rustperiodes. „Wij spelen
het hele jaar door, terwijl ande-
re sporters kunnen rusten en
werken aan het verfijnen van
hun spel."

Daarnaast heeft de jongeAmeri-
kaan, groot geworden op de
hardcourts, nooit zijn gravel-
trauma kunnen overwinnen.
Ooit hoopt hij nog eens op Ro-
land Garros gelauwerd te mogen
worden. „De ultieme uitdaging.
Daar verwacht haast niemand
een toernooizege van mij. Als
mij dat zou lukken dan ben ik
pas de beste speler. Dan kan ik
iedereen de baas. Overal en al-
tijd."

Grand Slam-toernooien vergen
echter nogal wat van de mentale
fitness. Boris Becker voelt zich
na een slopend evenement soms
zo geestelijk uitgeput en psy-
chisch labiel, dat hij zelfmoord-
plannen koestert. Zover is het
bij Sampras nog niet gekomen.
Maar ook hij heeft kennisge-
maakt met de stress van de 'hei-
lige' toernooien. „Daar moet je
presteren. Daar is de druk het
grootst, omdat de hele wereld
toekijkt en je beoordeelt op die
vier evenementen."

Pete Sampras zou er daarom
veel voor over hebben om Ro-
land Garros te winnen. „Dat is
mooier nog dan een jaar lang
nummer één te staan op de we-
reldranglijst. Dat is maar iets
tijdelijks. Grand Slam-zeges
pakt niemand je meer af. Maar
op gravel moet je geduld op-
brengen en dat is mentaal niet
gemakkelijk als serve-volleyer."

De weg naar de top was lang en
lag bezaaid met heel wat opsta-
kels. Zonder die onweerstaan-
bare drang om de beste speler
van de wereld te worden zou het
niet gelukt zijn om de top te ha-
len. „Het ergste vind ik nog dat
ik soms maanden van huis ben.
Ik logeer dan weliswaar meestal
in suites, vlieg eerste klas en
word in de watten gelegd. Maar
het is toch nergens zo goed als
thuis."

Tennisrobot Sampras is de
vleesgeworden Amerikaanse
droom. Maar hij vertoont toch
ook enkele menselijke trekjes.
Hij betreurt het bijvoorbeeld dat
hij slechts weinig echte vrienden
heeft. „Sociale contacten verwa-
teren snel, omdat je bijna het
hele jaar door in het buitenland
verblijft. Ik heb ook nauwelijks
nog vrienden overgehouden uit
mijn schooltijd. Door de sport
bezocht ik nooit feestjes en was
ik eigenlijk zeer eenzijdig bezig.
Topsport is eigenlijk asociaal.
En ook in het tennis zelf is
vriendschap een zeldzaamheid.
ledereen is met zichzelf bezig."

Een leven in dienst van de sport.
„Ik zou graag eens een keertje
willen skiën, maar dat mag
niet." Sponsors en verzekeraars
hebben contractueel vastgelegd
dat hij niet aan risicovolle spor-
ten mag deelnemen. Bovendien
wil hij nog steeds een keertje
naar Griekenland. „Daar heb-
ben mijn ouders en voorouders
immers gewoond. .Maar tot dus-
ver is het er helaas nog niet van
gekomen."

Pete Sampras. Achter de kille
tennismachine gaat een gewone,
nuchtere jongeman schuil. Toch
blijft het een komisch gezicht.
Een miljonair die in het duurste
hotel een 'big mac' bestelt. De
serveerster lacht en denkt:
„Raar volk toch die tennissers."
Pete Sampras grijnst en wint die
avond met speels gemak zijn zo-
veelste partij.
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Dan is IJmuiden een slim startpunt.
Rust, ruimte en een schoon milieu zijn steeds vaker van De vakantie-experts van Scandinavian Seaways weten
doorslag gevende betekenis bij het kiezen van de jaar- als geen ander de weg in de Noorse fjorden, in de
lijkse vakantie-bestemming. Logisch dus dat Zweden, 'gamla stan' van Stockholm en door het dal van 'the
Noorwegen en Schotland zich in een snel groeiende great Glen'. Zij hebben de mooiste routes uitgezet, de
populariteit mogen verheugen. Want waar kunt u het leukste pensions en campings geselecteerd en de
water nog zó uit een bergbeekje drinken? Waar kunt meest gastvrije hotels uitgezocht. En niemand biedt u
u nog kilometers autorijden zonder een tegenligger te zon rijke keus aan appartementen, huisjes, stuga's,
zien? En waar kunt u nog ongestraft in de vrije natuur hytten en sta-caravans als Scandinavian Seaways.
kamperen?

! Stü-7mij:_;%"nër^^ Stuu,r v_andaa9 noa* de bon in- Dan hebt u volgende
! programma met arrangementen in vveek de gids van uw keuze in huis. Kunt u vast vóór-

genieten van uw volgende vakantie.
D Zweden en Noorwegen
D Noord Engeland en Schotland <i^ *■■_

'C"~ "„"" /^SCANDINAVIAN Jv §7! Postcode: Plaats: \ M jr
__

AVQ // V
j Bon opzenden aan: Scandinavian Seaways, Postbus 54f1, 1970AM IJmuiden. m/llj Ir W

i _
1 a Better Way of Travelling V J
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Ruijters Makelaardij B.V. is onderdeel van de Ruijters Vastgoed-groep, die bestaat uit 6
werkmaatschappijen en zich doelgericht bezighoudt met dekwalitatief hoogwaardige
ontwikkelingvan vastgoedprojecten.

Ruijters MakelaardijB.V. - met vestigingen in Sittard, Heerlen en Maastricht - is een
gerenommeerd makelaarskantoor met een vooraanstaande positie in Zuid- en
Midden-Limburg. Zij is de objectieve deskundigebij het bemiddelen bij koop/verkoop,
huur/verhuur, taxaties en expertises, hypotheken en verzekeringen.

Voor onze vestigingen in Sittard en in Maastricht zoeken wij opkorte termijn een

Receptioniste/telefoniste (m/v)
Voor deze full-time functie dienen kan- - bereidheid tot variabele werktijden,
didaten te-beantwoorden aan de vol- zoals avond- en weekenddienst;
gende functievereisten: - leeftijd circa 25 jaar.

- uitstekendecontactuele en Wij biedeneen leuke, afwisselende
representatieve eigenschappen; werkkring in een team van gemo-

■ - commerciële instelling; met de juiste tiveerde, ondernemende collega's,
actie op het juiste moment;

- enige jaren ervaring in soortgelijke Geïnteresseerden dienen een brief
functie en in staat om zelfstandig met cv. voorzien van pasfoto binnen
te werken; 10 dagen te zenden aan:- minimale opleidingmeao-
secretaj/ieel of -commercieel; Ruijters Makelaardij B.V.

- goede beheersing vah de Engelse en t.a.v. mevrouw E. Lans
Duitse taal; Postbus 119,6130 AC Sittard

- bekendheid met WP;
- flexibele, collegiale mentaliteit;

Bruijters
Ruijters Makelaardij B.V -Sittard MaastrichtHeerten

—t. _. — .. iii i

De Stichting Wonen Midden-Limburg
is een woningcorporatie dieca.
8000 woningenbeheert in ___É ■
Roermond en een aantal I ■omringendegemeenten. Bij de
organisatie werken ruim 130
mensen, dieop een zakelijke en
klantgerichte wijze inhoudgeven
aan de doelstelling van de cht.no

corporatie. ■ WONEN
MIDDEN-LIMBURG

Binnen deafdeling beheer is de functie vacant van

technisch beheerder
De betreffende functionaris is rechtstreeks verantwoording verschuldigd
aan de teamleidertechnisch beheer.
Taken:- het onderzoeken van complexe technische klachten en het geven
van aanwijzingen m.b.t. de uitvoering;- het toezicht houden op deuitvoering van zowel het dagelijkse als
het planmatig onderhoud;- het overleggen met bewoners en/of organisaties over zaken m.b.t.
dewoning en/of woonomgeving;- het periodiek inspecteren van het woningbezit ter voorbereiding op
de jaarlijkse en meerjaren-onderhoudsbegroting.

Functieprofiel:- tenminste een afgeronde opleiding MTS-bouwkunde aangevuld met
de opleiding BNA;

- kennis van en ervaring met het bouwtechnisch beheer van woningen;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;-teamgeest en stressbestendigheid.
Arbeidsvoorwaarden:- aanstelling aanvankelijk voor één jaar, waarna overgegaan kan worden
tot een vaste aanstelling;- salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform deCAO voor
woningcorporaties.

Schriftelijke reacties uiterlijk 6 januari 1995 zenden aan
Stichting Wonen Midden-Limburg, Postbus 400, 6040 AK Roermond.
Nadere informatie over de functie kan worden verkregen bij de heer
C. Snoeijs of de heer J. van de Pas (tel. 04750-86333).

Wij vliegen op uw
wensen

Vaak zit u vast aan bepaalde vakantietijden. En laat die
nou nét niet passen in het arrangement van uw keuze.

Ga niet lang zoeken - kies voor maatwerk.
Boek uw vlucht bij Van der Biesen.

Reisburo Van der Biesen richt zich naar uw vrije tijd. Wij
vliegen op uw wensen. Naar bestemmingen over de helewereld. Met ons bent u er goed verzorgd tussenuit.

Voor een dag of meerdere weken.
Onbeperkte vrijheid en service dicht bij huis.

Er is altijd een Van der Biesen-vestiging bij u in de buurt:
Heerlen, Landgraaf, Geleen, Vaals en Kerkrade (2x).

■ (S-jLfl-fl -
LONDEN £XTRA....hotel-ontbijt-treinkaartjes-overtocht-
musical CATS én een boottocht op de Thames..../ 391,-

MALTA EXTRA 4-daagse vliegreis ***-hotel. HP en
2 dgn. autohuur in mei..../ 783f-

FLORIDA EXTRA....3 weken vlucht mcl. camper,
vertrek in april..../ 1.525,-

NEDERLAND EXTRA....2 daags culinair arrangement
in kasteel mcl. extra's..../ 220,-

De hele wereld vakantieland!

flk ®"—«M*- _7£—
KERKRADE " HEERIEN " LANDGRAAF " GELEEN " VAALS

KROKUS
VAKANTIE

LUXE TOURINGCAR-REIZEN

VLIEGREIS

ABC^REIZEN
Vraag uw reisburo of bel 045-717777

Ik leesde
krant
in deklas
StichtingKrant in deKlas

Tel.(02Q) 6647536

Te huur comf. 5-pers.
STACARAVAN
op een grote camping aan
het Grevelingenmeer bij

Bruinisse in Zeeland. Met
douche, toilet enK-TV.

S 01110-13215.
Caravanshow

Einde Jaars
Aanbiedingen

Overjarige
Bürstner
Hobby
Knaus

Sla Uw slaqü!
Caravan-import

Feijts
Hoofdstraat 84

AMSTENRADE
OPRUIMING div. partijen
voortenten, bijna halve prijs.
Theo Stet bv. voortenten-
centrum. 040-482945.

Duitsland
Vakantie in de mooie bergen
Hoog Sauerland. Mooi wan-
delgebied, goede burgerlijke
keuken. In de buurt van
WINTERBERG. Vol pension
40DM. Pension Althaus,
Dachsloc 171, D-57319 Bad
Berleburg. 00-49.2750459.
VULKANEIFEL nabij Trier-
Koblenz spreekt Nederlands.
Te huur in vakantiedorp Pul-
vemaar nabij Daun-Cochem
top bungalow voor 6 Pers.
Ind.: gemeub. woonkamer/
TV keuken. 2 slaapk. portaal,
douche/wc, terras, grilhoek,
beddegoed, handd. gas en
water gratis. 7 overnachtin-
gen tot 4 pers. DM 385. Voor-
en naseizoen DM 295.
Vraag naar onze folders. F.
Frenken, Schalkenm.weg
21, 054552 Brockscheid.
Telef. 00-49.65731645.

Voor de betere antiek J.
Lempers, Valkenburgerweg
49A, Nuth. Tel. 045-241333/
244706. Open do. van 18.00- 21.00 uur, vr. 10.00 - 18.00
uur, za. 11.00 - 15.00 uur.
2e KERSTDAG open vanaf
11.00u.

Wintersport ______>

i

Wintersport al geboekt ??
Wij hebben het busje dat u zoekt. Huureen 9-pers. bustë
v.a. ’ 94,- p.dag mcl. 100km of ’ 658,- p.week mcl. 1 O 0"

km, mcl. BTW. Autoßent Bastiaans, Spoorsingel 50,
Heerlen. Vraag onze folder. 045-724141. _^_;
:

SCHAATSEN vóór de Kerst
halve prijs. Bert Rekers, Wil-
lemstr. 85, Heerlen. Telef.
045-726840.

Vakantie en Rekreatie

Caravans/tenten
Grote Kerst en Nieuwjaarsshow

bij RIDDERBEKS
Caravan: Eriba en Home Car
Vouwwagen: Trigano en Tago

Alle 1995 modellen staan voor u klaar.
Tevens verhuur en een ruime keuze in occasions.

Wij wensen u fijnefeestdagen
(Showvan 24-12 t/m07-01, zon/feestdagen gesloten)
Prinsenbaan 180 in Koningsbosch. Tèl. 04743-2213.

KERSTSHOW
Ralon Caravans Geulle

Tijdens onze kerstshow van 27-12 t/m 9-01-'95
aantrekkelijkekortingen op zowel gebruikte ex-verhuur als

nieuwe caravans. Dealer Chateau en Homecar. Aanbie-
ding: Twinny Loads ’ 199,-. Zon- feestdagen gesloten.

Brommelen 58 A. S 043-645079.

Frankrijk
Vacance

Comfortables
Stijlvolle huizen (2-30 p.)
in geheel Fr. en Corsica.
Stranden binnenland.

Sommige met privé-zwemb.
en/of tennis. Ook hotels/app.

aan Cöte d-Azur.
Telef. 040-112208.
In/om de tuin

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.

Radio en Afspeelapparatuur

VKISI-U»/
AUTOMOTIVE

<&
INDUSTRIEEL

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951

Blaupunkt Kingston
met RDS, sledeen CD wisselaar

van’ 1.357,- voor ’ 899,- (mcl. BTW).
SPECIALE KERSTAKTIE. A

Rijles

ANWB Autorijleskampen j
De ANWB organiseert een uniekerij-opleiding.

Afhankelijk van de test, duurt de opleiding
tussen de Ben 14 dagen inclusief hetCBR-examen.

Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161.
Te koop gevraagd -~-*^-Wij betalen de hoogste prijs

voor al uw oude METALEN.
ftebr. Swmkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Te k. gevr. metaal nfLw
BANK met Röhm-W-
-plaat. Tel. 045-213285__^^'J

" Voor Piccolo's
zie verder pagina 34 .

Kunst en Antffi
Antiekbeurs
in gemeenschapshut

Roosteren. Za. 24 dcc _ $,
12.00-17.00 uur. Zo. 25"_leKerstd.vanll.oo-I__
uur. Ma. 26 dcc. 2eKei*
van 1.00-18.00uur. Ru*
keuze betaalb. antiek o*

meubels, verl., klokken, P*1
celein, koper, curjogt/

Art Restoren Associa-I

rK ",d"")c
EH__-_

Joanna Ho
restauratrice van

schilderijen en sculpW
O.L. Vrouweplein 20A-8

6211 HE Maastricht
Telefoon 043-25943/

Komt U eens vrijblijvei^
ken naar onze enormfi _,
lectie ANTIEK 0.a.: k_J
tafels, stoelen, K|oy
brons, koper, tin enz..
Scheepers, Panheel*}|
28, Heel. Tel. W^
ledere dag geopend. S
De mooiste grenen enfl
keus volgens VT-V»2l
en Ariadne vindt u bi|JJJJj
Antiek Simpelveld. If*f
64. Telef. 045-44316' j|
gen restauratie en *%>
Maandag gesloten, *^dag koopavond. A\
Speciale Kerstshow 2j_j|
en 31 dcc. bij WIJS^Antiques, Amstenrao6.
9, Hoensbroek-Cei_J
Tel. 045-211976. Het j",
voor de grootste keuZ-
de beste kwaliteit. y

Antiek SIMONS Nuth.
bieden ruime keuze in_^
ke meubelen uit EnK
en Frankrijk tegen bet**^re prijzen met service e^Ook een ruime afdelingtiek grenen en div. a_>
voor een gezellig s,e!j
interieur. Dorpstr. 45A, j

(in het centrum t.o.kerk)-
-243437. Een begrip v<X*
regio! Do. koopavond. y\

Te koop KOUSENA_j
MAAT uit de jaren 50 Q
exemplaar in Nedefl*-
Tel. 046-745327.

Vakantie
EINDEJAARS aanbied-"*
Dethleffs caravans, j,

' 1995 mod. in onze sfiO%
Aanbiedingen in 1994'Li; modellen. Tillemans r_jJ
atie, Haefland 19, BrunS5"

■ Tel. 045-270388.
KERST en nieuwjaars^
v. 24 dcc. '94 t/m 7 jan- g
Show van de nieuwe \
modellen, Beyerland, A*
Fendt caravans en °°_vouwwagens. Tevens
ruime keuze in gebruikt*
ravans en diverse v"
wagens en nog enkel*
modellen verhuur ca'3
en vouwwagens.
sneeuwt kerst- en nl_Jjaarsaanbiedingen in
uitgebreide onderdelen- ,
accessoiresshop voor 3',
camping en kampee'-*
digheden o.a. voorie",,
dak-, schuif- en terrasW"
campingmeubels, sla3?,,
ken etc. etc. Tevens W
verkrijgbaar de unieke "£van stallingshoes. Sp*-^
tijdens de kerstshow bij
koop van ’lOO,- acce*
res een prachtige
pluche kerstbeer kado __'
1 per klant) Op = Op. P'0*,
al de gezellige vakantie»
met een hapje en drankF.
De Olde Caravan, Dr-
lenslaan 141, md.park
Sittard. 046-513634 (op *en feestdagen gesloten).

; HOBBY 455 '94; 420 '425 '89; 430 '88 '89; 40?i '92; 370 '89 '91. R. V. ö_
str. 45, Nieuwstadt. ie
04498-54664. ___
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"< Een jaar geleden trad de Maas op tal van plaatsen buiten de oevers. Een ramp voor particulieren, een ramp ook voor ondernemers. Tal van bedrijven dreigden als gevolg van de financiële

rs
HIÜ

schade kopje onder te gaan. Maar in de nood leert men zijn vrienden kennen. Zoals de adviseurs van het IMK, het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Met man en macht is er samen met de17-*
ers*
iu-1- **N^
i, °ndernemer snel gewerkt om zaken weer op het droge te trekken. Het IMK inventariseerde, adviseerde en wees de weg naar en verstrekte subsidies en i ! andere hulpbronnen. Nog altijd ondervinden

lS__ .V 'j °**dernemers in uiteenlopende branches en sectoren hinder van de overstromingen. Maar het grootste leed is geleden; het optimisme .jê v en het doorzettingsvermogen van

'fe Limburgse onder- W\ Il_^|r,|ic4l-V-Cf nemers doen de rest. Maar het IMK werkt niet AJ wk alleen in noodgevallen; het

\s st^at in alle gevallen V_*-) H I \hl IVI l\"_^l_l\/IQP^I \X voor e onc*ernemer -^aar* Zodat ondernemers er ' m L nooit alleen voor staan

$en hun beslissingen S| |Q9Y VilW ICld II stevig kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld bij het IL kiezen van de

-fll _fc___■ _■>-¥ _fl Wr

sls Juiste vestigingplaats. Bij alle zaken die te maken hebben met bouwen en verbouwen. Bij het bepalen van de winnende strategie #g| ff_ . 'rJ- f
- 1 _^^ij °f het uitstippelen van een evenwichtig financieel beleid. Maar ook bij bedrijfsovername of kwaliteitszorg leveren de adviseurs van ■ W^ ' ê1 ___ f

m ■
m I i\ /1 net IMK waardevolle bijdragen. En datzelfde geldt wanneer u een verfrissende kijk op de bedrijfsvoering wilt hebben. Met andere woorden: mm 1/

"* lift/ I
lil H ■ / _■

■* °ndernemen wordt succesvol ondernemen met het IMK. Omdat het IMK uw taal spreekt en net als u van mening is dat jm ■ lm
- __ Wr^ -JkW Wr

y,, a-leen het resultaat telt. Met vestigingen in Venlo, Roermond, Heerlen en / \ # _A_^
U fß_y__j__amitijy )

Maastricht is de goede raad van het IMK altijd dichtbij. Bel: 077 548872. \ / % "*>3
\ / f^o*^^ N^_ _l_^_^«_____

Succesvol ondernemen, vanzelfsprekend met 't IMK.

STADSSCHOUWBURG HEERLEN wenst u prettige feestdagen en een theaterrijk 1995
do. 30 mrl. 20.00 uur LSO Symphonie Orkest za. 14 jan. 20.30 uur Els de Schepper: met Willem Nijholt als Cole Porter ____-__-___^___j_^^^^i I van Maastricht; dirigent: Salvador AAas Conde Vlaamse Zeep - cabaret za. 13 mei 20.30 uur Basterd, cabaret
di. 4 apr. 20.00 uur Jaapvan Zweden en di. 17 jan. 20.00 uur Compagnie Cortes vr. 19 mei 20.00 uur Jeans V:

Mozarteum Orkest Salzburg Santos: muziektheater The Party, show _ri_|M|^^2_i do. 27 apr. 20.00 uur Petersen Kwartet en do. 19 jan. 20.00 uur lebbis en Janssen: za. 20 mei 20.30 uur Hans Teeuwen:
■■*|jK!*W^H| Susanne Grützmann, kamermuziek Goedkope Oplossingen - cabaret Hard & Zielig - cabaret WW^^^ "^ _■K_Wr< * wo. 31 mei 20.00 uur Berliner Symphoniker; vr. 20 jan. 20.30 uur Jeroen van Merwijk, do. I juni 20.00 uur Herman Finkers WF ' _k<___r\ ■K!_lj|_l£ 'fik dirigent: Jaapvan Zweden viool cabaret UITVERKOCHT ______ _^^^^^BBUmIVV J |_V do. 8 juni 20.00 uur LSO Symphonie Orkest za 28 jan. 20.00 uur My Fair Lady vr. 2 juni 20.00 uur Herman Finkers B *È WA V

■Vl|PWj^^ von Moastrkht; dirigent- Jun'ichi Hirokami UITVERKOCHT UITVERKOCHT ■ WË WJ_f II zo. 29 jan.. 20.00 uur My Fair Lady W. __» f■/I,W^_Hr*ï-«_l_P_2 FAMIUEVOORSTELUNGEN UITVERKOCHT THEATERCONCERT W S v^wo. 28 dcc. 19.00 uur De Thuiskomst van vr. 17 feb. 20.00 uur Bert Visscher, cabaret zo. 1 jan. 15.00 uur André Rieu & het Johan ■ \ 4k% M
- mmM IJ Odysseus, Frank Grooihof vanaf 7 jaar di 21 feb 20.00 uur The Blues Brothen: UITVERKOCHT Strauss Orkest WJ^. X M

I "^1 -FV zo. 5 feb. 15.00 uur Bostien & Bastienne, A tribute to vr. 20 jan. 20.00 uur The Shooring Party Wild _^____l_______. MW—^^^J^T^M Opera Skon - vanaf 5 jaar za. 11 mrl. 20.30 uur Reinder van der Naait, do. 2 feb. 20.00 uur Golden Earring W M i ■wo. 15 feb. 15.00 uur Speeltheater Gent cabaret Unplugged Volume 2 Jk% ï_^l______l
mj fl Meneer Bach - vanaf 5 jaar _o. 12 mrt. 20.00 uur Man van la Mancha, za, 1 1 feb. 20.00 uur Marjorie Barnes: Wk\mW M ■ do. 23 feb. 19.00uur OpusOne: musical Koninklijk Ballet van Vlaanderen Basic Black■ / Porgy & Bess " vanaf 12 jaar di. 14 mrt. 20.00 uur Jules Deelder za. 18 feb. 20.30 uur Paul Pleijsier fl

MF I Jj wo. 12 apr. 15.00 uur Poppentheater Dibbes Deelder leeft 4 Nationaal Gitarist FflWf^ ' fl vanaf 5 jaar za. 25 mrt. 20.30 uur Kommil Foo, cabaret do. 9 mrt. 20.00 uur Benny Neyman fL\
zo. 23 apr. 15.00 uur Circustheater Elleboog vr. 31 mrt. 20.30 uur TheatergroepKapok jubileumconcert M

■&_«"___ \*__^B vanaf 5 jaar UITVERKOCHT za. 11 mrt.. 20.00 uur Night of the Gipsies fIV
fl^r wo. 26 apr. 19.00 uur De Kleine Prins, za. 1 apr. 20.30 uur Zindroom Normaal The Hajra Gipsies en The Gipsy Boys fli ■_.__■Wjf ' Jk Velvets Schwarzes Theater - vanaf 6 jaar gesproken - cabaret do. 13 apr. 20.00 uur Grant & Forsythflf&— * ___■ za. 8 apr. 20.30 uur Lenette van Dongen: vr. 21 apr. 20.00 uur Pia Beek & The Dutch- j^k\\wm\wmmmmmm\ OPERA/OPERETTE Mag het wat zachter - cabaret Swing College Band fl_flfl_flfl_fl_H mWkwmM"De Nationale Reisopera do. 12 jan. 20.00 uur Rusalka, di. 11 apr. 20.00 uur Paul Haenen: vr. 28 apr. 20.00 uur Slagerij van Kampen: ~ .... .

"2 januari:Rusalka van Dvorak door De Nationale Reisopera Smakelijke voortzetting - cabaret A series of slills " yf" toneel
di. 7 feb. 20.00 uur Het sluwe vosje, opera do. 13 apr. 20.30 uur WA.C.K.O.: di. 2 mei 20.00 uur Jasperina de Jong 3 februari: De tramlijn die verlangen heet

BALLET/DANS van Leo Janacek door Opera Zuid La Sopa del Dia - cabaret Morgenster Foto: Bart Michielsen
*-a. 21 jan. 20.00 uur Dansfestival wo. 8 mrt. 20.00 uur Lo Bohème, za. 15 apr. 20.00 uur Tineke Schouten: wo. 3 mei 20.00 uur Cor Bakker en
■■o. 22 jan. 13.00 uur Dansfestival van Giocomo Puccini doorRoemeense All you need is lach - one-woman-show Bert van den Brink door het Noord Nederlands Toneel

1 feb. 20.00 uur Introdans Staatsopera Cluj Napoca za. 22 apr. 20.00 uur Wadaiko Ichiro, op twee vleugels vr. 24 mrt. 20.30 uur Tussendorst
Messiah en Iwee wereldpremières do. 6 apr. 20.00 uur La Vie Parisienne, Japanse trommelkunsl wo. 10 mei 20.00 uur Hoofdstad Operette door Maarten Wansink en Justus van Oei«o. 16 feb. 20.00 uur Conny Janssen van Jacques Offenbach door Stpatsoperette zo. 30 apr. 20.00 uur You're The Top, in concert vr. 7 apr. 20.30 uur De Kleine Vrijheid,, danst 3 Warschau m————m^^mM^—m&^^^^^m^mm do. 11 mei 20.00 uur Jump 'n Jive door De Zwarte Komedie

ai. 21 mrt. 20.00uur La Bayadère ma. 17 apr. 20.00 uur Faust, wo. 17 mei 20.00 uur Het Groot wo. 19 april 20.00 uur Het dagboek van Armedoor het Ballet van de Staatsopera Taiarsta De Nationale Reisopera m.m.v. Het Brabants Niet Te Vermijden Frank, toneelbewerking van Mies Bouhuys
29 mrl. 20.00 uur Djazzex Modern Jazz Orkest 0.1.v. Ed Spanjaard HT Dans/Show Orkest do. 18 mei 20.00 uur Stop calling me Vernon

Dance Company za. 29 apr. 20.00 uur Eine Nacht in Venedig, vr. 26 mei 20.00 uur Metropole Orkest moderne satire; The Right Size (Engeland)
5 apr. 20.00 uur Staatsdansgezelschap van Johann Strauss door Muziektheater Orpheus j||wg^J di. 30 mei 20.00 uur Rob de Nijs

van Wit-Rusland wo. 10 mei 20.00 uur Hoofdstad Operette in De duvel is oudai- 25 apr. 20.00 uur Scapino Rotterdam concert, fragmenten uit beroemde operettes en "_% jfl
drie balletten musicals TONEEL

*" 9 mei 20.00 uur Het Folkloristisch do. 25 mei 20.00 uur L'Elisir d'amore, do. 5 jan. 20.00 uur Nora of het Poppenhuis
Danstheater. Uil deNieuwe Wereld komische opera van GaetanoDonizetti door van Ibsen door Westvlaams

Opera Zuia Theaterkollektief Malpertuis _______________
CONCERT -^ Regie: Dirk Tanghe. y^ o^k^^wt^v- 6 jan. 20.00 uur LSO Symphonie Orkest SHOW/CABARET/MUSICAL W <_■ di 10 jan 20.00 uur Sheriock Holmes /van Maastricht; dirigent: Shlomo Mintz MUZIEKTHEATER WLW T **/ ÊM door Lamda /20- 15 jan. 20.00 uur Eliane Rodrigues, za. 7 jan. 20.00 uur Chess, Koninklijk Ballet _____.■ *iB vr- -3ian 20.00 uur Non-actief, /

pianoiecital van Vlaanderen UITVERKOCHT blijspel van Jos Brink +ér ________£- ~-~^_wo. 8 feb. 20.00 uur Abdel-Rahman El-Bacha, vr. 13 jan. 2030 uur Rob van Houten en Clous wo. 18 jan. 20.00 uur Bouwmeester Solness, Aj ____^^_______________T<VVpianorecital van Mechelen Petit Peu Show - cabaret tragedie van Ibsen door Theater Anrigone M Amr ■"i\A -- n.
*a 18 feb. 20.11 uur LSO symphonie Orkest za. 14 jan. 20.00 uur JeArme, muziektheater, 9 Tineke Schouten Vf 3£b 20.00 uur De tramlijn M mJA^^m^ WMÊ J_Bk.\

van Maastricht, Vastelaovesconcert Koninklijk Ballet van Vbanderen 15 april: All you need is lach die verlangen heet, drama van Tennessee Ë **Mr\k\^^^^^^ fl _m\
Williams door Het Zuidelijk Ë I M mT^^mm^kW^^. __^ \Toneel Regie: Ivo van Hove *■■ /_V Ê^ IW "^_k \Reserveer tijdig uw plaatskaarten, bel onze informatrices van de kassa! d' ~4fe_? 00 uur De Woonboot / » M_J

__<___ _~,.- komedie met o.a. Gees Linnebank, Trudy Labii, _■ ___ Wk_f 045. 71 6607 Bodü de b Parra L—m\w\WËÊÊËmmm
Openingstijden kassa: ma. t/m vr. 10.00 - 15.00 uur do. koopavond 18.00 - 21.00 uur en za. 10.00 " 12.00 uur. di 7 mrt- 20.00 uur Japon over het balkon, STADSSCHOUWBURG

Zaterdag 24 en zaterdag 31 december is de kassa gesloten. do. i6°mr? luLTvanHugoCbus HEERLEN



" Kalm weertje.
Het stormt vooral

in het hart.

Foto's: HENK DE VELDE

HISWA (52° noorderbreedte) - Rusteloze
ogen, het gezicht witgeloogd door het zoute
buiswater en een waggelende gang. Spie-
dend laveert hij tussen de glanzende super-
jachten in de Amsterdamse Rai. De mijme-
rende geest zweeft als een albatros langs de
spanten van de overkoepeling. Hij heeft
botten van kurk. Daardoor is zijn drijfver-
mogen zowel boven als onder de equator
ongeëvenaard. Spookvaarder van de zeven
zeeën. Op drift geraakt, omdat hij scheur-
buik kreeg van inlegkruisjes met vleugel-
tjes, surpriseshow en 'Ach, wij zorgen er-
voor.
Drie keer zeilde hij de wereld rond.
Schreeuwend, jankend en brullend tegen
Onze Lieve Heer. Aangrijpend was zijn
tocht met de Zeeman, het vreemde, kana-
riegele vaartuig dat wekenlang gehavend
ronddoolde in de gruwelijke oneindigheid
en te pletter sloeg op een nooit opgelost
mysterie. Heel Nederland vroeg zich be-
zorgd af: waar blijft hij nou met zijn
schuitje?

Henk de Velde, de Vliegendste
Hollander.

Opgesloten in de benauwenis van
het vooronder zoekt hij de aanva-
ring met zichzelf. Het ankervan de
bijbel naast dertig dubbele een-
persoons Unoxrookworsten en
honderd verse uien.

Gelovige zoon van een gerefor-
meerde ouderling uit IJsselmui-
den. Raakte bezeten van een idee-
fixe: in honderd dagen solo en
non-stop de wereld rond met een
catamaran. Het record staat op
naam van de Fransman Titouan
Lamazou die in 1990 afmeerde na
honderdnegen dagen.Lichtend ba-
ken.

Kerst, twee jaar terugbladeren in
het scheepsjournaal van de Zee-
man.

dagen. Maar 5010... dat is OT
nus kietelen.

il
Voor de duivel niet bang. Scb* \
rend: „De grootste spanning*-', (
heb meegemaakt, was toen óf \lasting me vroeg waar ik mijn. j
vandaan had." Bijdraaiend <_|
branding van de emotie: „$l
straks weer uitvaar, is het mi?'
cord, mijn geliefden die ik ad1 ,
laat, en de confrontatie m<-*^Lieve Heer. Toch is het niet óf .
den, want als het water hel^ {
vlak was, ging elke pastoor ".
__» "»zee.

Zijn vierde boek staat op st'r
Het stormt. De x-beauforts val. %ontheemde hart. „Het is de oojj
van verlangens die je in wilt j
len. Die kunnen niet - ik he*1 j,
ook een schitterende vriend-'.
worden gecompenseerd door
vrouw."... Mayday, mayday. Een FiliPn
se vrachtboot signaleert hem
april bezijden Rio de Janeiro j

müesli raakt op. Vissen W*s
met het laatste gasbolletje.JJ
weken later een tweede cveji
ken, overgeseind door de N*_l
lander lonian Express. De siWpi i
wordt steeds raadselachtige / |
Zeeman sukkelt voort in de.L,
heimzinnige doldrums, de st^jn
gordel op de evenaar. Depi*-^
van de hoge druk en de v
kende eenzaamheid vraagl
schepeling zich vertwijfeld f
waarom hij heeft gefaald. j
stop, schrale troost. Hij V
kraamt wartaal uit. Roerga"
overstuur...

Het Hiswa-publiek in de Rat V
gaapt zich aan de videobed0

van de Zeeman. Fata morganaJ,
monitor. Henk staat erbij en ■*"■;
er stiekem naar. „Jakkeren oVet,,
golven met ontzag voor de ele"-^ten." Prikkeling langs de ru&,
graat. „De beste ontdekkers -1j
den respect voor de zee. Niet y
de mensen, want het waren
despoten. Voorzichtig, voor-ziende blik. Anders waren ze i>L
teruggekomen. Magelhaen en J,
lumbus waren zó zeker: achte*,.
horizon ligt land." IJzeren f-1
nen, houten schepen.

...De Azoren, half mei. Nog *L;
zend mijl. De beschaving dl^.zich aan. De eerste koelkast W^voorbijdrijven, plastic em^troep. Verder weg slaat een ë°.J
een grotervoorwerp, een conta' ,
of boomstam. Hij valt in slaaP
wordt wakker dooreen onzette*l^klap. Bloedneus. Overal chaos^,
mast ligt omver, boeg aan *-%
boord verdwenen. Gebotst op /

ufo? Met een handdoek wapP'■s
hij naar een naderend schip. He ,
de Rus Harry Pollit...
Wonderbaarlijke redding. OPjj-j
pikt na honderdzevenenvee-Tj
dagen plus die ene waarvan ,
zich nauwelijks iets herinnert *.
dek van de Rus stort hij in elk2' ,
De gezagvoerder zwenkt af A .
Madeira. Daar wordt de swh
breukeling met spoed geopere6'
Driedubbele schedelbasisbre
Een week laterrijdt de man me-
zeebenen in een rolstoel door (
slurf van Schiphol. Applaus v
de glorieuze verliezer.

# Henk de Velde, de Grote Beer van de beide halfronden.en schip zijn voortdurend bezig te
vergaan.

... Sinds de start in Brest fantas-
tisch zeilweer. Op naar het zuiden.
De automatisch piloot werkt vlek-
keloos, al vraagt hij veel stroom.
Wie een record wil vestigen, moet
gebruik maken van de modernste
middelen. Dankzij de elektronica
heeft dezeiler de handen vrij voor
de tuigage. Solo, dat is nog eens
wat anders dan Dirk Nauta met
zijn bemanning. Oudjaar, vliegen-
de vissen in depan. De eerste ave-
rij is van niet-nautische aard.
Gebit kapot. Hij wil het lijmen,
maar kan de ontbrekendekies niet
vinden. Vervelend, hard randje
achter in de mond...
Een catamaran is een tweeromps-
boot, gemaakt om te racen. Vanbo-
ven ziet hij eruit als een hoofdlet-
ter H. De twee torpedo-achtige
drijvers overdwars verbonden
door een gewelfd, open brugdek
met inwendige cockpit. Dat ka-
juitje meet twee bij drie en is an-
derhalve meter hoog. Staan kan
niet. Hij moet alles op zijn knieën
doen, wroetend door de comparti-
menten met de apparatuur, net als
vroeger de kompels in de mijn.

sloeg om in recordpogingen op de
lange afstand. „De Atlantische
Oceaan is me te kort. Duurt hoog-
uit veertien dagen." Gewoon door-
gaan.

is." Reclame van het zuiverste wa-
ter.

stoken. „Die ene fatale golf, elke
minuut kan de laatste zijn. Dat be-
seft de alpinist ook als de gletsjer
vlak naast hem naar beneden don-
dert. Momenten die niemand je
afneemt."

De H van De Velde is achttien me-
ter lang en elf breed. Mast van
drieëntwintig meter, grootzeil
honderd vierkante meter. Enorm
gevaarte. Als Henkie aan dek ver-
schijnt om genua of spinnaker te
hijsen, is hij net Kleinduimpje.

vrouw." Bij hem was het vooral
het complex in het hoofd. Als pro-
fessioneel zeiler de stormen beva-
ren. „Anders word je voor de rest
van je leven gekweld door de
vraag: waarom heb ik het niet ge-
daan?" Gevangen in de hallucina-
ties van de holle zee.

De blik peilt de einder, twee stre-
ken bakboord. De Rai is zó groot
dat tienduizend mensen erin ver-
drinken, maar de Grote Beer van
de beide halfronden heeft last van
engtevrees.

door

HARRY
MURÉ

... Half februari, oplawaaien. De
huilende storm tilt de Zeeman zij-
delings op, waardoor de rollers
met volle kracht onderdeks tegen
de kajuit uiteenbarsten. Twintig-
duizend kilometer in achtenvijftig
dagen. Te traag. Psalm 119 brengt
verkwikking. 'Ik ben een vreemde-
lingop aarde, verberg Uw geboden
niet voor mij. Hij ontwijkt de de-
pressie boven Tasmanië, koerst'
zover mogelijk zuidelijk, 's Nachts
een angstaanjagendgeluid. Gewie-
bel, een walvis met jeuk schuurt
zijn rug...

Hij runt in Amsterdam een eigen
zaakje - 100 Solo N.V. - en
schraapt zijn proviand bij elkaar
met lezingen voor IBM, Rank Xe-
rox, banken. Maritieme reizen or-
ganiseren, managementtrainingen,
net als Arnold Vanderlijde. Uitge-
verij Elmar brengt zijn boeken op
de markt: Een sfeer van onrust,
Ganzen trekken in troepen en
Zwaaien naar Bluff. Avontuur
verkoopt goed.

Op de Hiswa zet de ondoorgronde-
lijke zeiler zijn vriendelijkste ge-
zicht op. Boegbeeld van de natie,
bekend Nederlander. 'Niet onpret-
tig', ondanks de ballast. „Ik kan
me best voorstellen dat de landrat-
ten me een zonderlingvinden." Hij
weet van wanten, maar is 'te ge-
dreven om gelukkig te worden.

Zijn vorige recordpoging, vier jaar
geleden met de Alisun, werd één
grote lijdensweg. Om het vege lijf
te redden was hij gedwongen bin-
nen te lopen in het Nieuwzeeland-
se Bluff. Deze keer laat hij het
haventje links liggen, triomfante-
lijk zwaaiend vanaf de Zeeman.

Het schip kost één-komma-drie
miljoen. De onderneming begint
met het paaien van sponsors. Even
naar Zeeman Textiel Supers, de
gewiekste evenkie van Nol Hen-
driks. „Je komt met een plan en
legt uit wat het bedrijf ervoor te-
rugkrijgt, hoe groot de exposure

Zijn pupillen fonkelen als de ster-
ren van het Zuiderkruis. „Ik ben
de enige Nederlander die probeert
het record te verbeteren." Het pro-
bleem is dat er vlug iets kapot-
slaat. „Je bent overtuigd, hebt te
veel zeil. Zon schip maakt in drie
maanden meer mee dan een nor-
male boot in vijftig jaar." Averij
per strekkende mijl. „Golf van vijf
meter, je vliegt eruit, valt in het
gat. Omhoog en je klapt weer naar
beneden. Ik hebhet niet eens over
golven van twintig meter." Wereld

... De IndischeOceaan, rimpelloos,
mist. Uit het zeil vangt hij drup-
pelsgewijs een keteltje water op.
Aan stuurboord een ijsberg, on-
heilspellend. Slappe bries, hels
karwei om een aanvaring te voor-
komen. Vier dagen achter op het
schema. Elektronica en computers
vertonen nukken. Voorbij de Ker-
guelen-groep is hetpompenof ver-
zuipen. Venijnigebrekers. De rand
van het voorzeil scheurt af. Schade
aan de kajuit, binnen is alles nat.
Dagenlang rotzooi, geen tijd voor
schoon ondergoed. Hij stinkt zeven
vaam in de wind. Kleren en laar-
zen vergroeien met het lijf-

... Terug op deAtlantische Oceaan.
Onder de Falkland Eilanden zwelt
de storm aan tot orkaan. Korte,
steile zeeën. Gescheurde doeken
repareren met naald en draad.
Hondsmoe, de klok rond in touw.
Slapen naargelang het uitkomt,
soms een kwartier, soms een uur.
Honderdste dag buitengaats, het
middenrif bolt op. De tweede ge-
nerator begeeft het. Automatische
piloten, satellietnavigator - ravage
compleet. PC 8304 antwoordt niet
meer. Spoorloos, aangespoeld in
het schimmige niemandsland van
de verdoemden. Zinsbegoochelin-
gen, flarden buitenwereld uit een
Sony-radiootje met zonnepaneel.
Rolling Stones: 'O, help me, dear
doctor. Hij raakt een deel van de
zeilen kwijt en slaat bijna over-
boord...

Zeezeilers zijnkluizenaars met een
notedop als holle eik. Soms is de
eenzaamheid verwoestend, sprin-
gen ze van gekkigheid overboord.
Rare snuiters, dwaze hobby. Ver-
mist in de nevel. Naar de haaien.

Schipper met diepgang. Sail on.
Uit de hand gelopen jongens-
droom. Het jochie achter in de klas
moest en zou wereldreiziger wor-
den. Als vijftienjarige lichtmatroos
koos hij het ruime sop. Stuurman,
op zijn achtentwintigste kapitein
ter koopvaardij. Afgemonsterd,
liever per zeilboot de globus rond.
Samen met Gini, zijn eerste vrouw.
Zeven jaar duurde de trip. Zoon
Stefan werd op Paaseiland gebo-
ren. Tussen dewoelige baren door.

... Eind januari passeert hij Kaap
de Goede Hoop. Optimistisch,
maar de boot maakt water en het
brandstofverbruik van de genera-
toren is te hoog. Diesel en petro-
leum op rantsoen. Dan de kachel
maar niet aan. Koukleumen bin-
nen de grens van de ijsbergen
biedt ook voordelen. Met de sex-
tant in de eeltige knuist verstijft
de behoefte aan seks. Hij vermeit
zich in de gedichten van Slauer-
hoff en luistert naar Lou Reed.
Zwalken op het kompas van de
ziel...

De afgetakelde ziel is naadloos %
breeuwd. Het wakkert weer a f
„Ik dacht dat het over was, f-v
ik ben nog nooit zo onrustig! e-j
weest." Volgend jaar kerst start (
opnieuw. Stil in de Heilige Na
met een opgekalefaterde Zeem»

... In de Stille Zuidzee gaat het er
hard aan toe. De meest godverla-
ten meridianen van de aardkloot.
Half maart bakboordgenerator
uitgevallen. Elekriciteit en record
naar de knoppen. De boot, goed
voor zevenhonderd kilometer per
etmaal, piekt zelden. Aan leeftocht
geen gebrek. Kapucijners, bami,
vijftig pakjes kauwgum. Domperi-
don voor de misselijkheid en het
Himalaya-dagboek van Bart Vos
tegen de onvermijdelijke mentale
maagzweer. Afgrijselijke ontbe-
ringen van een aanverwante ziel.
Toppen scheren op de deiningvan
het gemoed. Akelig over tijd bij
Kaap Hoorn...

Na een al te gortige cycloon hield
Gini het voor gezien. Henk dob-
berde verder, gejaagd door onder-
huidse stuwingen windkracht
twaalf. „Van alle rampen die een
man naar de oceaan doen vluch-
ten, is de meest voorkomende een

Als de mens zijn onverstand -
varen, houdt hij op mens te zijll"

Een wereldomspannende vaar-
tocht 'non-stop binnen de hon-
derd' is geen utopie. Op 1 april van
dit jaarbeëindigden de Nieuwzee-
lander Peter Blake en de Engels-»
man Robin Knox-Johnson de
43.000 kilometer in vierenzeventig

Van Bart Vos, beklimmer van de
Mount Everest, heeft hij veel opge-

Zeemeerminnen
Oceaanzeiler Henk de Velde verschalkt zeemeerminnen bij de vleet.
Zijn huwelijk met Gini verging in de draaikolken.Daarna volgde Su-
san. Vriendinnen, intieme en vluchtige relaties, blond wrakhout. Het
partnership van de schipper strandt om de haverklap, het meest in-
dringende S.O.S. ten spijt.
Vijfenveertig is hij. De ware sirene heeft hij nog niet ontdekt. „Als er
een vrouw zou komen dievraagt: 'Henk, blijf jebij me?', dan zal ik het
heus even moeilijk hebben. Maar ik denk dat ik haar moet zeggen:
laat me weggaan en mag ik ook terugkeren?" Thuiskomen is zoveel
mooier dan thuisblijven.
Zonder de moreleboei van zoon Stefan zou hij waarschijnlijkeen een-
mansvlot in de buurt van de Roaring Forties, het roerige bubbelbad
veertig graden zuiderbreedte, alsvaste woon- en verblijfplaatskiezen.
„Blij dat ik een reden heb om af en toe aan wal te gaan. Het is keurig
geregeld in onze maatschappij, heb het erg naar mijn zin... als jeerin
wilt meewerken. Maar kun je daar de rest van je leven op teren?"

Waar de obsessie vandaan komt?
„Ik heb vroeger de boeken gelezen
van de mannen die het deden."
JamesCook, Abel Tasman, Willem
Barentsz. „Toen dacht ik al: dat
wil ik ook." De zwerversdrang
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Henk de Velde,
zwalken op
het kompas
van de ziel

Aangespoeld in niemandsland



Mysterieuze meubels
van Maurice Mentjens

Verleiding, aantrekkingskracht en humor in Roermond
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DOOR CATHARIEN ROMIJN

i'en over z_jn eigen ontwer-W vergelijkt hij met een
rPtease. Vormgever MauricePfjens, wordt daar een
F'je verlegen van. Maar na
", aandringen brandt hij los
L°**jkt dat de Holtumse bak-
loon een heel duidelijk
£ heeft van wat design
jpzijn. Niet strak en ratio-
J -ttaar mysterieus, emotio-P' Meubels waar je affini-
ttiee hebt, waar je net

s bij een huisdier aan ge-
il^ raakt. Samen met zijnpoeders Jos Laugs, Phi-

(,ve Kersten en de schilders
f en Petrie Klinck-
£ers stelt Mentjens zijn ci-

i j^nige werk in Roermond
t ÏJ°on. Stroomgebied heet de.Positie die in het Stedelijk

' Roermond tot en met! )aimari is te zien.

i speeltbij de 30-jari-
l L .^ntjens zeker geen hoofdrol.
( j_lc*cc achter de vorm, déór gaat
iku^ om- Een -in-c eggen met de

kunst. Volgens de Hol-
s^ ontwerper 'vibreert' topde-

u ■ heeft het zon uitstraling dat je
« °rwordt gegrepen, zoals bij het
«J* van een subliem boek. Hij
l^*1 grote namen als Ettore Sott-
L' Gaetono Pesce, Ron Arad en
£ge Sowden die hij heeft ont-
ij via de Maastrichtse galerie
k -Tnans. Internationaal bekende
J*'enaars waarmee hij heeft ge-

»**t en die een diepe indruk op
""ebben gemaakt.

Bekendheid

% De statige rentmeesters-
woning 'De Streek' is weer
in haar oude luister her-
steld. Foto: PETER ROOZEN

t\v*ndt Mentjens dat zijn eigen
uQschrift nog niet is uitgekristal-
|v

r d- Toch behoort hij inmiddels
met Jos Laugs en Philippe-t ten tot de groep dertigers die

(J^zicht van het 'Limburgse' de-
[m bepaalt. Met zijn lamp Le Spi-

(, °n hij, toen nog student aan de
Vtmie in Maastricnt* in 1988 de

e Prijs van de Hema ontwerp-tijd. Een jaar later kreeg hij

Veelzijdige rentmeesterswoning
DOORJOREIJNDERS

pet is de honderden automobilisten, die de Hommerter Al-ee in Amstenrade als deel van hun sluiproute gebruiken,
Natuurlijk allang opgevallen. Het eerste huis in de laan,v-akbij kasteel Amstenrade, heeft een grote opknapbeurt
°ndergaan. De statige rentmeesterswoning kent dan wel
J->een rentmeester meer als bewoner, maar de nieuwe eige-aar heeft gezorgd dat het gebouw tot in de puntjes is op-
§eknapt en gedeeltelijk omgevormd tot kantoorpand,
«onder dat het karakter geweld is aangedaan. Zoals dat
cri goede rentmeester betaamt.

f0 rentmeesterswoning werd
v. dde eeuwwisseling gebouwd
Wr rentmeester Meertens van
ka astcel van Amstenrade. De
ij.^teelheer, graaf Marchant
(* at

nsembourg wilde een gebouw
tee]

ln stiJl aansloot bij het kas-
n

, Het 'nieuwe' kasteel, dat
het eind van de achttiende

te°°r de Killaars Steeghs Groep,
jjS*steraccountants en belas-
te Sadviseurs, is de rentmees-
dJjSwoning niet het eerste be-
q j%>and met een rijk verleden.
WVn euver' de bakermat van
o_\ bedrijf, is het kantoor in een
tj-p er pand gevestigd dat tevens
Vq st doet als hoofdkantoor.
t>c,or eigenaar Killaars lag het
On? ■ niet direct voor de hand
g: ln het zuiden van de provin-

e °ok zon gebouw te zoeken.
fj.^- meer was de ligging belang-
roe_'- v"oor de klanten moet het
U>a goed bereikbaar zijn,ar spelen enkele kilometers
""er? 6*1 niet zon grote rol. Parke-
bk ls *n de binnenstad een pro-
pa^m- Daar kun je een eigen
£j leerplaats sowieso vergeten.
* PplK and aan de Hommerter Al-
typi a^es mee' maar moest
ohri een degelijke opknapbeurt
deaergaan. Onderhoud had bij
pa bewoners nou niet be--d bovenaan gestaan.

eeuw op de grondvesten van een
veel grotere waterburcht werd
gebouwd, is een goed voorbeeld
van classisisme. De rentmees-
terswoning is neo-classisistisch
van aard. Het is de stijl van de
bekende Akense bouwmeester
Couven, die rondom Aken en
Eupen van zich deed spreken en
die ook nog opmetingen heeft
gedaan aan het 'oude' Amsten-
raadse kasteel van voor 1790.
Het leien mansardedak van de
rentmeesterswoning is ook op de
bijgebouwen van het kasteel te
vinden. Verder typeren de witte
penanten het gebouw. Op de
hoeken zijn deze gecementeerde
pilaren de begrenzing van het
gebouw. Ze doen fors aan en ge-
ven de villa een statig karakter.
Het zowat vierkante gebouw
heeft ook aan de zijkanten zulke
pilaren. Echter niet op de uiter-
ste hoeken achterin. Ze komen
wat naar voren en splitsen de
zijgevels in twee ongelijke delen.
Maar de voorgevel is helemaal
symmetrisch en komt boven uit
in een brede band, die nog eens
wordt bekroond met een drie-
hoekige uitsteek met rond raam.
Ook de bovenin ietwat gebogen
ramen zijn karakteristiek voor
het neo-classisisme.
Rentmeester Meertens verliet het

heet De Streek en heeft de wo-
ning haar naam gegeven. Het
was vroeger een vloedgraaf,
waar overtolligregenwater werd
opgevangen. Niet alleen de vij-
ver achterom doet daar nu nog
aan denken. De hoge waterstand
in het gebied, ook nog eens ver-

gebouw in 1920. Toen werd het
gebruikt als onderkomen voor de
comtesse Eugenie, de grootmoe-
der van de huidige graaf van
Amstenrade. In de volksmond is
dan ook lang gesproken van ' 't
hoees van de comtesse'. Na de
Tweede Wereldoorlog was het

gebouw de commandopost van
de Ordedienst (OD), weer later
was het Groene Kruis er geves-
tigd. Daarna kwam de functie
woonhuis terug, totdat de vorige
eigenaar er niet alleen woonde
maar ook werkte als accountant.
Het gebied waar de woning staat

ook over de grenzen naamsbekend-
heid met zijn polshorloge Saturn,
waarvoor hij een Duitse onder-
scheiding kreeg.

Die waarderingleverde hem diverse
projecten op bij de Italiaanse licht-
gigant Luxo en de Zwitserse horlo-
ge fabrikanten Milus en Ventura.

Sprookje
De tentoonstelling in Roermond
toont zijn recente werk. Allemaal
gemaakt in de voormalige bakkerij
van zijn ouders in Holturn, waar hij
zich sinds enige tijd als zelfstandig
ontwerper heeft gevestigd.
Verleiding, aantrekkingskracht,.
mystiek en humor kenmerken deze
werken uit de periode 1993-1994.

Zo heeft hij twintig kledingstan-
daards, ontworpen voor de Maas-
trichtse modeacademie, allemaal
iets sprookjesachtigs gegeven. Ze
zijn gerelateerd aan oude mythen
en sagen. Een glazen hart bekroont
de standaard die staat voor de scho-
ne nimfen, de Sirenes die argeloze
zeelieden met hun lieflijk gezang
lokten en zo hun schepen tegen de
rotsen te pletter lieten slaan. Ande-
ren dragen liefdesgodinnen als de
Venus van Willendorf, de Venus van
Milo en het twintigste-eeuwse seks-r
symbool Cicciolina.

Humor en een bedekte opgeheven
vinger spelen een hoofdrol bij de
lamp 'Tools for Fools'. De ragdunne
tl-buis, omwonden en gesoldeerd
met roestvrij staaldraad, lijkt op
een sieraad, een fictief meetinstru-
ment en een gelanceerderaket.
Mentjens geeft de lamp zo een dub-
bele betekenis, verwijst naar de
geldverslindende ruimtevaartpro-
jectenals 'Star Wars.
Marmer en roestvrijstaal smeedt hij
samen tot de tafel 'Ar. Met stoere
poten en een massief tafelblad
creëert Mentjens een oersymbool.
Te plaatsen in de ijzertijd, maar te-
gelijkertijd hebben de poten die uit
stalen sigmenten bestaan een scien-
ce fiction uitstraling. Boven 'Ar'
hangt een lamp van hetzelfde mate-
riaal, een spiegel in de kegelvormi-
ge opgewerkte stalen constructie
werkt als een trompe I'oeuil. De
vorm van de lamp wordt door dit
optische bedrog, deze weerspiege-
ling, herhaald en dus verdubbeld.
Bij de wandlamp heeft Mentjens
hetzelfde principe gebruikt waar-
door het lijkt alsof de lamp door de
muur heensteekt.
Het overgrote deel van zijn ontwer-
pen is uniek. Bij uitzondering
maakt de Holtumse ontwerper een
serie van vijf, maximaal tien stuks.

# De ontwerpen van Maurice
Mentjens in Roermond. Op
de voorgrond zijn horloge, de
vishengel, de tafel Ar en de
kledingsstandaards.

Foto: JAN PAUL KUIT

Kleurige vogelkastjes
voor mussen en mezen

Wie kent ze niet, de 'boomstammen'
vogelnesthuizen? Dat het ook origi-
neler kan, bewijst de firma Bird
Affairs. Dit tweevrouwsbedrijfje
importeert en ontwerpt vogelnest-
kasten van diverse pluimage. Deze
kleurige luxueuze onderkomens
zijn in negen variaties te bestellen
en variëren van kerken, boerde-
rijen, vuurtorens, circustenten tot
moskeeën.
Dit jaarkeken de eigenaressen Cla-
risse Venekamp en Marijke Beumer
op hun vakantie in de States hun
ogen uit. In New England zagen ze
kleurige vogelhuisjes in alle soorten
en maten. Thuisgekomen besloten
de dames de Nederlandse markt
aan te boren en richtten Bird Af-
fairs op. Venekamp: „Sinds negen
maanden importeren en ontwerpen
we nu ook allerlei kastjes, zowel
een vaste serie als in opdracht.

Laatst bijvoorbeeld hebben we een
stacaravan voor een bedrijf in die
branche. Het gaat ons voor de wind.
De vervaardiging hebben we uitbe-
steed aan een houtfirma en voor het
schilderwerk hebben we weer een
ander bedrijf ingehuurd. Zelf heb-
ben we er allebei een fulltime baan
aan."
De huisjes zijn bestand tegen de na-
tuurelementen en voldoen aan de
normen van de vogelbescherming.
Ze worden ook in opdracht nage-
maakt van bestaande huizen, zodat
je je eigen huis verkleind in de tuin
kan zetten of hangen. De vogelkast-
jes kunnen per postorder worden
besteld en zijn daarnaast verkrijg-
baar bij Hella Pais Interieurs, Prins.
Hendrikkade 164, Amsterdam. De
prijzen variëren van 175 tot 375
gulden. Inlichtingen: Bird Affairs,
tel. 020-6228056.

Tafeltje voor
alleenstaanden

DOOR EVELIEN BAKS

De Groningse ontwerper Gerrie
Babtist heeft voor alleenstaanden
een apart solo-tafeltje ontworpen.
Het houten blad vormt met de bij-
passende spiegel en krukje één ge-
heel. 'Cocooners furniture' is pre-
cies groot genoeg voor een diner
voor één.

Het Groningse ontwerp is slechts
één voorbeeld uit de expositie 'Aa,n
tafel', die tot eind deze maand te
bezichtigen is in Dordrecht. Galerie
Intermezzo heeft met het werk van
een handjevol Nederlandse vormge-
vers een tentoonstelling ingericht
die een aardig beeld geeft van het-
geen er op tafel- en serviesgebied
wordt gemaakt.

Eveneens van Babtist is een grote
contrasttaf el: de ene helft is ge-
maakt van ruig vurehout, de andere
helft is behandeld met zwarte pia-
nolak. Alle tafels in de winkel zijn
met het oog op de feestdagen aan-
gekleed. Zo zijn er de witte cappuc-
cino/espresso-kopjes (om om te
draaien) van Erik Jan Kwakkel,
kandelaars en bronzen kaarsen-
dovers van Rob Schaap en het weg-
werpservies van grafisch vormgeef-
ster Door Fransen. Het servies,
compleet met borden, kopjes en een
acht meter lang tafelkleed, wordt
geleverd in een grote grijze gebaks-
doos.

JeroenBijl, die dit jaar eindexamen
doet aan de Academie Industriële
Vormgeving in Eindhoven, laat een
tweepersoonstafeltje zien. Het bij-
zondere aan dit ontwerp is dat het
geen blad heeft. Aan de ijzerenrand
om' de tafel zijn vier open ringen be-
vestigd: twee voor borden, twee
voor glazen. En meer heeft dit tafel-
tje niet te bieden.
Onder de naam 'kitchen affairs' laat
Claire van Koijen een servies zien
dat weliswaar niet te gebruiken is,
maar wel decoratief oogt op een
feestelijke dis. Haar borden, scha-
len en stolp hebben zulke grote ga-
ten dat ze voor geen enkel gerecht
in aanmerking komen.
'Aan tafel', tafels en serviezen van
Nederlandse ontwerpers, t/m 30 de-
cember in Intermezzo, Voorstraat
178 in Dordrecht.

swrtels"»1»,"*'■

stoffels I

sterkt door forse verzakkingen
ten gevolge van de kolenwin-
ning, zorgt voor teveel vocht in
de kelder. De nieuwe eigenaar
heeft daar een uit de kluiten ge-
wassen pomp moeten neerzetten
die dagelijks vele liters water
naar buiten pompt.

Eigenaar.Killaars heeft het ge-
bouw zowel binnen als buiten
niet wezenlijk aangetast. Aan de
buitenkant werd hoofdzakelijk
het verfwerk aangepakt. Er
kwam een nieuwe bestrating van
klinkers en kasseien, die in de
hoeken van het voorplein de be-
nodigde parkeerplaatsen ople-
verde. Het hekwerk was een van
de grootste zorgenkinderen. Het
moest helemaal worden geres-
taureerd en staat er nu, voorzien
van diverse coatings, weer per-
fect bij. Alleen het ingewikkelde
leien mansardedak baart nog
wat zorgen. Maar binnenkort
komt ook daarvoor een vakman
voorbij die enkele onvindbare
lekkages mag opknappen.
Binnen straalt 'De Streek' rust
uit. De hoge strakke ruimtes zijn
sober ingericht. Antieke schrijf-
tafels met bijpassend meubilair
zijn voor de medewerkers welis-
waar ergonomisch niet helemaal
van deze tijd, maarze passen wel
ideaal bij parketvloeren en sier-
lijke plafonds. De tegelvloer in
de gang is authentiek. Ook het
stucwerk mag er zijn. Op plaat-
sen waar het was beschadigd of
vervallen, is het weer haarfijn
hersteld. Met name de vroegere
woonkamer, bij binnenkomst
rechts, is een juweeltje. De ach-
terwand is in het midden ver-
sierd met een strakke schouw,
geflankeerd door twee hoge ge-
bogen doorgangen naar het vol-
gende vertrek, een voortzetting
van de grote kamer. Het prachti-
ge stucwerk accentueert de
maatvoering van de kamers nog
eens extra.
Bijna elke kamer is in gebruik
als kantoorruimte. Het perso-
neelsbestand van het accou-
tantskantoor kan zodoende uit-
groeien tot twintig medewerkers.
Ook beschikt de rentmeesters-
woning over een ruime badka-
mer, een keuken en enkele slaap-
kamers. Zodat er ook als woning
nog van genoten kan worden.
(Met dank aan de Stichting Be-
schermd Dorpsgezicht Amsten-
rade.)
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E woonpiccolos
Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966
i i

Onroerend goed te huur aangeboden
Hoensbroek

Halfvrijst. woonhuis met tuin. Kelder. Dubbele hal. Woonk.
ca. 70 m2. Keuken met compl. install. 4 royale slaapk.

2 badk. Dakterras. Berging. Huurpr. ’ 1.500,- p.mnd. 8929
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-712255.
Xe h. won. met gar. t.o. zie-
kenh., Overhovenerstr. 45,
SITTARD. 00-32.89761377.
1-pers. gemeubileerd AP-
PARTEMENT voor een wer-
kend persoon, ’675,- p.
mnd. all-in. 045-312154.
Te huur luxe appartement te
BRUNSSUM per 1-2-95.
Huur ’920,- p. mnd. excl.
Telet. 045-275299.

Te huur aang. GANZE-
WEIDE 117 te Heerlen; Hal
1, 600 m2; Hal 2, 120 m2;
Hal 3, 160 m2; hal 4, 400m2; plantenkas 225 m2. Te-
lefoon 06-52925302.
V.a. 1 febr. a.s. te huur te
MUNSTERGELEEN half-
vrijst. woonh., geh. gestoft.
’'1.200,- p.mnd. Evt. ge-
meub. Inl. 046-745563.

Prachtige compl. boyenwon.
met dakterras, centrum
GELEEN, Salmstr. 68,
’1.150,- p.mnd. excl. Tel.; 046-334203 0(043-219256.

KERRKADE-West/Spekhol-
zerheide. Industriestr. 23.;Per 1-1-95 te h. app. op 1e
verd. Ind.: hal, woonk., keu-
ken, 2 slpks., badk., berging,
’BOO,- excl. per mnd., borg

’ 1.000,-. Tel. 04742-3362.
Voor werkend persoon zon-
der huisdieren 1 a 2 pers.

?emeub. + gestoft. APPAR-
EMENT Nieuwstr. 62A

Kerkrade. Tel. 045-456795.
Klein appartement te h. omg.
HOENSBROEK, voor wer-
kend persoon. 045-241588.
Te h. per direct eengezins-
woning in HEERLEN-Nrd.
Inl. 045-211429.

TE KOOP
BOUWKAVEL

Stadspark Sittard
GROUWELS-DAELMANS

043 - 254565
i

Uw huisverkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Landhuis

Te koop in hoevestijl, riant
gel. voorgolf- en paarden-
sport te Zutendaal (B). 15

km, van Maastr. Opp. 65 are.
Hogere prijsklasse.

Tel. 00-32.89611894.

Bekkerveld
Woonhuis, 4 slpks., tuin op

zuiden, Benzenraderwg 166,
Heerlen, vraagprijs

’ 175.000,-kk. g 045-740579.

Oirsbeek
PROVINCIALEWEG ZUID
Mooi gel. ruim vrijst. woonh.
m. gr. garage(20 rr>2). Perc.

opp. 625 m2. Tuin m. veel
privacy, woonk. m. parketvl.
en open haard, gr. hal, toil.
en eetkeuk. (12 m2), serre
(10 m2), prov.kelder, was/
bergkelder, 3ruime slpks

(18,12en9,5m2)metlamel-
parket, badk. m. ligb. en v.w.,

bergruimte, vliering. Muur-
isolatie, ged. dubb. glas,
nwe. gas/cv. HR-combi.

Vr.pr. ’ 319.000,-k.k.
Tel. 04492-1523.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

HOENSBROEK. Goed ge-
situeerd keurig onderhoud-
en woonhuis met berging en
siertuin. Ind. beg.gr.: gang,
toilet, mooie L-vorm. woonk.
met open keuken tot. 65 m2.
Verd.: 4 slpks., badkamer
zolder en cv. Moet beslist
van binnen gezien worden.
Prijs ’169.000,- k.k. Tele-
toon 045-232276.

SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.
Te koop of te huur gevraagd
gunstig gelegen huis voor
PRIVECLUB. 045-232121.
MAASTRICHT halfvrijst.
vooroorlogs woonh. te k.
Gar. 13x3.10 mtr. met
smeerput. Woonk. ca. 32m2, met parket, keuken
3,5x3 mtr., bijkeuken 3x4
mtr., stud.kamer. 1e verd.: 3
slaapk., badk. met ligb.,mooi
trappenhuis. Vaste trap naar
zolder met zolderkamer.
Voor- en achtertuin, 130 m2.
CV. Vr.pr. ’295.000,- k.k.
Aanv. per direkt. Tel. 043-
-432848.

AMSTENRADE, De Gijse-
laar 31. Zeer gunstig gel.
halfvr. woonh. met gar.,
hardh. koz. met dubb. glas.
Ind.: hal, toilet, m.k., L-vorm.
woonk. met halfopen keuken
(48 m2). 1e Verd. 3 slpks.,
badk. met ligbad, douche,
wastafel en 2e toilet. Vaste
trap naar 4e slpk. en zolder.
Mooi aangel. tuin met vijver.
Vraagprijs ’249.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg. Tel.
04492-2698.
STEIN, te koop woonhuis
met garage, vaste trap naar
zolder. 2e toilet op badk Vrpr. ’235.000,- k.k. Na 18.00
uur 046-338881.
SWEIKHUIZEN/Sleyerwg 3,
Schitter, geleg. vrijst. land-
huis (1979) met inpandige
garage, mooie aangel. tuin,
3 slpk., geheel onderk.,

’ 439.000,-k.k. Tel. 046-
-742550. Jos Storms OG.

ff ONZE KEUKENS 1
1 ZIJN VAN 1995 en die van u? I

<U/-_>f -"> ■ Als straks het vuurwerk de lucht in gaat wordt uw yr--__
fljpo , keuken wéér een jaartje ouder. Wordt het niet eens r%lv/f_',\r I- T ' l H tijd om ook Oud & Nieuw in uw keuken te vieren? y jfö,\
I . .^oo^ I ln onze showroom zet u voorbeelden van de meest W^/fjfA * " I akfuele modellen van SieMatic. Dit topmerk biedt t"Yf-\>f>_o 1 \—__pr-—r—r- ' **? *^ j_^_f_l_i l keuze uit 40 keukensenes in 18 prijsgroepen, dus n_P_

_^^mI—aI sI ■ l—l * ■ "-—"—-T \\ i, "a<__ I Kom één dezer dagen eens praten over uw wensen fe^i}
Ö^_pl *\ I- 1" 1 " __tfol_n!<2 _k_6_i len ideeën. Die geven wij graag vorm in een 1.D.,
vt?) 11 1 I—H__1— H__t—r—;—T \ _■■(-*My__PMBHHJ H een Individueel Design. Dat is een kompleet uitge- (\fcslljy '. 1 __■>!_ " f^B II I werkt ontwerpvan een keuken dievolledig is afge- f*^tp?7
Q_*Y|,____.__. __i LJB i -|f1 P ' "~^_ii^_W I stemd op uw smaak, uw gezinsomvang en uw ma- i/*v-_3*
( )ll ■"*" "ï* J__* - -■ *^^r_______iß I Een nieuweSieMatic-keuken. Eén van de leukste f j\ -jfl'U^. iiml fti_Pr%tl ' i-Ulflujj I gespreksonderwerpen in deze donkere decem- V /

W \ui__*-"_____ii^ePifc -j* ■" i^_B SieMatic lü

S W^^SB^Ï^^ï XERSTSH OV\f §
§ KEUKENSTUDIO CARIVIEN fÖ| Hoofdstraat 115, Schimmert. Tel. 04404-1731 f M

Tussenwoning te BRUNS-
i SUM/Treebeek. Ind.: kelder,

hal, toilet, woonk. met parket,
nwe. luxe aanbouwkeuken,
3 slpks., badk., zolder, cv.
overal thermopane, apart

'kantoor, berging en om-r muurde tuin. 04749-6442.
"Te koop halfvr. particulier'

woonhuis, goed onderh., bwj.
'84. Met garage, luxe keu-
ken en v.v. rolluiken. Gele-
gen in rustige woonomg. in
NIEUWSTADT. Prijs
’235.000,- k.k. Tel. 04498-
-54297.
AMSTENRADE: perfect
halfvrijst. woonhuis. Ind.: L-
woonk., luxe keuken, badk.,
4 slpkmrs., etc. ’150.000,-
-k.k. Seegers o.g. Tel. 046-
-525318.

Hom
Te koop mooi gelegen ge-
schakeld woonh. met gara-
ge. Ruime woonk. met open
keuken, 3 slpks. Badkamer
met douche, ligbad en toilet.
Vaste trap naar zolder met
mog. voor 4e slpk. Bwj. '92.
Vr.pr. ’ 230.000,- k.k. Tele-

foon: 04758-1701.

HOBRA-
VASTGOED

Wenst een ieder prettige
kerstdagen en eenr voorspoedig 1995

' en ook voor het komende
jaarzoeken wij voor onze

relaties woningen ter
bemiddeling.

Beemderlaan 8,6291 GM
Vaals. Tel. 04454-68408.

Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
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.
CHALET op Camping San
Lanaco (Lanaken-België).
Tel. 076-414314.
LANDGRAAF. Prima onder-
houden, ruime 2 onder 1 kap
woning, gr. gar. met zolder,
bijkeuken, ruime kamer m.
open keuk., 3 slpks., luxe
badk., mooie zolderkamer m.
veel bergruimte. Vraagpr.

’ 229.000,-kk. g 045-322997.
HOENSBROEK, Hoogstr. 1.
Keurig halfvr. woonhuis met
vrijgel. tuin (perc. 232 m2),
grote carp./gar. (caravan),
geh. onderkeld., gesl. keu-
ken met app., 3 ruime slpks,
badk. m. ligbad, zolder, vas-
te tr. Vr.pr. ’217.000,- k.k.
Offermans & Borger. Tel.
046-740535/752193.

Ook benieuwd wat uw HY-
POTHEEK kost? Bel voor
een vrijblijvende afspraak.
Ass. Jac Stel. Tel.: 045-
-721866.

II
LUIKERHEIDE 'JCERKRADE'.KLINKTGOED!

f Net even ten noorden van het centrum

I van Kerkrade ligt de wijk Chevremont.

S_feM*fr^_( ÉPBr Een wijk met een eigen traditie en

_B B É _8 T geschiedenis. Een oergezellige buurt.

Tegenover het NS-station van Chevremont, in het JH "~~~~~"Tim ■■
bestemmingsplan "Luikerheide", hebben wij een f
project ontwikkeldvan twaalf woningen (een prijs- H |P^^n
winnend ontwerp), in halrvrijstaande en vrijstaan- I _^2jl_\ _^\'-:j^Wlßp
de uitvoering en in twee verschillende typen, op e| -^^s^Êt\^r^i^\,^^SÊÈkW^

Eigen/innig van architectuur met schuin vooruit- §_p___p|
lopende op serres lijkende erkers, fraaie in don- R 2\ ffIjWHR IJH: 4 _fltl§Jri 41
ker metselwerk uitgevoerde penanten en mar- Hj I _ri. 'J_A _E _B_L\_Ö iTTir ilr

De villa-achtige huizen hebben een diepte van 1 -———_____
bijna negen meter (exclusief de serie) en zijn ~r~~*^^'<*ii**B|si^|
ruim vijfen een halve meter breed. De entree zit
aan de zijkant, waardoor een grote U-vormige 2 van de twaalf woningen hebben op de
living met open keuken ontstaat. Bij tien van de begane grond een extra tuinkamer (voor of
twaalfwoningen ligt de garage/bergingaan de achter) en op de eerste verdieping nog een
zijgevel gebouwd. Op de eerste verdieping vinden vierde slaapkamer. Al met al een mooi en heel
we drieriante slaapkamers en een grote, compleet bijzonder «woonplan, waarin de keuzemogelijk-
ingerichte badkamer met ligbad en tweede toilet. heden erg grootzijn.
De tweede verdieping bestaat uit een ruime en
lichte zolder. Dekoopprijzen variëren vanaf’ 271.866,-v.o.n.

mm VERKOOP
M VAN DERLOO LIMBURG MAKELAARDIJ B.V.

MW Rijksweg Zuid 38, 6131 AP Sittard

«_L9k *& 046-522323
■■HH

I L I' ""*
Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdagv.
09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur.

KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.

BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof

’ 2.990,-; eiken ’ 3.590,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.

Koop nu nog uwkeuken aan
oudejaarsprijs!
Dat scheelt U honderden

guldens!
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen.
Telef.: 045-717555.

TAPIJTEN PUYAN Galerie.
Venlosesteenweg 23 Kin-
rooi/Ophoven-België. Excl.
Perzische tapijten. Dir. im-
port, gunstige prijzen o.a.
Keshan 2.00x3.00 ’ 1.500,-
-en Nepal 2.40x1.70 ’700,-.
Open zat. zondag en don-
derdag van 10.00-17.00 uur.

In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek,
ledere dag geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
Voor ambachtelijk EIKEN
keukens is Uw speciaal
adres: Vossen-Keukens, Ei-
kenderweg 77, Heerlen. Te-
lef.: 045-712158.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

KamersJ
Heer zoekt kamer orwl
gemeente KERK-jl
Landgraaf/Heerlen of j
huis. Telef. 045-457184]
sen 10.00 uur-12.00 uj_>j
Grote kamer te huur iflj
trum HEERLEN. Te"l
045-740807. /

Te huur voor werkend \
soon NIEUW gestonj
en gemeubileerde kal «|
’525,- per mnd. all-in- |
045-219666 b.g.g. 4277_b
Per 1-1-'95 gemeut>i--*i
studentenkamer te hu"
HEERLEN, g 045-72487jy

Voor Piccolo's
zie verder pagina^

ie nuui. vnw r-.dineidij'jcii-

tementen te KERKRADE.
Ind.: woonkamer met open
keuken, een slaapkamer,
badkamer met douche.
Huurprijs: v.a. ’562,91 mcl.
s.k. Toewijzingscriteria:
leeftijd boven de 23 jaar. Inl.
N.S.A.W., tussen 9.00 en
12.00 uur. Mevr. E. v.d.
Heuvel g 073-120911. Schrif-
telijke reacties: Postbus 741,
5201 AS 's-Hertogenbosch.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. ruim WOON-
HUIS met garage. Huur tot
’2.000,- v.a. 15-1-95.
Voor min. 1 tot max. 2 jr.
Telefoon 0049-2456.2512.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in
het Limburgs Dagblad. Tel.
045-719966.

Onr. goed te koop aangebigevr.
Informatie

over 250 koopwoningen in de regio Heerlen
vindt u bij VANDE PAS de makelaarvan de koper, bel

045-74 16 16
Zoekt u een bouwkavel in Sittard?

Dan moet u toch eens informeren naar

het plan Beekdal
De kans is groot dat u slaagt!

Grouwels - Daelmans BV
Inlichtingen tijdens kantooruren ma. t/m vr.: 043 - 254565.

Te koop

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

Telefoon tot 18.00 uur 046-526982.

. Open huis dinsdag 27 december
en woensdag 28 december van

14.00 tot 16.00 uur
te Brunssum, Kruisberghof 6

Aan rustig hof gel. comfortabele parterre- en boyenwoning.
Irid.: gezellige woonk., praktische eetkeuken, 2 slaapk.,
bfedk. met douche. Tevens worden div. woningen van het-
zelfde type aangeboden op Pallashof te Treebeek/Bruns-
sjjm. Prijzen vanaf ’ 102.500,-k.k.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.| Tel. 045- 71 22 55.

Bocholtz
I Nabij centrum gel. vrijst. woonhuis met gar., tuin, overdekte

entree, studeerk. woonk. met aansluitend tuink. Open
keuken met eiken install. Bijkeuken, 3 slpkmrs., luxe badk.

imet ligb. douche en 2e toilet. Afgewerkt met duurzame mat.
Uitst. onderhouden. Prijs ’ 365.000,- k.k. 9031

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
_J Tel. 045 - 71 22 55.
Kleine WOONRUIMTE te Uniek HANDELSPAND,
kQop gevraagd in centrum Bosstraat Maaseik. Inl. tel.
Heerlen, Maastricht of Sit- 00-J2.89756090 ol 00-32.
fod. Telef. 045-210258. 89771246.

Valkenburg
i

Halfvrijstaande villa, gele-
gen aan de Plenkertstraat.
Bouwjaar 1935. Inhoud 825m3. Oppervlakte 1145 m2.
Geheel onderkelderd met
garage. Parterre: voor- en

" achterkamer, gescheiden
door schuifdeuren. Vijf
slaapkamers. Vraagprijs

’ 395.000,- k.k.
Mr. Cornelis Brorens
Makelaar o.g. Geleen

046-750318
b.g.g. 043-644863

Landhuis
Te k. mooi rustiek vrijst., met
inpand., 5 km. van Mstr., bwj.
'90, opp. ca. 900 m2, mooie
aangel. tuin en opt. geïso-
leerd. Vr.pr. ’465.000,-. Inl.:
00-3289718244. Beverpad
2, Lanaken -België.

Berg en Terblyt
Vrijst. landelijk gelegen

woonhuis in goede staat v.
onderh., opp. plm 1050 m2,
v.z.v. cv. met h.r.-ketel. Ind.:, overdekt entree. Beg.gr.: hal,

toilet, berging, garageBo-
venverd.: L-vorm. woonk.
met balkon en keuken. Be-
nedenverd.; 4 slpks., badk.,
2 gr. kelders, geschikt voor

vele doeleinden met uitgang
naar tuin, gr. tuin met over-
dekt terras, zolder over geh.
boven verd., hal en kamer

met leistenenvloer, inh.
1100m3,’ 550.000,-k.k. Br.
o.nr. B-06363, LD., Postbus

2610, 6401 DC Heerlen.
GENK (B) bungalow, gr.
woonk., 3 slpkrs., aanb.

" keuk.,2 wc's, badk. + dou-
che, kl. keld., gr. hobby
ruimte, 2 gar., CV, tuin 950m2, ’280.000,-. Telef. af-
spraak 00-32.89611413.
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P *_^H _H ''^'"^MriMnHnHMM / j_4 .- _„—« j *j ..^ H I _F ______ZV^P^_l B L

4_H bh bFW __^_k _Pl^Ï_B__P?^-\H bhéb_^_r^B i i b^__^_i _■ _n mjhii. * ■ __^_^__ . /^ \ v \_____^_____ _^r^i _^_p-^_r _^_b_^_i _b -*■****~-—^~*~^Ha jt. J nßw^Jk % _» ..... f \m J ■^■^L^_____ _B

HZ3 I^^^^* ■ JaKy^jpß _PVm _^P I l_r _. ■ V I -V __ ■ _■ A ■ I
_^_^_l IK_MP_Klft_^-<_S -' "tl3i H _fr" lm' I IP^fß _■ _C 01-"_B I C.B

IW * '—' N WOËfËÊ\ __f__M___J I «_^_i L__^_^______________________q______P_l_____l___J ______________■ 4

rwJ P-T___i_H l_!"'____*^ -7^^ I /^^^r^^J w^T-T^^B _r^^_r^«r^

___?__. ''u'' 1 *_S~-»____l Bh! i'*4j^"



-\ Zaterdag 24 december 1994 ♦35
limburgs dagblad woonblad

Voorlichtingsproject van Natuur en Milieu in Zwolse rijtjeswoning

Milieuvriendelijk wonen
kan ook in 'gewoon' huis " Het Milieuhuis in

Zwolle: een heel
gewoon rijtjeshuis.

Foto: GPD

DOOR HELEEN DE BRUIJN

Ib 1° natuurliJk dat we de aardappelschillen en de plastic
in aparte bakken gooien. En dat batterijen en

■^-■sch afval niet in de gewone vuilnisbak moeten, glas in de
Ptt k

hoort en er voor de (°n)gelezen kranten behalve deRer^ °ok no
*=

een a Parte afvalcontainer is. We weten het,^-^aal zo langzamerhand, de meesten van ons handelen ernaar. Maar is het genoeg om ons milieu weer leefbaarder teen? Waarschijnlijk niet. Dat vergt ook aanpassing van ge-:
j e ert vooral ook meer kennis van milieubewust leven.

1ik°even ecnt niet allemaal in de
jjjj Uwijk Ecolonia te wonen om
Ij1 Übewust te leven en te wonen.r. Sll"pele kleine dingen kunnen
dj

n grote bijdrage leveren aan
i(«';eter milieu: tuinieren zonder
t a bij voorbeeld
l*_- r materiaalgebruik in huis
a '" de schoonmaak. Het kan alle-. i maar je moet wel even weten

L
*(J"*der andere die vraag te be-
*oli>orden is het Müieuhuis inV *e ingericht. Op dekop af drie£ geleden heeft de organisatie

'fr & Milieu Overijssel als mi%-
% mer ue deuren van het Mi-
*2 *Ji s geopend voor individuele

ekers, maar vooral ook voor
■Hd?6-11' e informatie en een
leidingkrijgen.

(et »

(* onderscheidt zich op
-Vn rste gezicht in niets van een
(U 0t- huis. Het staat midden in
■jtgjy°onwijk in Zwolle en omvat'Jk twee woningen die met el-
■^

"--jn verbonden. Een gedeelte
H -van is ingericht als informatie-
j_J'-tvangstruimte, het huis er-

in*; )s ingericht als woonhuis, in-Slef tuin.

Doorsnee
_/, 's duidelijk te zien hoe er mi-
Hj ewust kan worden geleefd. Je
4hri een walkman met daarin een
**lie^' WaaroP ue gefingeerde fa-

des huizes, een doorsnee gezin
k ader, moeder, zoon en dochter,
\ huis laat zien.

L ,ank in de zitkamer heeft bijL een vulling zonder cfk's,
R>°er is gelakt met lak op water-

Q
en er staan rotanstoeltjes. De

jét*.*afel is van glas, evenals de
'Lih* met daarop een ontbijt uit-

*u. bestaande uit scharreleie-
!" j^f°'°ëische produkten en melk
ièi_Cntgewicht flessen met statie-

Ir. v? "al en de keuken ligt kurk op
°er, de raamjaloezieën zijn van

hout en het afval wordt zo veel mo-
gelijk gescheiden. Het gezin houdt
het huis schoon met soda, groene
zeep en heet water. Daar zijn echt
geen citroenfrisse middelen met al-
lerlei chemische toevoegingen voor
nodig. En met een normale goot-
steenplopper in huis hoeft geen
zuur in de afvoer te worden gegooid
om de boel te ontstoppen.

Het toilet heeft een waterbesparen-
de keuzeknop dat zes liter in plaats
van negen liter per spoeling produ-
ceert en om vieze luchtjes te verwij-
deren kan de spuitbus achterwege
worden gelaten: strijk maar eens
een zwavelvrije lucifer af en de geur
is snel verdwenen.

Zonneboiler
Ook de kinderen in het gezin doen
milieubewust mee. De zoon slaapt
in een bed van karton en zijn bu-
reau is gemaakt van een tweede-
hands houten blad met houten kist-
jes eronder. Hij maakt zn huiswerk
op kringlooppapier en vult zijn
pennen zelf bij als de inkt op is.
Dochterlief slaapt op een cfk-vrije
matras in een bed van inlands hout.
Ze gebruikt de 'keeper', een rubbe-
ren tampon die steeds weer te ge-
bruiken is, en heeft een doodgewo-
ne opdraaiwekker. Daar wordt je
ook wel wakker van.
Het water in huis wordt verwarmd
door de zon door middel van een
zonneboiler en een waterbesparen-
de douchekop in de badkamer
draagt een steentje bij. Ook hier mi-
lievriendelijke schoonmaakmidde-
len, een energiezuinige wasmachine
en moeder gebruikt dierproefvrije
cosmetica in navulbare flessen.

Het Milieuhuis heeft vooral een
voorlichtings- en voorbeeldfunctie.
Het is geenszins de bedoeling om
met een opgestoken vingetje men-
sen te gaan vertellen wat ze fout
doen. Het gaat erom dat we voor-
beelden aandragen hoe mensen
bewuster met hun omgeving kun-
nen omgaan. r
Per jaarkomen er zon tweeduizend

mensen het Milieuhuis bezoeken.
Dat lijkt misschien niet veel, maar
is volgens Zijlstra toch aanzienlijk
voor een educatief project als dit.
In het Milieuhuis is allerhande in-
formatie te verkrijgen in de vorm
van folders, het inkijken van litera-
tuur en jekunt monsters meenemen
van milieuvriendelijke producten.

Zo staat er bij voorbeeld wasver-
zachter, eigenlijk slecht voor het
milieu, maar al je het dan toch
graag wilt gebruiken, neem dan de
minst onvriendelijke. Hetzelfde

geldt voor bij voorbeeld babyver-
zorgingsproducten, waarschijnlijk
ook veiliger voor het kind zelf.

Bij een Milieuhuis hoor natuurlijk
de Milieutuin, daar waren we nog
niet geweest. Milieubewustzijn uit
zich hier op verschillende manieren.
In eerste instantie worden natuur-
lijk geen chemische bestrijdings-
middelen gebruikt, er staat een
compostvat waar het groente- en
tuinafval in wordt verwerkt en een
regenton vangt het regenwater op
voor de beplanting, het bijvullen

van de vijver en voor schoonmaak-
doeleinden.

Het Milieuhuis is te bezoeken op
dinsdag en woensdag voor groepen,
donderdagmorgen voor de indivi-
duele bezoeker en de middag voor
groepsbezoek, en vrijdagmiddag
voor individuele bezoekers. Verder
iedere eerste zaterdag van de
maand voor iedereen. De openings-
tijden zijn van 10 tot 12 uur 's mor-
gens en van 2 tot 4 uur 's middags.
Het Milieuhuis, Zwanenburghstraat
47 in Zwolle. Voor meer informatie
te1.038-217166.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

DOE MEE SCHRIJF MEE BEZUINIG MEE

Stooktabel week: 50
van maandag 12/12/94 t/m zondag 18/12/94

Bij een normaal hoort een streef- Het week- Totaalstreef-
jaarverbruik verbruik voor de streefverbruik verbruik sinds
in m 3van: afgelopen week kostu: . 30 oktober 1994

van: (meterkaart (meterkaart kol. 5)
kolom 3)

1000 30 ’ 15,00 154
1200 36 ’ 18,00 184
1400 42 ’21,00 251
1600 48 ’ 24,00 245
1800 54 ’ 27,00 276
2000 60 ’ 30,00 307
2200 66 ’ 33,00 339
2400 72 ’ 36,00 369
2600 78 ’ 39,00 401
2800 85 ’ 42,00 431
3000 91 ’ 45,50 461
3200 97 ’ 48,50 492
3400 103 ’ 51,50 523
3600 109 ’ 54,50 554
3800 115 ’ 57,50 584
4000 121 ’ 60,50 615
4500 136 ’ 68,00 691
5000 151 ’ 75,50 769
5500 166 ’ 83,00 846
6000 181 ’ 90,50 923

I Aktie Zuinig Stoken/Zuinig Aan

Superzuinige
apparatuur

koelen/vriezen
De wetgeving op het gebied van
energieverbruik wordt elk jaar
strenger. Fabrikanten zijn verplicht
steeds betere en zuiniger apparaten
te maken. En sommigen houden
daar bij het ontwikkelen van nieu-
we produkten al bij voorbaat reke-
ning mee, zodat men straks zeker
aan alle gestelde eisen zal voldoen.
Miele brengt, vooruitlopend op te
verwachten wettelijke maatregelen,
een nieuwe serie integreerbare
koel/vriesapparatuur met superiso-
latie, waardoor een besparing op
energie van 50 procent mogelijk is.
En uiteraard is voor die isolatie ge-
bruik gemaakt van CFK-vrije
grondstoffen.
De apparaten, die per etmaal

slechts 1,8 kWh verbruiken, zijn
voorzien van een extra dikke isola-
tielaag. In hetkoelgedeelte meet die'
70 mm en in het vriesgedeelte is hij.
90 mm dik. Omdat de conventionele;
dikte ligt tussen 25 en 30 mm, zou'
dit betekenen dat de binnenruimte
door die extra verdikking wel klei-
ner moet worden. Maar men heeft
deze serie gewoon een buitenmaat
van 70 cm gegeven, in plaats van de
standaard 60 cm. Probleem opge-,
lost.
De grotere fabrikanten van keuken-
meubelen bieden inmiddels staande
inbouwkasten van 70 cm breed aarv
zodat men bij aanschaf van een
nieuwe keuken geen problemen
hoeft te krijgen met een 10 cm bre-
dere koel/vriescombinatie.
De serie apparaten is uitgerust met
allerlei extra's, zoals in hoogte ver-
stelbare deurvakken, elektronische,
temperatuurregeling, koelzone met*
ontdooi-automaat en eenvoudig te
reinigen glazen draagplateaus.

Van wieg tot
peuterledikant

v°or een pasgeboren kind lie-
fje een ledikantje wil dat jaren

'i' nat dan een *mus klein wiegjea een paar maanden voor on-
Krri ti-d met verlof wordt ge-
%t ' ziet misschien iets in het

" st flexibele Lundia-kinderbed-

fcr _ Bde baby nog niet kan zitten
JfeiM . e bedbodem op een hogere

\%> mgelegd. Dat voorkomt buk-
V

IJ et oPenemen of in bed leg-
-I tn Van de kleine. En het kind lijkt
■( J"rrloren te liggen in een zee
;,,. Uimte. Bovendien wordt bij dit
Vij- rt

sPeciaal doek geleverd om
Jè _ J*e spijlen te vlechten. Zo ligt
\t

by lekker knus en kan hij niet
-ir- |<u ent worden belaagd.
[jet r nnen zwenkwielen (uiteraard
m ] e**}) of ronde bolpootjes onder
|jst j .i^antje worden geschroefd.
%\ 'n blank vuren leverbaar en

"v!-r',?ar* naar wens worden afge-
<* v , met blanke lak of in een van
% kleuren wor-
Ve beitst- Bij het bedje zijn an-
">(;*■ .^ubeltjes voor de kinderka-ste koop.

# Het ledikantje 'op de groei. Foto: GPD

Zodra baby kan zitten gaat de bo-
dem omlaag en als het kind kan
staan nog iets lager. En omdat zon
peuter graag verder wil kijken dan
zijn eigen bed kan het doek weer

tussen de spijlen weggehaald wor-
den. Dit spijlendoek is samen met
een bijpassend dekbedovertrek en
sloop verkrijgbaar in vier kleuren
ruitjes: roze, blauw, geel en groen.

Betaalbare woningen
bouwen zonder

subsidie onmogelijk
Het is klinkklare nonsens dat bij de
huidigerentestand zonder subsidies
goede en betaalbare woningen zijn
te bouwen. Dat stelde directeur W.
Kempen vah de Nationale Woning-
raad (NWR) donderdag tijdens een
bijeenkomst in Roden. De bij de
raad aangesloten woningcorpora-
ties en gemeentelijke woningbedrij-
ven beheren gezamenlijk meer dan
1,5 miljoen huurwoningen.

De NWR hekelt de voorlichting van
het ministerie van volkshuisvesting
(Vrom) over het Besluit woningge-
bonden subsidies 1995. Volgens
Kempen gaat het departement er bij
de gewenste aanvangshuur van 725
gulden per maand vanuit, dat de
huren de eerste tien jaar met 4,75
procent per jaar zullen stijgen.
Vrom houdt een geldontwaarding
van 3 procent aan. Vanaf het tiende

jaar is bij een inflatie van 2 procent
een huurstijging van 3 procent
noodzakelijk.
Kerqpen meent echter dat de bouw
van woningen met een maandhuur
van ongeveer 725 gulden zonder
subsidie alleen mogelijk is als de
huren vijftig jaarlang steeds met 50
procent meer stijgen dan de geld-
ontwaarding. Bovendien kan zon
huurprijs alleen als zon woning
niet meer kost dan 130.000 gulden,
gebaseerd op een rentestand van 6
procent.
Kempen: „In werkelijkheidkost een
redelijke woning eerder 150.000
gulden en ligt het rentepeil op 8
procent. Dan praten we wel over
een kostprijshuur van 1275 gulden.
Ofwel 75 procent meer dan VROM
het volk wil doen geloven."
Het ministerie beraadt zich nog op
commentaar. " Een van de extra geïsoleerde koelkasten van Miele. Foto. gpd

iL r°hideeën bij Intratuin in Heerlen

DOOR WIM OUDSHOORN

Het woord orchidee heeft ook
vandaag de dag nog een magi-
sche kracht. De schoonheid van
orchideeën is, zo lijkt het, boven
alle andere bloemen verheven.
Men denkt vaak nog dat orchi-
deeën moeilijk te kweken zijn en
dat er daarom hoge prijzen voor
moeten worden betaald. Boven-
dien geldt een orchidee als moei-
lijk te houden onder kamerom-
standigheden.

Dat alles is echter onjuist. Orchi-
deeën zijn tegenwoordig niet
veel duurder dan andere pot-
planten en hun verzorging is be-
trekkelijk eenvoudig. Er is
enorm veel interesse in deze im-
mens grote plantengroep, en te-
recht. En vooral de komende
feestdagen die ook veel thuis
worden dc&rgebracht kunnen zij
door hun feeërieke uitstraling
een extra accent geven.

Orchideeën voor huiskamer
stralen in donkere dagen

De topper onder de orchideeën is
de laatste jaren de Phalaenopsis,
stammend uit de tropische wou-
den van o.a. Indonesië en de Fi-
lippijnen. De bloemen ogen als
nachtvlinders, hebben witte, ro-
ze, violette en zelfs gele bloemen,
vaak met een zeer fijne tekening.
De grote tongvormige bladeren
vinden we alleen aan de basis.
De lange bloemstengels zijn bla-
derloos en hangen sierlijk over.

Deze orchideetopper is vrijwel
het hele jaar door bloeiend te
koop^Ziivraas^eerilichte

standplaats; het blad moet regel-
matig geneveld worden. De nor-
male kamertemperatuur bevalt
de planten uitstekend. Natte
voeten kunnen funest zijn. Geef
één keer in de drie weken wat
kamerplantenvoedsel in de helft
van de normaal geadviseerde
concentratie.
Opnieuw in bloei brengen is
goed mogelijk. Snijd daarvoor de
bloemstengel niet helemaal af,
maar laat 3 of 4 ogen staan.

Schoonheid
_Onder de naam Miltonia cam-

"briatypen en Vuylstekeara ko-
men zeer sterke kamerorchidee-
ën voor die zijn ontstaan uit
talloze kruisingen. De bloemen
in de meest fantastische kleuren
doen wat denken aan die van
viooltjes. Ook deze soort kan in
de huiskamergemakkelijk meer-
dere keren in bloei komen. Ook
voor deze soort is een lichte
standplaats noodzakelijk. Pas
ook hier vooral op met te veel
water, zeker in deze winterpe-
riode.
Een goed verzorgde plant vormt
na de bloei nieuwe scheuten

waaruit zich na verloop van tijd
weer nieuwe bloemen vormen.

Van het Venusschoentje (Paphio-
pedilum) is het in de eerste
plaats de opmerkelijke bloem-
vorm die de plantenliefhebbers
aanspreekt. De verzorging komt
overeen met de voorgaande soor-
ten. Elk bladrozet brengt slechts
één bloemstengel voort. Na de
bloei moet de bloemstengel wor-
den weggeknipt. Er vormt zich
dan een nieuwe scheut die ook
weer kan gaan bloeien. De
bloemvorming wordt bevorderd
door de plant enige tijd bij een
lage temperatuur van 16° Cte
zetten.

Er is nog een groot aantal andere
orchideeën die het als potplant
in huis zeer goed doen: Onci-
dium, Cymbidium en Odontog-
lossum, zijn zo maar wat voor-
beelden. Vraag ernaar bij uw
bloemenvakman, hij kan u uitge-
hrpiri aHvisprpn
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Pickée, van huis uit aktief! ■
BRUNSSUM: Vrijst villa

V | m. c.v.-gas, en grote tuin
(ca. 3500 m' 2). Uitst. gel.

i a.d. rand v.h. centrum,
ÉÜ Ged. dub. begl. GoedJ. Ét onderh Ind. 0.a.: Royale

*4Êmmm*rfwÊmmïhal' woonk-'en' tüink. (tot.

3__É_i WE 4 slpks., badk en zolderfkmmm' Prijs: ’ 525.000 - k.k.

WÊÈÊ'm BRUNSSUM: Halfvrijst.
woonh. m. c.v.-gas, gar-

\ . berging en mooie tuin.■ (Perc. opp. 390 m 2) Rustig
en blijvend goed gel.;
Kunststof ramen, dubb.
begl., roll. Ind. 0.a.:Prov.-"kelder, woonk. keuken.

hm bijkeuken, 3 slpks.,badk.'f zolder.
__> Prijs:/215.000,- k.k.
m

BRUNSSUM: Rustig gel

prov. r., tumberging.Part.:i

" "'^mwim^mmm m~~~ I woonk. keuken. leVerd.:
-3 slpks., badk. 2e Verd.:

|______________ Vaste trap naar zolder.
tf"i E.wJI_È_P *"d_l Pr'Js: ’ 155.000,- k.k.

z4j^| __^--i_*^i7^/i-ï^?iT»*7*y__l
_R-U^_Tl -VflPlWiiiP^W■pJ^yJj_____i^iji_____jJ_^___________E mmmm-■>V '^_B _J__W
k 'V _d_l __ÉÉ^?fl?fapihÉP'WpP(_B■^Jl _E__o_^__U£jy__^_i

HEERLEN:Ruim woonh.

|MMWM»iliW__l_______1
I .| HEERLEN - NABIJJS _„. CENTRUM: Goed gel.

§ii__ilÉÉir-«ï«v halfvrijst. woonh. m. cv.I gas, berging en tuin. Mog._______ I voor gar. Ind. 0.a.: Prov-
1 kelder, ruime woonk. dichte

!_____ | keuken. 1eVerd.: 3 slpks.,
I bet. badk. m. douche en 2eI toilet. 2eVerd.: Vaste trap.r—mm S|pkI Prijs:/189.000,- k.k.hm

■I__S**"*"J^H WUËÊÊÊkWkmmxII 1
I.HEERLEN: Uitst. onderh.

woonh. m. cv. gas, berging
tmmmmmmm^'~-■ en tuin. Hardh. koz. Dak is

IHIIIHM geïsol.Roll. Ind. 0.a.:Prov.-i■ 1 i..,,',_' "^,'T~H kelder, woonk. m. tegelvloer,
| keuken m. luxekeuken-

Ii—|j;;;- ) f instal. m. app.. 1eVerd.:
3slpks., bet. badk. m. ligb. en

HOENSBROEK: Halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, ruime inp.
gar. en tuin, op het zuiden gelegen (tot. ca. 440 m 2). Ged dub
begl., roll. Ind. o.a. sout.: Prov kelder, berg- en wasruimte,
gar. Ruime L-vorm woonk. m. parket, keuken (dicht),
4slaaoks badk m oa liahari en tnilPt Ruimp 7nldPrPrl « t oior^n' ir l 9
i-njs. '■ -'*auuu-- XX*

WoI

HOENSBROEK: Halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, gar. en
mooie tuin. Blijvend rustig gel. aan de buitenr. v.h.centrum.'Dak geïsol.Roll. Goed onderh. Ind. 0.a.:Ruime woonk.
(ca. 38 m 2), openhaard, leistenen vloer. Keukeninstal. m.
_PP" .«& ba,d_- Zolder (vaste trap)-
Prijs: ’ 229.000,- k.k.

F_^_fTf3u^BucWr^^7_«PjWjfflÏT3l
■JBÉjijMiMjiflaJHjJM
_H__B_H_B_B_K_HH_B_B__M__M_M

KERKRADE - CENTRUM: Ruim modern appartement
(geheel gestoffeerd) m. c.v.-gas, berging en beveiligde
parkeerpl. Deg. en luxe afwerking. Opt. isol. Ind. 0.a.:
royale hal, ruime woonk.(ca. 50 m 2), keuken m. moderne
keukeninstal. en app., bijkeuken. Óuderslaapk.(ca. 25 m 2),
logeerk., geh. bet. badk. m. ligbad, douche en 2 v.w.
Prijs op aanvraag.

KERKRADE-TERWINSELEN: Goed onderh. halfvrijst.
woonh. m. c.v.-gas, gar., berging en tuin. Rustig en blijvend
goed gel. Dub. begl., hardhouten koz., muren en dak geïsol.
Ind.: prov. kelder, L-vorm. woon- eetkamer ca. 43 m2met
parket, keuken m. keuken- instal. en app. 3 slpks., bet.
badk. vliering. Aanv. direct.
Prijs: ’ 219.000,- k.k.

r-,
„ ,- LANDGRAAF-

.3»—- I NIEUWENHAGEN:App.
'______« „„Ti 'fi gel. in winkelcentrum "Op

~fl %de Kamp". Ged. dub. begl.
1 :" Muren en dak geïsol. Ind.fSppß *" _«"»■ :| 0.a.: Berging, woonk.

keuken m. app.. 2 slpks.,
"«""«■«__■ PS **

': bet- Dadk- m- ligbad..
*'' 'jm Overdraagb. rijkssubsidie

I§| W is mogelijk.
j -||P ]j§ JB Prijs:/129.000,- k.k.

118

1

--* LANDGRAAF-. NIEUWENHAGEN: Goed
onderh. hoekw. m. c.v.-

/ f**"^ ;! gas, berging en gr. tuin.

LANDGRAAF - NIEUWENHAGEN: Goed gel. type vrijst.
woonh. m. c.v.-gas, gar., berging en grotetuin. Ind. 0.a..-
prov.-kelder, woonk., keuken. 1e Verd.: 3 slpks., badk.
2e Verc).: vaste trap, 2 slpks. en bergruimten.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
Prijs op aanvraag.

LANDGRAAF -

LANDGRAAF - SCHAESBERG: Nabij draf- en renbaan.
Rustig gel. halfvrijst. woonh. m. c.v.-gas, tuin en gar. Ged.
dub. begl. Muren en dak geïsol.Roll. Ind. 0.a.: woonk.
keuken 3 slpks., bet. badk. zolderberging.
Prijs: ’ 195.000,- k.k.______________________________________________________

i^Trff9Rr_Pi'_''^!Pn_^9_?9S'HPß'_l■^^M^U^yy^^^^^^^^y^^y^yK^^^HPp*^S Bow-i^*-nnfflfHi"" V KMiïj^auj|lj|2i|i|y^Mß__^_W_*_Z3TTc!siMilsll3ss_mKl'T3^^

LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Goed onderh.
halfvrijst. semi-bungalow m. c.v.-gas, ruime gar. (2 auto's) 2en fraaie tuin (meer dan 50 m. diep). Tot. opp. ca. 1.170m.
Ged. dubb. begl. Ind. o.a. Sout.: 2 slpks., bet. badk. m. ligb.
en 2e toilet. Parterre: Royale hal, woonk m. tegelvl. ruime
woonk. bijkeuken en 1 slaapk.
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.
Prijs: ’ 359.000,- k.k.
1

LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS: Vrijst. landh.
~ type m. cv. en rondom__i . , _a_Ü I tuin. Landelijk gel. Muren|J|JJ Hi* en dak zijn geïsol. Ged.

D?tRAAF ;ÜBACH OVER W
t
ORMS: Goed ond^'. £alfvrljst- w°onh

M
m' 9rote, 9ar

H
m

H
rulme fWer-ber9'n9 en ,uln

M ■_■"«*■ en dak geïsol. Ged. dub begl. Geh.
l°°rz! e" an,rolL. '"f,0;3"»I"^" ke

Kulf" "*kunstst. keukeninstal. 1e Verd.: 3 Slaapks., bet. badk.
met ligbad. 2eVerd.: Vlizotrap. Zolder.
Prijs: ’. 229.000,-k.k.

"LANDGRAAF - ÜBACH OVER WORMS:U^.on^Ji.|

-NfIBHI'ÜBACHSBERG: Goed onderh. halfvrijst. woonh., aan de
achterzijde uitgebreid en verbouwd, m. cv. gas, gar. en
tuin. Blijvend goed gel. Dak geïsol. Dubb. begl. Ind. o.a.
sout . Gen on_erkelderd. Part.: Ruime woonk. (ca. 50 m 2),
parketvl., openh.Woon- keuken m. compl. keuken-instal.
1e Verd.: 3 slpks., bet. badk. m. douche. 2e Verd.: vaste trap.

Zolderkamers
Een pand dat u beslist van binnen moet zien.M 279.000,-

ÜYJJ NVM Hypotheekshop
Heerlenseweg 22,6371 HS Landgraaf

045 - 326767 PJf*|fPP
Maandag Vm vrijdag van 8.30 tot 1 7.30 uur, I\oIIVV

's Zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur. 1 -1 1" " 1

(Verder volgens afspraak) ' ITlclKClclcirQlJ DV ia__H_i

SNEL EN GOED /ÜU/
VIA AQUINA! /'"/

mWÊkmmWÊÊÊÊÊÊkmmmM *** _«_r__,

K____u____2jjj^i-'_H
middelburgstraat 25 provincialewec zuid 113
Tussengelegen woonhuis i.z.g.st.v. onderh. Halfvrijstaand woonhuis m cv., garage en
Ind. 0.a.: 3 kelders. Beg.gr: hal, toilet, tuin. Ind: kelder. Beg gr: hal met toilet,
woonk, half-open keuken met inricht, woonkamer met openhaard, studeerkamer,
terras en tuin (achterom voetpad). 1everd: keuken, terras, tuin, berging en garage.overl, 3 slpks. en badk metdouche en v.w. 1eVerd: overloop, 4 slaapkamers en
2e verd: zolder (thans niet toegankelijk). badkamer met ligbad en v.w.
Alg: gehroll, deelsdubb. begl, hardh. ram. 2e Verd: vliering.
en koz., elektr. vern., dak ca. 8 jr oud. Bwjr. ca. 1960.Aanv. direkt.
Prijs ’. 149.000.-k.k. Prijs ’ 198.000,--k.k.

tjÊÊÈ wê _é1!mI __________
mmp__P^^i_l Xmw 4* * ■i__________| Üt_W 4________HÉ^

>_Pr_mL***'*x!*^i___'___ __H______E_9_i

PELIKAANSTRAAT 22 SECR. FLEISCHEUERSTRAATB
Ruim, rustig gelegen woonhuis met cv. Halfvrijst woonhuis met cv., garage en tuin.
Ind: 3 kelders, entree, hal, toilet, Ind o.a: hal, toilet, L-vorm woonk (33 m2),
woonkamer met lametvloer, keuken met keuken. Ie Verd: 3 slaapks (grootste ca 18
tegelvloer, buitenberging, tuin met m2!) en badk m douche, v.w. en toilet.
2 terrassen (achterom bereikbaar). 2e Verd: via vaste trap: ruime hobbyzolder
1eVerd: 2 slaapkamers, badkamer met (met mogelijkh voor slaapk) en aparte cv.
zitbad, toilet en v.w. 2e Verd: 3 kamers. ruimte. Goede isolatievoorz, grotendeels
Bwjr ca 1944. Aanv in overleg. rolluiken. Beg. grondvloer grotendeels
Prijs ’. 155.000,- k.k. parket. Bwjr. 1987. Aanv. in overleg.

Prijs ’. 229.000.—k.k.

H__________»__~ L "'-

-mmmm P^-r Blr______R 2i _n" -i -~rjf ■ __!___: :-.. \ B

-JBB ___L_ —^BHËa_«>
___

ifc < -"^—
ST. BARBARASTRAAT 134 DROSSAERTWEIDE 36
Ruim woonhuis opca. 1600 m2. Z.g.onderh en afgew. split-level woning
Ind. 2 kelders, hal, woonkamer, keuken, (eenzijd. geschak.) m o.a. ruime kelder-
slaap/werkkamer, serre, badkamer, zeer berging, hal, toil, garage, wasVc.v -ruimte,
grote tuin 1everd.: 3 slaapks met woonk. (35 m2), direkt aan fraaie tuin (ca
kleedruimte. 2e verd.: zolderkamer en 17m diep) met optimale privacy, tuinhuisje;
2 zolders. Perc.opp ca. 1600 m 2, dichte keuken (ca 15 m2) met recentelijk
bwjr.ca.l9l3. Aanv. in overleg. vernieuwde luxe witte inrichting, 3 slaapkrs
Prijs ’. 215.000,-k.k. en fraaie wit bet. badk met ligbad, douche,

toilet en v.w. Dak recentelijk vernieuwd,
roll, dubb beglaz, spouwmuurisol, deels
kunststof. Dithuis moet U van binnen zien!___ , Bwjr. 1975.Aanv. in overleg.

**"" "-" Prijs ’ 249.000. - k.k.

Éóstisr" ft-**// ' _r__

*&&>* - M
O^l^HNc ** Makelaardij 0.G., Taxaties,
/V_«/^*V ftu Hypotheek-adviescentrum

«Mk °fOOm!*f*'/V L. AQUINA en E. WEERTS
V'U,*Ll)V[ki

Ruys de Beerenbroucklaan 28, Heerlen
tCf^Aff °ók 2aterda9s wan 100° tot "-00 uur.

"r** 045-715566
' 'j-i' _______i__Lry-g^irz^_^ji tyij irVEis/fEfV \1

V>^fe_T X~^r "
p|LfTT,ce

wd Het huis van uw leven,
omringd doorde tuin van uw dromen...
Arubaweg 8 - Mill
Klassiek landhuis met schitterende riante parktuin, gelegen in
villawijk, welke direct grenst aan 300 ha bosgebied, ideaalvoor
wievan rust, ruimte en natuur houdt. Het pand is gelegen nabij
Nijmegen, Den Bosch en Oss, nabij deA-73.
Het kapitale landhuis heeft een inhoud van 1500 m 3en staat op
een geheel met een 2,4 m hoog hekwerk afgezet terrein van
6660 m2. Bouwjaar 1969/1986.
Indeling: o.a. representatieve hal, living ca. 110 m 2, study, luxe
eetkeuken, bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, 2 complete
badkamers, garderobe. 2e verd.: 3 slaapkamers, hobbyruimte.
Brochure en prijs op aanvraag.
Voor nadere informatie:
Strijbosch-Thunnissen Makelaars
080 - 22 84 44

yß___B____a
Bii Marres in . 2e kerstdag 26 Dee.

«naken ziin vanaf ze Kersiaag din 27 . <_o 29 - vrij 30 - zat 31 dcc.

showroommodellen 1994 open van 11 tot is uur
fpkooo voor prijzen die U niet IM A R R 17 Cloor mogelijk houdt! Kom langs MAKKIE
en profiteer, want dit mag interieur
11 _JT_-4-l> mïcQpn" Tongersesteenweg 37, 3620 Lanaken (België)
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l

"In moderne, kindervriendelijke wijk gelegenruim !ï

Ind. Hal, woonk. m. plavuizenvloer, open keuken, bijkeuken, __JH L_ !tuinhuisje, 3 slaapk., badk., zolder m. mogelijkh. voor 4'
slaapk Bwjr 1984. Geïsoleerd, ged. dubb. begl. en ged. roll. I iSjPIS
Aanv. in overl. Prijs f 180.000.-k.k. _Wi^^ I 'LANDGRAAF:
"In bebost gebied gelegen, prima onderhouden royale BM___i * v
witte bungalow met gascv., inpandige garage en i_4'ilil J_fip ;
Ind.: Overdekte entree, grote bet. hal (± 22nV), L-woonk.
(± 48m') m. open haard, keuken m. witte aanr. comb. en _____■_. _J * 'div. inb. app., 3 slaapk. (grootste ± 20m-), bet. badk. m. ligb. 8

Aanv. n.o.t.k. Vraagpr. f 475.000,-k.k. ___H_H_H_H-V I

"Perfekt verzorgd en goed gelegen halfvrijstaand __M|É|
woonhuis met garageI"
Ind. hal, woonk. dichte woon/eetkeuken (4.25 x 3.00) H|y|^fl
splinternieuwe luxe mr. Garage, 4 slaapk., badk. m. ligb.,
v.w. en 2' toilet, zolder Ged. roll. Geh. omsloten achtertuin ||j_§fc
op zonkant ______ !____

—■M__b_Hl_H_M_W_i_i_i_Mc

ROERMOND: | £_____Sgail
"Goed onderhouden ruim woonhuis met gascv., f_/^^^_B
2 bergingen en gesloten carport, gehele pand met ___pÉP?^
kunststof kozijnen en dubbelglasl' j-JmK^-v: ._«K
Ind: hal, L-woonk (± 34 m') m. tegelvloer, bet. eetkeuken 'M\\ J|*
4 slaapk., bet badk. m. ligbad v.w. en 2e toilet, zolder verd. '^ÊSmwmmmi^
via vaste trap, 5' slaapk., cv.-ruimte. '■■«■!3J(b|
Aanv in overl Vraagpr. f 185.000,-k.k WÊÊm)^.

HULSBERG:
"Uitstekend onderhouden halfvrijstaand woonhuisI" ' V
Ind. hal, woonk., dichte keuken, ruime hobby-kamer, garage. mmmWESÊt _f *=? \__Êr
3 slaapk., badk. zolder. Ged. kunststof ramen/kozijnen m. -. _
dubb. begl. en ged. roll. Perc. opp. 314 m 2. Vrij uitzicht ad. F^U^K !' - _fi
Aanv. in overl. Vraagpr. f 210.000.-k.k. I__J_SBbO

"Ideaal pand voor starters!" Sj^ËlKsSl
Ind. hal, woonk., keuken, berging, 2 slaapk. badk., apart
toilet. Bwjr 1986. Geïsoleerd en voll. dubb. beglaasd. H- <____■
Mogelijke rijksbijdrage f. 5.000, .Aanv. desg. op korte ■-_"*<* H
termijn Vraagpr. f 125.000,-k.k. _________ü
HEERLEN:
"Comfortabele, op prima stand gelegen bungalowl" **%!%?Ind. hal, woonk. (± 35 m') m. open haard, separate keuken , ff; v.*ggjr N

m. mr., berging. 3 slaapk., badk. m. ligb. en 2 v.w.'s, aparte fe_S-._^SMS__ fdouche-ruimte, garage Voll. geïsoleerd en dubb. begl. Ged. f'*W"*'*'*vSß
roll. Alle ramen/kozijnen in geanodiseerd aluminium. Nieuwe I fc_i_|lf__j_J: F7*f tl
cv. ketel. Vanwege toegepasate materialen vrijwel Br^"^-*-'-A*''M*t||
Aanv. in overl. Prijs f 310.000,-k.k. «_^

HOENSBROEK: ______________
"In zeer geliefdekindervriendelijke woonwijk gelegen |M
halfvrijstaand woonhuis met grote garage." _, 1 ■bP Hl
Ind hal, woonk., keuken m. app., garage (8 15 x 5.75) ook mikmVmmgeschikt voor opslag, 3 slaapk., badk. Zolder bereikb. via
vaste trap. Bwjr. 1983. Geïsoleerd en ged. dubb. begl. Ü___l___|
Aanv. in overl. Vraagpr. f 185.000,- k.k. p JH
HOENSBROEK:
"Uitstekend gelegen, kwalitatief hoogwaardig _
vrijstaand herenhuis met garageI" SÊ &|k &
Ind. hal, woonk. keuken, 3 slaapk., ruime badk. m. ligb. f___^^%
douche v.w. en 2e toilet, 2e verd bereikb via vaste trap m. ( _JgP~*-s(S
mogelijkh. voor 4e slpk. Optimaal geïsoleerd, voll. dubb. i~*-,-3 | j^^^gJj
begl. Alle ramen/kozijnen hardh. Bwjr. 1989. _JLJdl|É_____
Aanv direkt. Vraagpr. f. 235.000,-k.k.

AMSTENRADE:
"Vooroorlogs, degelijk vrijstaand herenhuis met grote ~*
Ind. kelder, hal, woonk., keuken (4 x 3,25) bijkeuken, serre, I mÉ, „ ____■!
gar 4 slaapk. badk. Zolder bereikb. via vaste trap. Bwj. 1933. I ¥%.
Het geheel verkeert in perfekte staat. __ML____l
Perc. opp. 600 m 2 Achtertuin 30 m diepen geen j&f
bebouwing ad achterzijde __T^^
Aanv in overl Vraagpr. f 295.000,-k.k.

HEERLEN: m ■ "j!
PRACHTIG KANTOOR
(65 m 2) M. SPREEKK. KEUKEN, TOILET EN _____ï_U---B-*---^J
KLEINE BINNENPLAATS HUURPR. F. 1.760.-

P. MND EXCL BTW.

STEUN HET ONDERZOEK
NAAR TROMBOSE[| GIRO 30 20 30

__ Tr■ —I I m^r T""^"' A^fl _vA
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'Huisman is voor mij kunstmatige slagroom uit de oorlog'

Albert Mol rekent af
met de Gooise matras

DOOR HENK WAGEMAN

Ijj-AREN - Zelf heeft hij niet
i oveel zin meer om op tele-

or^f te verschijnen. Niet
ft-dat de 77-jarige en nog
JJ°nter ogende Albert Mol
J'-n ijdelheid heeft verlo-cer*- „Maar jekrijgt er geen

meer voor. Onlangs
r^ n ik nog opgetreden bijJ^le ben ik', het program-na met Ron Brandsteder en
J-arévan Duin André ver-
vjent vijf miljoen gulden in

)}■ jaar. Ik kreeg voor diepending niets. Geen"■ent."
■"% Voe*c*e me volledig voor paal

Rost 11 tussen d-e gasten. Je taxi-Pu ten krijg jebetaald. Punt uit.; OI T Portier en de koffie] uffrouw
*rjs Vangen een goed maandsala-
fcj' maar Albert Mol mag blij
ba a^s mi °P de televisie komt.
>,I_ar neb ik genoeg van."
'__ aatst belde Ischa Meijer me

11Km in ziin Pr°gramma kon
■i-dag n- e^ gevraagd wat ik
Jj_ r aan over mag houden. Ze
""-.jJ>eerden of ik een vreselijke
l^te had. Een fles wijn kon ik
'>em *gen > maar ik drink al ze-
Wiet(^en iaar niet meer. Laten zeL neen en weer krijgen."

Snotteren
_i Ah
fe; ert Mol woont nog steeds met
ktje Vr-end Bill in een boerderij-
L_ **" het Gelderse Laren. Hij wilR" nooit meer weg. De afstand'__. r Hilversum lijkt ook steeds
■lo_ te worden- AjC en toe is hij
,jjjB te zien in een programma.
tkn T de ërote kleinkunst-kun-
P*lent ar walSt van wat zien m°-fcf<!^ °P de Gooise matrasC sPeelt. De 'fusie' tussen RTL
C 'eronica is voor hem de dood
f depot.

IL 1 Henny Huisman ooit stopt
_*Vi rugkijkt op zijn carrière,
N er,s leed denkt hij dan te heb-
h? gelenigd? Van niemand toch.
_lev- er-gt een vrouw voor de te-
■■^üst 16' die 30 -aar geleden naar
■Hie ai'e is vertrokken en nooit
\^T .iets van haar zus heeft ge-
'Maa at is snotteren geblazen,
«dan , Waarom heeft dat mens
Saté die no°it iets van zich
r>toc,n horen? Ze had haar zus
CVen Tfen briefje kunnen schrij-
fis u k vind het net Albinoli; dat
kOori nStmatiSe slagroom uit de
rftii-v. o**'0

**' Waarvan ik altijd overE> nek ging.»

C^ill Rens na<^ de nieuwe
P*-ria ertl Ruis kunnen worden,
[l* a ris volstrekt de verkeerde
r'ge °PgeSaan- Heeft nu ook een[aitj-j huilprogramma, waarin
tv0o ? wel een gehandicapte
Cd e °mt- Maar hij kan niet in
■»l_ei aduw staan van Paul de
!_A.' S _*" °ie ontroert nog echt.

' K-ra zie staan als Annie de

' ""'■"anf net gra^ van die nicht
Jpracfred Langer, prachtig,

Irsto*n ' Haalt mensen met een
lU^n Voor de camera. Of doet

»be 6over aids. Pro-
i V r het maar eens "

Hoer
«t-. 2egt geen spoor van jaloezie

°eien. „Als Veronica mij nu-—-

" Albert Mol: „Ik heb een partner en werk veel met jeugd. Die twee dingen houden
me jong." Foto: GPD.

„Maar als ik zeg dat ik met jeugd
werk, denkt iedereen: dat zal
wel. Laat je die kinderen op de
televisie zien en je stelt er ééntje
een vraag, dan geloven ze je pas.
Televisie is zo visueel en zo
vluchtig. We leven ook zo snel.
Haal twintig mensen bij elkaar
en vraag hen of ze Rondom Tien,
Bij Karel, Paul Witteman, Het
Capitool of Via Ria hebben ge-
zien. Achttien van de twintig
hebben dat niet gezien. Niemand
blijft meer thuis voor een pro-
gramma op de tv. Ja, als het
Nederlands voetbalelftal speelt.
En misschien als prins Bernhard
de kerstdagen niet haalt."

Schilderijen
Albert Mol houdt zich al ruim
vijftien jaar onledig met het ver-
vaardigen van abstracte schilde-
rijen. Het mag van hem geen
kunst heten. „Ik ben geen Van
Gogh junior."
Ooit zei hij dat hij niet kan teke-
nen. „Ik ben er mee begonnen als
een hobby, toen ik nog Wie van
de drie deed. En bekend was van
Wat zien ik? en Pak hem beet zei
Blonde Greet. Ik exposeer ook
alleen in meubelzaken, restau-
rants etcetera."

„Toen ik net begon, heb ik een
expositie gehad in het huis van
Molly Geertsema (voormalig
Commissaris der Koningin in
Gelderland). Samen met Toon
Hermans, Ramses Shaffy en Je-
roen Krabbé. Komt een vrouw
van een echte schilder op me af.
'Schande', roept ze, 'dat u hier
mag exposeren, terwijl niemand
echt kan schilderen. En alleen
omdat jullie bekend van de tele-
visie zijn. En mijn man komt
nergens aan de bak. Ze had na-
tuurlijk gelijk. Ik heb sindsdien
nooit meer in een galerie geëx-
poseerd."

Aardig

een contract van vijf miljoen
guldenvoor vijf jaarzou aanbie-
den, zou ik dat wel accepteren.
Ja, die hoer zit wel in me. Maar
begin dit jaar heb ik met het
Willem Breuker Collectief in
Bellevue opgetreden. Heeft de
uitverkochte zaal geroepen: 'We
want Albert'. Dat vind ik net zo
goed betaald als wanneer ik voor
een opening veel geld kan van-
gen. Dat is belangrijker voor
me."

„Bovendien doe ik nu al 15 jaar
therapeutisch werk voor drugs-
verslaafden in Egmond. Daar wil
ik in de publiciteit niet teveel
over kwijt. Maar ik heb er zelfs
een graad van bevoegdheid in
gehaald. Om de zoveel tijd rij ik
naar Egmond. Gaan we toneel-
stukjes opvoeren, of zingen, of
dansen. Een fantastische thera-
pie. Een meisje, dat volslagen
overhoop lag met zichzelf, heb ik

Danny de Munck laten imiteren.
ledereen was doodstil en ont-
roerd. Tranen in de ogen. 'Tjon-
ge, wat ben jij goed. Ik wist niet
dat je dit kon', heb ik haar ver-
teld. Ze was heel even intens ge-
lukkig. Dat had nog nooit
iemand tegen haar gezegd."

Harder
„Dominee Visser hebben ze met
zijn junkies van het Perron 0 in
Rotterdam weggejaagd. Die Pe-
per is niet goed bij zijn hoofd.
Laat hij een kijkje nemen in Zü-
rich. Daar liggen alle aids-
patiënten, verslaafden en andere
zieken gewoon onder de brug-
gen. Er is geen geld voor opvang.
Zeggen ze. Maar de Bahnhof-
strasse van Zürich is geplaveid
met miljarden."

„De mens is veel harder gewor-
den. Vroeger werden opa en oma

in de Jordaande trap afgedragen
door de eigen kinderen. Er was
geen sprake van dat ze in tehui-
zen werden ondergebracht. Nu is
dat wel anders."
Voor tweede kerstdag is Albert
Mol uitgenodigd bij Viola Holt
in de 'Vijf uur-show. „Ik wil wel
komen, maar dan met een stuk of
tien kinderen, die ik tegen die
tijd onder mijn hoede heb. Want
wat is de eerste vraag van Viola
aan mij: hoekomt het toch dat je
er nog zo goed uitziet? En daar
heb ik wel een antwoord op: ik
heb een partner en werk veel met
jeugd. Die twee dingen houden
me jong."

In de tussentijd zijn er toch al
heel wat doeken van Mol, in de
stal van zijn Larens boerderijtje
met kippen en ezels, gefabri-
ceerd. En verkocht. Hij zegt ooit
in zijn leven nog een keer een
echt schilderij te willen maken.
En daar neemt hij rustig de tijd
voor. Want het jaar2000 is voor
iemand die in de Eerste Wereld-
oorlog (1914) is geboren een ma-
gische tijdsaanduiding. „Het is
voor mijn gevoel oneindig dat ik
in 2000 nog op deze aarde rond
zal lopen. Maar elke dag die me
nu nog gegund is, vind ik meege-
nomen."

Wie veronderstelt dat Mol op het
einde der dagen zit te wachten,
vergist zich deerlijk. „Ik zit tot
volgend jaar augustus vol." Hij
pakt zijn agenda en leest voor uit
eigen werk: Manilla, Djakarta,
Zürich, Parijs. Op 77-jarige leef-
tijd ligt de wereld ogenschijnlijk
nog steeds aan zijn ietwat ver-
moeide voeten. Mol krijgen ze
voorlopig niet klein. Ook niet
zonder die vijf miljoen op de
bank.

Country-matinee met Moonlight Riders
AMSTENRADE - The Moonlight Riders verzorgen maandag een
country-matinee in Country Home Janvan Cep in Amstenrade. Het
programma, dat om 15.00 uur begint, vindt plaats onder het motto
Kerstmis in Country Style.

'Kookgek' gaat als
warme broodjes
over de toonbank

E §aat i " Het boek 'Ko°kgek' van topkok Joop BraakhekkeE *-iin t
Warme broodjes over de toonbank. Van deel len 2 samen

r staat h
n°g toe rond de 250000 exemplaren verkocht. 'Kookgek'j Verl , eze week op nummer 1 van de top 10 non-fictieboeken.eden week stond 'Kookgek' nog op de tweede plaats.

( visieeerSte deel van 'Ko°kgek' - naar het gelijknamige Avro-tele-
' VoiaPro-=ramma ~ verscheen eind verleden jaar voor het eerst.
" v-*n rt

S 6en woordvoerder van uitgeverij Tirion in Baarn zijn er
nenk el 1 tussen de 125 en 150.000 exemplaren verkocht. Bin-Kort hgt de dertiende druk van 'Kookgek' in de winkel.

; markt661 2 Van 'Kookgek', dat slechts enkele weken geleden op de
E toOnh vfrscheen > zi Jn al meer dan 75.000 exemplaren over deF u%e gegaan- De vierde druk is al in de maak. Volgens de

stek Ver komt het vriiwel no°it voor, dat er in zon kort tijdsbe-zoveel belangstelling bestaat voor een kookboek.

1, i8^or het tv-programma 'Kookgek' (elke zondag, Nederland
culin UUf^ bestaat enorme belangstelling. Gemiddeld wordt het
WaarHlre Pr°gramma bekeken doorruim 820.000 mensen, die een

aering van gemiddeld een zeven geven.

\^~ Kookgek' Joop Braakhekke Foto: KIPPA

Sport op
zaterdag

een blijvertje
MAASTRICHT - Omroep Lim-
burg gaat door met het uitzen-
den van Sport op zaterdag. Na
de laatste uitzending van dit
jaar, afgelopen zaterdag, is be-
sloten het experiment in 1995
een definitieve status te geven.
Zaterdag 7 januari zal het eerste
programma van 1995 worden
uitgezonden.
Tot en met mei zal er elke zater-
dagavond tussen 19.00 en 22.30
uur een programma worden ge-
maakt. „Als er tenminste vol-
doende onderwerpen zijn. Het is
niet zo, dat we een programma
gaan maken om een zendtijd te
vullen. Er moet wel iets zinnings
te melden zijn," aldus Alf Poell,
samensteller en presentator van
het programma.
Het idee om op zaterdag een pro-
gramma te maken, is ontstaan
nadat de NOS elke regionale
omroep verplichtte een bijdrage
af te staan in het kader van het
contract over het uitzenden van
voetbalwedstrijden. „Of je nu
betaald voetbal uitzendt, of niet:
Je moet betalen. Toen hebben we
gezegd: 'Als we dan toch moeten
betalen, gaan we ook uitzenden.
Het pi-ogramma wordt gefinan-
cierd uit recl*ïme-opbrengsten.

made in GERMANY onderractie van Hame Cremers
'Du' van David Hasselhoff

# David Hasselhoff met
Gwen; met haar nam hij
al eerder een cd-single in
de Duitse taal op.

Dat was niet aan dovemansoren
gezegd toen Peter Maffay (45)
zich liet ontvallen dat hij zijn al-
lergrootste succes 'Du' (1970)
eigenlijk liever nooit meer wilde
zingen. David Hasselhoff (42) -'Knightrider' en 'Baywatcher'
par excellence en even vanuit de
States op bezoek in Europa -kreeg daar lucht van. Hij zag een
nieuwe eigentijdse versie van
'Du' wel zitten en dook dan ook
meteen de studio in om dit bijna
25 jaar oude nummer nog eens
op te nemen. Jawel hoor, in het
Duits! En in die taal brengt deze
rasechte Amerikaan het er overi-
gens ook nog eens niet slecht van
af. Het bleef trouwens niet bij
dat ene nummer 'Du', dat ooit
werd geschreven en gecompo-
neerd door Peter Orloff. Het
werd meteen een cd-album. Ge-
zien de populariteit van de
Knightrider zat het er dan ook

dik in dat zijn versie van 'Du' in de Duitse hitparade terechtkwam.
Hasselhoff blijft scoren. Van huis uit blijft hij acteur, maar zingen
is hem ook al lang niet meer vreemd. Zo nam hij eerder dit jaar met
zijn 13-jarigein Duitsland opgegroeide landgenote Gwen de cd-sing-
leWir zwei allein op. Van 'Wir zwei allein' blijft er nu dus nog maar
eentje over: 'Du.

Colonia Duett
Hans Zimmermann, die jaren-
lang deel uitmaakte van het be-
kende Colonia Duett, is op
75-jarige leeftijd in zijn geboor-
testad Keulen aan darmkanker
overleden. Zimmermann, die
zich om gezondheidsredenen
drie jaar geleden terugtrok uit
het duo, was bij het publiek be-
ter bekend als 't Ei van het duo.
Samen met collega Hans Super
was hij tientallen jaren met zijn
fratsen, grappen en grollen on-
derweg in Nordrhein/Westfalen.
Maar ook in Limburg zorgde het
Colonia Duett, vergelijkbaar met
destijds Snip en Snap (Willy
Walden en Piet Muyselaer) in
zijn glorietijd steeds voor volle
zalen. Het duo was vooral actief
tijdens het carnavalsseizoen.
Dan gebeurde het dat het humo-
ristische duo tijdens één en de-
zelfde avond vaak op zes ver-
schillende plaatsen een kolder-

# Hans Zimmermann van
het Colonia Duett (rechts
op de foto) overleed op
75-jarige leeftijd in Keulen.

show verzorgde. De begrafenis van Zimmermann, eerder deze week
in Keulen, werd bijgewoond door veel vrienden en collega's. Onder
hen De Black Fööss, De Höhner, Marie-Luise Nikuta, Lotti Krekel en
de burgemeester van de Domstad.

Paul Kuhn contra
belastingdienst
Paul Kuhn (66) is doodongelukkig. De bekende orkestleider, zan-
ger en pianist - geboren in Wiesbaden, maar al jaren woonachtig in
Oostenrijk - heeft behoorlijk bonje met de Duitse belastingen. Die
beweren dat Kuhn op zijn aangifte-formulier een paar miljoen mark
heeft verzwegen en nadien in de Oostenrijkse bergen is gaan wonen.
Belastingontduiking dus. Het verhaal is uiteraard ook de Duitse pers
niet ontgaan en Kuhn zegt nu dat de belastingdienst zijn nog niet af-
gesloten carrière heeft geruïneerd. De musicus is in de aanval gegaan
en eist op zijn beurt een bedrag van vijf miljoen mark voor de 'aan-
tasting van zijn goede naam. De eerste de beste belastingambtenaar
die het waagt om het landgoed van Kuhn in Oostenrijk te betreden
mag niet alleen rekenen met een goed afgerichte, bijtende hond.
Kuhn wil deze man ook een goed pak slaag geven. Om maar te
zwijgen van de scheldtirades die de Duitse belastingdienst inmiddels
al over zich heen heeft moeten laten gaan.

Verjaardagsparty
voor Heinz Schenk
Al eerder zong Heinz Schenk 'Was sind schon fünfzig Jahre'. Inmid-
dels werd hij zeventig jaar op 11 december jongstleden. Aanleiding
voor het eerste Duitse tv-net ARD, waar Heinz Schenk jarenlang
voor de Hessische Rundfunk werkte, om deze acteur, showman, pre-
sentator en zanger eens uitgebreid in de bloemetjes te zetten. Dat
gebeurt aanstaande donderdag wanneer Duitsland 1 om 20.15 uur
met als motto Das grosse Kind een tv-portret van Schenk geeft.
Diens naam blijft in elk geval onverbrekelijk verbonden met het po-
pulaire tv-programma Zum blauen Bock. Bij muziek en Apfelwoi en
met een 'Bembel' (kruik) als blijk van waardering voor zijn gasten,
presenteerde hij deze show samen met de in november jongstleden
overleden actrice Lia Wöhr. Donderdagavond staat Heinz Schenk nu
zelf op tv nog eens in het brandpunt van de belangstelling. De zeven-
tigjarige, die als acteur al meer dan vijftig jaar op het podium staat,
krijgt dan sowieso alle lof toegezwaaid door Caterina Valente, Tho-
mas Gottschalk, Mathias Beltz, Hape Kerkeling, Michael Schanze,
Dieter Thomas Heek, Harald Schmidt en Herbert Feuerstein.

" Verjaardagstaart voor Heinz Schenk, aangeboden door
zijn nieuwe assistente Ines Kuba.

Tot zover Made in Germany met Harrie Cremers aan de vooravond
van Kerstmis. Dank aan iedereen die ons heeft bedacht met kerst- en
nieuwjaarskaarten. Vanuit de gewelven van onze centrale redactie
wensen wij alle getrouwen van deze rubriek een zeer prettig kerst-
feest. Hou bij het drinken en eten de kerstboom in de gaten en ver-
geet op eerste kerstdag 's avonds niet naar de Peter Alexandershow
te kijken, vanaf 20.15 uur op Duitsland 2. fot volgende week, op de
drempel van oud naar nieuw.
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IBRUNSSUM,F. Bolstraat H HOENSBROEK, Mgr. Nolensstraat H VOERENDAAL-KUNRADE, -rri-ir_n A _-» _-* il 0Goed gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage en Nabij centrum goed gel. halfvr. woonh. met cv. Lambrechtstraat H I /V 1^ I J h% ~tuin (perc. opp. ± 318 m2). Ind.:ruime hal, toilet, en tuin. Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: hal, keu- Prima gel. halfvr. woonh. met cv., garageen tuin. K-J M. X 1. J~\. 1.\.mS jI woonkr., keuken met app. 1e verd.: 4 slaapkrs, ken met app., woonkr. met o.h. 1e verd.: toilet, Ind.: hal, toilet, woonkr., keuken. 1e verd.: over- "Ct tt> _"v _""_ a n a _~» xsdoucheruimte met douche en v.w. 2e verd.: zol- 2 slaapkrs. met dakterras, doucheruimte 2e verd.: loop, 3slaapkrs., badkr. met ligb.,v.w. en 2etoilet. |H I RllPAPA Rlv 11r-_
■ «nnl I der. Aanv.: medio 1995. Prijs: / 225.000,-k.k. 2 slaapkrs., hobbykr. 3e verd.: vliering. Aanv.: 2e verd.: vaste trap naar 4eslaapkr., cv.-ruimte en JL_l *_/XX.V-/X _TLJL _Tl±VXX. |*.5

ftH AlfEl LiL&KUIJ i direct- Koopprijs: ’. 175.000,-k.k. bergruimte. Aanv.: i.o. Prijs:/. 275.000,-k.k. I,;,IU||i|VtW*'__3-^-— 1 ij^jÉwr^'T»---. >,« -»■,■ — l''.c11|£____ J BRUNSSUM-TREEBEEK, Schildstraat H «"'"'*' '^ <*„.„.———'— B ' ' Winkel-woonhuis geschiktvoor dubb. bewoning. HOENSBROEK, Mgr. Feronlaan H VIJLEN, Camerig H kjéh ' '^WfcïJÈ. iVr'Verdere gegevens op aanvraag. Aanv.: i.o. Goed gel. halfvr. woonh. met berging en tuin. Uitstekend gel. vrijst. woonh. met appartement, 4'' '^^ " __
«\ /^V 1^'Prijs:/. 285.000,-k.k. Ind.: hal, toilet, woonkr. met schuifpui, keuken cv. en tuin (perc. opp.: 1650 m2). Ind.: woonh.: $$Vfc".y- :*''/— X 1

TIT vmtTWO met app" Der9kast' beding- Be9' 9r- vloer 's sout,prov.-cv.-en hobbyruimte. Beg. gr, ruime ""■A'tTr'èL ____*_§Ê W? \ ,^g^r i1"*" \'1 l_ IVlJUr ged. v.v. plavuizenvloer. 1e verd.: overloop, 3 hal, living met o.h., luxe keuken, waskeuken, ber- l» ' ";'^* li^mW M_v l' 7-BRUNSSUM, Trichterweg H slaapkrs., doucheruimte met v.w. 2e verd.; vliezo- ging/garage, slaapkr., badkr. 1e verd.: 2 slaapkrs., Bff/T*"''r*^rS^^wl^^W: ■ |K
Mf?V§MHMV9VPHpVVB Goed gel. halfvr. woonh. met cv., chalet en tuin. trap naar zolder. Aanv.: i.o. Prijs: /. 179.000,-k.k. moderne badkr. Ind.: appartement: entree, living \_\%'__m l'« "-"*"- fl I■*# t§U__________\ Perc opp.: 566 m 2. Ind.: souterrain: hobbyruimte met openkeuken. 1e verd.: 2 slaapkrs., badkr. met '*"""' _ Jü _ 'r^Wlni1'- 1 ,\

met douche, 3 kelders. Beg. gr.:hal, woonkr. met . , douche, v.w., toilet. Aanv.: i.o. fa, f -WjIrP ITOlBwff* :Flfè_ W :ï, \fï' * il -Mmmm&s& I.
AMSTENRADE, Heiberg S parketvl., half open keuken met app. 1e verd.: Prijs: ’. 550.000,-k.k. flW^ff^^-Bgfc. ***"■ wAfJg^Bag ■-«'■Op 1e stand gel. uitst. onderh. halfvrijst. woonh. 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en v.w. Ind. Chalet: *1$Si£vJ't --e^MMwWB-BP^ li,'
met garage, kelder en tuin met vrij uitzicht. Perc. Beg. gr.: woonkr. met kitchenette (±25 m2). verd.: Wij WetlS6rl li __*~*w"'
opp.: 11300m2. Ind.o.a.: living, keuken met app., 2 slaapkrs., natte ruimte. Aanv.: i.o. ' WIJNANDSRADE, Mascherelstraat H '^töiu^_'#y f * I rltuinkr., bijkeuken, 3slaapkrs., mod. badkr. en zol- Prijs: ’. 285.000,-k.k. . Goed gel. halfvr. split-level semi-bungalow met N.?qg»T*y, w*5_- \~der. Aanv.: i.o. Vraagprijs: /. 298.000,- k.k. Prettige Kerstdagen, cv., garage en tuin. Ind.: hal, L-woonkr. met par- | . I ki

ketvloer, balkon, badkr. met ligb., 2 slaapkrs.,
rPi ppm R_mK,_n^i__n c EIJGELSH0VEN' Terheidenstraat H efomnll* keulT T tuinkr" b,eT9' hobb^l: H^ In Sittard, een regionaal dienstencentrum UGELEEN, Rembrandtlaan S _____■■__». __■ etïl SJterVOU€ pand verkeert in prima staat van onderhoud. ' ö l1».Op uitst. loc.gel. goed onderh. vrijst. woonh. met JsjtMm.WF^mW '' _i_r Aanv.: i.o. Prijs:/. 289.000,-k.k. van formaat, wordt in een nieuwe woonwijk een JJO.9aa^ï^oprhS°ïï: UIL 1 jaarwisseling en een bijzonder fraaie omgeving gerealiseerd. Ij
keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. en zolder. J^T ii i 1 Een onderdeel daarvan zijn de 16 vrije sector- I ;
Aanv.: n.o.t.k. Koopprijs: ’. 329.000,-k.k. IHllLjHH _É 1 ■ fi /" ,/,/,.- j- " j ui t< n w i. j I <"LSbÉI § voorspoedig J995 woningen die in opdracht van Mulleners Vastgoed
GELEEN, Rijksweg Noord S _% . W°r en g6 °UW

Roy. vrijst. herenh. met cv., garage, kelder en s^stmÊsmÊsWmms»tWstWmmmst\Wm {^$2 £
grote tuin. Percopp.: 912 m2. Ind. o.a.: living en- Goed gel. halfvr. woonh. met cv. en tuin. Ind.: ajSft $ LANDGRAAF H De royale uitstraling van de voorgevel is ly,
suite (± 47 m2), keuken, 5 slaapkrs., bet. badkr. hal, woonkr., keuken met eetbar, bijkeuken en ____yK:mi In de nieuwewoonwijk "Parkheide "wordendoor _■'_"»_,"*;_ A hu t A ( Vhmet ligb., v.w., toilet, vaste trap naar zolder, buitenberging. 1e verd.: overloop, 2 slaapkrs., faÖ%fc5\ aannemersbedrijf Riksen B.V. 11 ruime woningen karaKtenstiek voor deze prachtige vrijstaande Ol

■ Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 345.000,-k.k. badkr. met ligb., 2e toilet en v.w. 2e verd.: vaste i-2cf^HJ gerealiseerd. Deze goed afgewerkte woningen halfvrijstaande woningen. De begane grond is
trap naar 3e slaap-cq. hobbykr., cv.-ruimte en (>»WTT5SSi bestaan uit:ruime living,keuken (tot. 1 47 m 2), ga- , ,, , . l.'
bergruimte. Het pand verkeert in een prima staat f'HtfUm'x rage, 3 slaapkrs, luxe badkr. met ligb., douche, ingedeeld op een L-vormig stramien met o.m. een

GELEEN, Stikkerstraat S van onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 259.000,-k.k. L.^5_itf5r~-~-i.'v>^v v.w. en 2e toilet en verder een vaste trap naar de woonkamer eetkamer open keuken bijkeuken enIn perfecte staat en gunstig gel. halfvrijst. woonh. ■- =:!^;-t--i__a*^^ berg/hobby zolder. De tuinen van de woningen ' '. _^ ' ,. . , , '- ,
met cv., aanbouw, kelder, garage en besl. tuin. -—^~^~~- — 1 zijn op het zuiden gesitueerd. garage/berging. De verdieping heeft 3 slaapkamers |0-
Ind. o.a.: L-vorm. living met open haard, mod. HEERLEN, Heerenweg H Prijzen v.a. ’. 256.800,-v.o.n. en een badkamer met ligbad, douche, tweede toilet en ikkeuken met app., 3 slaapkrs., bet. badkr. met lig- j[^_^^^^_^^^^^^^ °bad, douche, v.w. en toilet, vliering. Aanv.: n.o.t.k. HOENSBROEK, Neerbraakstraat H vaste wastafel. De ruime zolder is te bereiken via een

Koopprijs: 257.000,-k.k. Goed gel woonh. met cv berging, carport en HEERLEN vaste trap. Deze woningen in het Belgiëkwartiertuin met tuinhuis. Ind.: hal, toilet, woonkr. met Verschuurstraat/Gebr. de Wittstraat H r _
open keuken, berging. 1e verd.: overloop, Aan de Verschuurstraat/Gebr. de Wittstraat wor- worden gebouwd in meerdere varianten.

PUTH, Einder Coolhoff S ËBëH 3 slaapkrs., badkr. met ligb. en 2e toilet. 2e verd: den door aannemersbedrijf Jongen B.V. 9 wonin |P
vliezotrap naar zolder. De beg. gr. is v.v. plavui- gen gebouwd, waarvan 6 socialekoopwoningen

_
J

_^ Ijl zenvloer. Het pand is optimaal geïsoleerd. Aanv.: met de navolgende ind.: o.a. entree, woonkr., De woningen worden degelijk gebouwd, goed |1'
Jb Goed gel. woonh. met cv., tuin en zij-ingang. Prijs: /145.990,- V.O.N. Als mede 3 v.s. woningen Ik

Ind.: kelder. Entree, woonkr.-ensuite, mod. keu- HOENSBROEK, St. Josephstraat H meteen éénmalige bijdrageen de navolgende in- Knnnnriirpn vanaf f 7W7 flflfl vnnMjfo ken met app., bijkeuken. 1everd.: ruime overloop, Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. deling: o.a. entree, woonkr., keuken, garage. ivoopprijzen vanar ’ za/.uuu,- v.o.n.
3 slaapkamers, badkr. met ligb. v.w. en 2e toilet. Ind.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, T-woonkr. met 1e verd.: 3 slaapkrs., badkr., met douche en v.w.,

k 2e verd.: vaste trap naarzolder. Aanv.: i.o. parketvl. en o.h.,keuken met app., berging en ga- en een vaste trap vPrijs: /. 175.000,- k.k. rage. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ; ten project van: X
BB_B_B_B_B_B_B_B_B_B_BI douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: vaste trap naar >w^ mi■||c_ni_r<ïPrachtig en rustig gel. landhuismet dubb. garage mansardekamer, grote hobbyzolder. Aanv.: i.o. LANDGRAAF, Julianastraat H | ■nUlHSIHSiö I

Ind.: o.a. ruim souterrain,ruime L-vorm. woonkr., HEERLEN, Kap. Ramakersstraat H Prijs: ’. 238.000,-k.k. Nog te bouwen 2 halfvr. woonh. met grote tuinen V l/A ST G 0 E D
luxe keuken, 4 slaapkrs, luxe badkr., div. bergzol- Rustig gel. halfvr. woonh. met cv. en tuin. Ind.: (perc opp. ± 285 m2).lnd.: hal, living, halfopen _rTTTTfrlfTTTTT~ffTT~'ïï_~_T_rTÏÏMTW~TTTTr_~^TT-_rT_H~TT~^
ders, hoog afw. niveau en mooi uitzicht aan de Souterrain: 2 kelders. Beg. gr.: hal, toilet, Z- keuken, berging, 3 slaapkrs., badkr., vaste trap
achterzijde. Aanv.: i.o. woonkr. met leistenen vloer en o.h.( 45 m2), keu- LANDGRAAF, Groenstraat H naarzolder. Panden worden volledig geïsoleerd.

Vraagprijs: ’. 595.000,- k.k. ken met app., slaapkr., badkr. met ligb. 1 e verd.: Goed onderhouden halfvr. woonh. met cv., gara- Koopprijs: ’. 187.500,-v.o.n. __B_B-H__^_i H_i
overloop, 4 ruime slaapkrs., toilet. 2e verd.: hob- ge en tuin. Ind.: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, I
by/bergzolder. Aanv.: i.o. woonkr., mod. keuken met app., serre met ged. ' : ■.■" —-"^SITTARD, Ehrensteinstraat S Vraagprijs: ’. 209.000,- k.k. overdekt terras. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., GULPEN, Kiebeukel H

Goed en rustig gel. halfvrijst. woonh. metcv., ga- badkr. met ligb., v.w., 2e toilet en bidet. 2e verd.: In het centrum van Gulpen worden door Derksen __^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I
rage, carport, zolder en tuin metveel privacy. Ind. vaste trap naar 4e slaapkr. Het pand is v.v. rollui- Bouw B.V. 10 luxe appartementen gebouwd met
o.a.: L-vorm. woonkr., keuken, 3 slaapkrs, badkr. HEERLEN, Rijnstraat H ken. Aanv.: i.o. Prijs: ’. 315.000,- k.k. garage/berging en lift. Waarvan nog 2 apparte- __^_^_^^^^r^^^__^J_^^^_^__^^^r^F^^^^^^^^_^_i
met ligbad en 2e toilet. Aanv.: i.o. Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. menten te koop zijn. Oppervlakten van de app. V Êf fl f I i Ê_^Wé-M **■ f _ ff_W T tW 1_ T __!Koopprijs: / 249.000,-k.k. Ind.: ruime entree, Z-living, moderne keuken met variëren van 60 m 2 tot 117 m2 (excl. terras). I _1 _f f mt\W\. J A _L -At\. _f A __!

app. 1e verd.: overloop, 3 slaapkrs., geheel bete- LANDGRAAF, Kakertsweg H Prijs vanaf ’. 185.000,-v.o.n. BpBHH_H|P__9ÉH__IB_lB_Bgelde moderne badkr. 2e verd: vaste trap naar Uitstekend gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tot/. 229.000,-v.o.n. 1~f"_^_B_É^__^'._f I ""i iT JSITTARD, Leeuwerik S hobby/bergzolder. Het pand is v.v. rolluiken en tuin (perc. opp.: 739 m 2). Ind.: provisiekelder, cv.- I lil ai ■ *Jr^f/Hf I ■Riant gel. halfvrijst. woonh. met cv., serre, gara- geïsoleerd. Aanv.: i.o. ÜVraagpr.: /. 185.000,-k.k. kelder. Beg. gr.: ruime hal, living, keuken, bijkeu-
ge met bergr., 2 buitenbergingen en excl. aang. ken, garage. 1e verd.: 4 slaapkrs., bdkr. met o.a.
tuin. Perc. opp.: ± 800 m2. Ind. o.a.: woonkr., open ligb., dubb. v.w. 2e verd.: vliering. Het pand ver-
keuken met app., 2 slaapkrs., badkr. met ligb., bi- HEERLEN, Schandelerstraat H keert in prima staat van onderhoud. Verdere inf.
det, 2 e toilet, vaste trap naar zolder met 3e Goed gel. woonh. met cv., loods en dakterras, op aanvraag. Prijs: ’. 465.000,-k.k. "ÜW huis iGVdtt bij VetkOOD Uw huis is uw bezit dus ookslaapkr.Aanv.: direct.Vraagprijs: ’. 289.000,-k.k. (perc. opp.: 242 m2). Ind.: entree, loods met koel- ' mi/nnH riasrnm wilt'i tororht

O.RSBEEK. Prov. weg zuid H D* * S,6ChtS *«" ***** V"** °P' °* * iïSc
SUSTEREN, Handelsweg S 2 slaapkrs., badkr. met ligb. v.w. 3e verd.: vliering. Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en tuin. „:* ons totale woninaenaanbod dfldere leuke WOding fDOet van een goed resultaat. U wilt
Op handelsterrein gel. zeer groot landh. met cv., Aanv.: i.o. Prijs: ’. n.o.t.k. (perc. opp.: 730 m 2). Ind.: souterrain: kelder. Beg. 8 , gewoon zo snel mogelijk geld
souterrain, inpandige garage met achtergel. hob- gr.: ruime hal, woonkr., keuken, garage, berging, loontu «en« _riihlii. onri hinnon daarmee geen probleem ZljH. zjen. y bent dus gebaat bij eenby-cq. praktijkruimte,zeergesc£ voorrnedische HEERLEN, Vergiliusstraat H l^verd: overloop,3slaapkrs., badkr. V verd, rui- LOOP* u eens VrijDlIJVenO Dinnen

OPrpOP/W snelle verkoop, door een terza-dienstverl., en tuin. Percopp.: 955 m'. Ind. o.a.: li- Prima gelegen woonh. met cv., garage en bin- me zolder. Aanv.: i.o. Pnis:op aanvraag. "_.. .> , Udl inutil lUUl £U ytsieytiiu v' ,
ving, roy. woon-eetkeuken, 2 e woonkr., 2e keu- nenplaats. Ind.: hal, toilet, hobby/werkkr., ber- «>IJ een Van OÖZ6 kantoren. „ ke kundig, goed georganiseerd

■ ken, 9 slaapkrs., hobbykr, badkr., aparte douche- ging. 1e verd.: woonkr. met balkon, keuken. 2e
" Zijn... makelaarskantoor met beëdig-

ruimte. Aanv.: i.o. Prijs op aanvraag, verd.: overloop, badkr., toilet, 3 slaapkrs. Aanv.: OIRSBEEK, Raadhuisstraat H de makelaars en taxateurs.
i.o. Prijs: ’. 228.000,-k.k. Prima gel. woonh. met cv., grote garage en tuin.

______
Als geen ander kennen zij de

Ind.: Beg. gr.: hal, toilet, woonkr. met kachel, half ——— l* marktwaarde van uw pand.
MWrtBWWW_W_-MWWMWB_i open keuken, bijkeuken, waskeuken. 1e verd.: i . _

Pia ardïi B-V.
HOENSBROEK, Akerstraat Noord H overloop, 3 ruime slaapkr., luxe badkr., 2e verd.: i S= B"'iters 7.,fd35 _d^ „ ..,,.. . ...
Goed gel. woonh. met cv., zij-ingang en tuin. vaste trap naar grote zolder. Het pand is nage- Rijksweg ■tu _*|^, MT^k eenS vnfDh)vend met een

BOCHOLTZ, Heiweg H Ind.: souterrain: kelder. Beg. gr.: hal, toilet, noeg geheel gerenoveerd. Aanv.: i.o. 6131 ALb'" ., Fax. 046-52138A m van onze makelaars, ervaren in
Bouwgrond met te slopen opstal. Perc. opp.: ca. woonkr., keuken, berging. 1 e verd.: overloop, 3 Prijs: ’. 245.000,-k.k. TeL: 046- o _Wt___Jk__au___ri^ de Limburgse woningmarkt. Zij
365 m2. Aanv.:direct. Koopprijs:/. 88.000,-k.k. slaapkrs., badkr. met ligb. Vaste trap naar grote »«a i<piaardiiBV. _■ F^_l _f_l Bé_^v zijn deskundiq, weten wat er

zolder. Aanv, i.o. Prijs:/. 179.000,-k.k. SrBrugstraat 62 _L___fHl \wft speelt bij de verkoop van UW
BRUNSSUM, Bijvoet H -_-^^_|i--_^_-_ Goed gel. vrijst. woonh"^^9

tuin en huiswei 6221EC[^^fw.043-250317 W*'*^ *
woning en halen er voor u uit

Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. __?ï_PP!!fWf_!rlPfiPlfl (perc. opp, ± 3260 m2). Ind, souterrain: 3 kelders. Tel, 043-/"» ■BT^ x ;'' \ \ wat er in zit. Neem het zekere
Ind, Beg. gr.: entree, toilet, bergkast, keuken, HMHlÉlwÉJMiÉÉÉM Beg. gr, hal, woonkr. met kachel, eetkeuken, por- MakelaardijB.V. 'S^^**. r r \ \\ \ voor het onzekere als u geld
woonkr. 1e verd, overloop, 4 slaapkrs., badkr. taal met toilet, bijkeuken. 1e verd, 4 ruime l H=Ruliters

t11 wk~~ " "*" 'f / > ' wiltzien...
met ligb., 2e toilet en v.w. 2e verd, vliezotrap naar slaapkrs.,badkr. met ligb. 2e verd, vaste trap naar I Geers^« upprlen 1U, w*^" ■ j'j /, i \
bergzolder. Aanv, i.o. Prijs:/. 225.000,-k.k. m|ii|£wnr||iuy« zolder (± 80 m 2). Aanv.io. Prijs:/. 378.000,-k.k. 6411 N,^ 73l An, Fax. 045-715760 | ___^-- j j\ |
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Rachels/Verwarming
fieker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
ianalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
ÉASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
t>e Kachelsmid, Walem 21
glimmen.Tel. 04459-1638.
piccolo's in het Limburgs
Caqblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel:045-719966.
Kachels/Verwarming
(Sas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks,
rlachelcentrum Jac. Köhlen,
«ijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.
BARBAS" openhaarden, üv"jethaarden, gas, hout-ijachels. Kachelcentrum Jac.
Köhlen, Rijksweg N. 104,
Sittard. 046-513228.
-4

Je koop zeer mooie KOLEN/
OUTKACHEL 'iets aparts

tÈv. gashaard en oliekachel.
"felef. 046-757430

BouwmatVmachines
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.
25 gebruikte Toyota- en Ko-
matsu vorkheftrucks vanaf
700 kg tot 2500 kg in gas-,
benzine-, diesel- of electro-
uitvoering in diverse prijs-
klassen. COLLÉ Sittard Ma-
chinehandel BV, Nusterweg
90. Tel. 046-519980.
Te huur complete STEIGER
v.a. ’7O,- excl. per week.
Info 04409-2925.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00-uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Muziek

Aktie Keyboards
PSRSIO/1.450,-
PSR 410’ 1.150,-
PSR3IO/845,-
PSR2IO/795,-
PSR 180/449,-- adapteren standaard

Kerkstr. 111 a-b. Brunssum. lel. U4i-.-.t>.bib^^^^^
Een fijne hobby voor de lan-
ge wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl.
045-322813.

Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon: 045-713751.

Mooie JUKEBOXEN USA
neons + bolle koelkasten.
Tel. 04951-32207.
Zeer mooie VLEUGEL merk
Rönisch, z.m. toon, lengte
plm. 2 m., houtkl., Palissan-
der, ’ 8.600,-. 046-334087.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad herpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Huish. artikelen
INBOUWAPPARATEN

Oudejaars-aktie
Gaskookplaat met vonk v.a.

’ 299,-.
Keram. kookpl. v.a. ’ 895,-
Inb. koelkasten v.a. ’ 595,-

Geïntegr. vaatwasmachines
v.a./1.195,-

Electro-ovens v.a. ’ 575,-
Inductie-Kook-

platen nu
’1.999,-

Combi magnetrons nu

’ 999,-
AEG-BAUKNECHT-ETNA-
MIELE-SIEMENS-SCHOL-

TES-WHIRLPOOL.
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen._________________________________
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

WAS/DROOGAUTOMAAT
Bosch WFT 7310 (condens-
droger), 4 jr. oud, nieuwpr.
’2.700,- vr.pr. ’900,-. Tel.
045-420513.----- ■ ■ " i""' i' !■■ i'

Huw./Kennism.
Vrouw, HBO niveau, 58 jr.,
slank, energiek, onderne-
mend, zoekt serieuze
VRIENDSCHAP met bij-
voorkeur weduwnaar, van
gelijk niveau en ongeveer
zelfde leeft. Br.o.nr.
B-06360, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Ser. Ned.-Indische vrouw
zkt. serieuze, zachtaardige
MAN voor vaste relatie. Br.o.
nr. B-06364, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
Vr. 29 jr. rolstoel afh. Welke
lieve, sterke, begripvolle
MAN tot 38 jr., houdt net als
ik van romantiek, liefde en
sex, wil tev. een goede
vriendschap met mij op-
bouwen? Br.o.nr. B-06362,
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Huwelijksbureaus

Dromen bedrog?
U bent er zelf bij!

HEERLEN E.O. 045-726539 mevr. Luchtman
ROERMOND E.O. 04750-15534 mevr. Nabarro

MAASTRICHT E.O. 043-210126 mevr. Tuin
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen
Mens en Relatie

Inschrijven NU! Kans op GRATIS reis.

Diversen
Geloof & Sex

Gaat dat nog samen? 1 gpm
06-350.202.96

Aangeb. 125 Ned. First.
DAY ’75,-; 12 oude lepel-
tjes met beeltenis van Elvis
Presley ’BO,-; div. telefoon-
kaarten ’60,-; 50 oude
bankbiljetten ’75,-. Tel. 070-
-3894543/3638667.
Te k. 1 compl. DISCO verl;
stoomapp; eiken 'barbladen
+ balken; 40 tafels; 200
stoelen etc. 046-740817.

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Indien gewenst reeds bin-
nen 1 week uw eerste con-
tact. Vraag gratis en vrijblij-
vend de folder aan: 03451-
-11486 (automatisch) of
03451-31364 (telefoniste).
24 uur per dag, 7 dagen per
week. Cupido: erkend, voor-
delig en één van Nederlands
grootste relatie-organisaties.

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

Voor Piccolo's
zie verder pagina 42

I ’5.000,- belonind
voor aanwijzingen die leiden tot aanhoudj^
van dader(s) en terugvinden van de gestold
huiftrailer met kenteken OV-41-18, wf'Trailer, oranje onderstel, lengte 13 wel^wit dekzeil, met in blauwe letters °Pd

n j_
„Good Year" en op de achterkant in oran).
letters bedrukt „Langen" vlootnr. 112- l
lading bestond uit Chico sinaasappels, uits'
tend te koop bij Albert Heyn.
Gestolen op 11-12-1994 op de Valkweg La°'graaf tussen 16.00 en 20.30 uur. Gesingn <"
leerd op 11-12-1994 om 20.45 uur '
Hoensbroek en op 12-12-1994 rond 14_retuur op een industrieterrein te Heerlen %_
een groen/grijze Iveco Turbo Star 360
met spoiler op dak.
Inlichtingen:
O.a. heeft iemand gesignaleerd ...
*de trailer op autosnelweg? 0*de trailer in/binnenrijden van een loods-
*de betreffende Iveco? 0(<- jl
★ storting van een hoeveelheid oranje t".

stukken, mogelijk afkomstig van de trailer ■ . j
Internationaal Transportbedrijf A.L. Langen
tel.: 046-788666.

Zaterdag 24 december 1994 438Limburgs
VmXiDE-Bt-U»



16.25 Love boat. Amerikaanse serie.
17.15 Snowmagazine. Herh.
17.45 Beavis & Butt-Head. Ameri

kaanse cartoon.

Nederland 1
___?0/Avro/Ncrv
____'°° Tekst tv.■!■*> Ik Mik Loreland.
F'l9 Prentenboek. Afl.: Dieren inI Pstand en De nieuwe stadsmuzi-___J-_iten.

I
Kerstmis: Verhalen rond de

Frans voor bedrijf en beroep.
Une situation économique.
Financieel management.
Het ondernemingsplan.
Tekst tv.
Nieuws voor doven.
Babar, de film. Frans-Canade-
"limatiefilm uit 1989.Kijk, de bijbel. Verhalen uit de
«" Afl. 12: Jezus wordt geboren.
Studio op stelten. Kinderpro-

nrna. Aansl.: Hendrik en zijn
laJes. Poppenserie. Herh. Aansl.:
[ie. Tekenfilmserie. Herh. Aansl.:
'isch Centrum Muis. Poppense-
Herh.
De confetticlub presenteert:'"-rprogramma. Aansl.: Captainkpit. Programma met sketches,

obrieven etc. Aansl.: Klimrek-
'z- Spelprogramma.
Topscore met Ted de Braak.
(TT) De legende van de Bok-iders. 13-delige jeugdserie.
mijnwerkers zullen in opstand
len en ook Martien krijgt een
■" Maar dan wordt zijn zusje ern-
2iek. Afl. 10: De mijnramp.
(TT) Waku Waku. Dierenquiz.
(TT) Journaal.

: * (TT) NOS-Weeroverzicht.
lia D^ VU- Hoogtepunten uit 40

_hi __ lelevisiegeschiedenis.
_f-son BrandP-nt. Actualiteiten.I kp Cnristrnas from Carnegie I.
I h tiS,concert vanuit de Carnegie
I _£" (1). Uitgevoerd door het Orche-
ijj £*°f St. Luke'so.l.v. André Previn.I*s )^de 9anzen"Ide ■" Kerstnachtdienst. Vanuit_, Samen op Weg-gemeente in
■jjpenter. Thema: Wordt vervolgd!

■■■3 Sr VVilde 9anzen*ISa *"rr) Kerstnachtmis. Vanuit de
■o-ji ?'nte Catherine te Houffalize (B.).
_L__ '3-01.18 Journaal.

magazine. Aansl.: Klimrekkwizz.
08.44 Woef. Engelse jeugdserie.
09.09 Cartoon club. Tekenfilm.
09.36 Topscore met Ted de Braak.
10.01 Prettig weekend. Herh.
10.26 Filmspot. Filmmagazine. Herh.
10.52 X-bjrrt! Afl. 3. Herh.
11.20 Antenne. Documentaireserie.
12.07 Man en macht. Serie over

mannen en wat hen bezighoudt.
12.47 Peter. Korte sketch.
12.54 Lied.
13.00 Journaal.
13.07 Van gewest tot gewest. Herh.
13.32 Ein Elephant für Tilly. Duitse
kinderfilm uit 1991. Herh.

14.54 Ik weet het beter. Herh.
15.19 (TT) Het zevende venster.
15.44 Gospelclips.
16.00 (TT) Journaal.
16.08 Little girl on the farm. Afl. 9.
16.31 (TT) Het zevende venster.
16.59 Danger Bay. Jeugdserie.
17.25 Kerstpraise. Kerstsamenzang.
17.50 Clip.
17.58 (TT) 2 Vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.40 Wekelijkse lottotrekking.
18.43 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.58 Op weg naar Avonlea. Serie.
19.48 Wie zorgt voor Maria? Repor-

tage over de Iglesia de Dios die
zich het lot van de vele wees- en
straatkinderen in Colombia aantrekt.

20.11 De laatste carrière. Afl. 13/
slot: Werken en niet werken.

20.48 Doelen-Kerstconcert '94.
Registratie van traditionele Kerstcon-
cert vanuit De Doelen in Rotterdam.

21.44 De winter van '54 (The winter
of '54). Franse speelfilm uit 1989.

23.24 De verandering. Kerstreporta-
ge over Gustav Lander, voormalig
leider van een hippiebeweging.

23.59 Lied.
00.04 Journaal.
00.09-00.14 Nieuws voor doven.

07.52 Captain Cockpit. Gev. jeugd-

Met Bugs Bunny en Daffy Duck zijn
rivaliserende boekverkopers voor de
Rambling House uitgeverij. Ze reizen
de hele wereld rond om zoveel
mogelijk boeken te verkopen en
komen terecht in deArabische woes-
tijn. Daar ontmoeten ze sultan Sam
en zijn zoontje prins Abadaba, een
erg vervelend kind. Het enige mo-
ment waarop Abadaba lief en rustig
is, is wanneer hem een verhaaltje
wordt voorgelezen.

16.05 Jenny Jones. Talkshow.
17.00 Christmas Disneytime.

Gevarieerd kerstprogramma.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Eigen huis& tuin. Informatief.
19.00 Denktank. Quiz.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Het spijt me. Gev. programma.
21.10 Santa Claus the movie. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985.
In een dorpje in het verre noorden
woonde lang geleden de eenvoudige
houthakker Claus met zijn vrouw
Anja. Op een winterse nacht ge-
beurt er een wonder: het kinderloze
echtpaar wordt opeens overgeplaatst
naar de Noordpool. Daar worden ze
verwelkomd door een groep elfen.
Claus ontdekt dat de elfen hem zien
als Santa Claus, de kerstman op
wie ze al zo lang hebben gewacht.
Hij zal het door de elfen gemaakte
speelgoed naar alle kinderen van
de wereld brengen en zo eeuwig
voortleven. De kerstman krijgt het
zo druk dat hij een assistent neemt,
de elf Patch. Diens lopende band-
methode levert echter slecht in el-
kaar gezet speelgoed op en Patch
wordt ontslagen.

23.05 Nieuws en weer.
23.20 Dinosaurus. Amerikaanse klas-

sieke speelfilm uit 1960.
00.50 Nachtprogramma.

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids. Kinderprogramma.
12.25 5 tegen 5. Spel. Herh.
13.20 Soundmixshow. Show. Herh.
14.45 Bugs Bunny's 3rd movie:

1001 Rabbit tales. Amerikaanse
animatiefilm uit 1982.

De fotograaf Mike loopt stage bij
Ben en hoopt op de kans van zijn
leven. Nu maar hopen dat Ben hem
niet vóór is. Afl.: Idool (Muiden).

20.15 Parenthood. Amerikaanse film-
komedie uit 1989 van Ron Howard.
In zijn streven zijn kinderen een
goede opvoeding en jeugd te geven,
draait de vader door. Hij ontdekt
langzamerhand een deel van de
opvoeding niet in de hand te hebben.

22.14 Trekking dagelijkse lotto.
22.20 (TT) Journaal.
22.30 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma.
23.00 (TT) Kerstspecial met Paul

de Leeuw. Kerstmis voor niet gelovi-
gen.

00.25-00.32 Museumschatten.
Prof dr. Henk van Os, directeur van
het Rijksmuseum, geeft achtergron-
den bij voorwerpen uit Nederlandse
musea.

19.15 (TT) Oppassen!!! Nederlandse
comedyserie.
De opa's gaan uit vissen. Dorine is
ziek, Raoul is weg en door de ge-
beurtenissen op een feest begrijpen
Anna en Rik elkaar niet meer. Afl.:
Goed van vertrouwen.

19.45 (TT) Twaalf steden, dertien
ongelukken. Serie gedramatiseerde
verkeerszaken.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Licht/zwaar.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) ZaterdagavondLlNGO

Woordspel.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De ontdekking van steen-
kool.

16.55 De ronde van Witteman. Praat-
programma. Vandaag: Euthanasie.

17.40 (TT) De avonturen van Kuifje.
Tekenfilmserie. Afl.: De zeven kristal-
len bollen (2).

14.30-16.30 NK Marathon-schaat-
sen. Rechstreeks verslag vanuit
Alkmaar.

12.00-12.0-7 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Vara/Vpro
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

TV 5# Kylie Minogue uit het
programma over jeugdcul-
tuur 'Passengers'. (RTLS -
19.25 uur).

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1

BBC 1

België/TV 2

06.00 Ochtend- en middagprogr. 16.00
Nieuws. 16.10 Génies en herbes.
16.40 Les débrouillards. 17.10 Franco-
folies. 17.45 Questions pour vn cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55 Le grand jeu de TV
5. 19.00 C'est tout Coffe. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Au nom du
pére et du fils. Afl. 2. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws.
21.30 Le grand jeu de TV 5. 21.40
Le chat botte. Ballet van Tsjaikovsky.
23.10 Le grillon du foyer. 00.05
Nieuws. 00.20 Le grand jeu de TV
5. 00.25 Bon week-end. 01.00 Nacht-
programma met veel herhalingen.

RAI UNO

05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 The
McLaughlin Group. 07.30 Hello Au-
stria, hello Vienna. 08.00 ITN World
news. 08.30 Europa journal. 09.00
(TT) Videofashion! 09.30 Entertain-
ment x-press. 10.00 The best of
Rolonda. 11.00 Super shop. 12.00
NBC News magazine. 13.00 Today.
14.00 Kunstrijden op de schaats van-
uit Lake Placid. 16.00 Formula one.
Documentaireserie. 16.30 Wakeboard
Championships 1994. 17.00 Ski per-
fect. 17.30 Pro super bikes. 18.00
Today. 19.00 ITN World news. 19.30
Holiday movie special: Christmas eve.
Amer. speelfilm uit 1986. 21.30 Tal-
kin' Jazz. 22.00 ITN World news.
22.30 The tonight show. 23.30 The
Saturday night movie: Blood and con-
crete. Amerikaanse thriller uit 1991.
01.30 The best of The tonight show.
02.30 Real personal. 03.00 The best
of Rivera live. 04.00 Dateline. 05.00
Equal time.

MTV

05.20 Tekenfilmseries. 08.15 Toby
Terriër. Jeugdserie. 08.45 Tekenfilm-
series. 09.35 Power Rangers. Jeugd-
serie. 10.00 Disney & Co. Met om:
10.10 Wundertüte. Talkshow met be-
roemde gasten. Aansl.: The little
mermaid. 10.40 Entdeckungsreise.
Reportages over Disney- en muziek-
hits. 10.55 Bio-Top. Natuurfilms.
Aansl.: Goof Troop. 11.20 Gewinns-
piel. 11.25 Eerie, Indiana. Amer.
comedyserie. 11.55 Alle lieben Julia.
Jeugdserie. Afl.: Karambolage. Aansl.:
DTV. 12.25 Whos the boss? Amer.
comedyserie. Aansl.: DTV. 13.00 The
fresh prince of Bel-Air. Aansl.: DTV.
13.30 Full House. Amer. comedyserie.
Aansl.: DTV. 14.05 Step by step, co-
medyserie. Aansl.: DTV. 14.40 Opera-
tion Petticoat. 15.05 Alice in Wonder-
land I. Amer. jeugdfilm uit 1986.
Aansl.: DTV. 16.50 Piedone lo sbirro.
Ital.-Franse komedie uit 1973. Herh.
18.45 RTL aktuell. Nieuws en sport.
19.05 Married with children. 20.00
Bonanza. Amer. western uit 1992.
21.30 City on fire. Amer. rampenfilm
uit 1978. 23.00 The stepfather - Kill,
daddy, kill!. Amer. horrorfilm uit 1987.
00.25 The Hidden. Amer. horrorfilm
uit 1987. 02.00 Bonanza. Herh. 03.25
Piedone lo sbirro. Herh. 05.05 Tracey
Ullman Show.

Europese tuinen toen en nu. Afl. 4:
Romantiek. 10.55 Doe-het-zelf. Afl.
7. 11.15 Veiliger wonen. Afl. 17. 11.25
Voedselzekerheid. Afl. 1. 12.00 Affi-
che. 12.25-12.55 Regionale televisie.
13.00 Schooltelevisie. Met: Family al-
bum, USA. 13.30 Cursus Duits. 13.45
Cursus Frans. 14.00 Atomium I. Afl.
7. 14.30 L' ours. Franse avonturenfilm
uit 1988. 16.00 Kerst in het Paleis.
17.00 Golden Years. Afl. 3. 17.30 The
Good life. Afl. 17. 18.00 Journaal.
18.10 De Hitkwis. 18.40 Vlaanderen
vakantieland. 19.29 Paardenkoersen.
19.30 Kerstboodschap van de Koning.
Aansl.: Journaal en sport. 20.10 Mis-
ter Bean. Britse humor. 20.30 F.C.
De Kampioenen. Afl. 56. 21.10 Scho-
ner dan de dagen. Muzikaal program-
ma. 22.00 Weekendfilm: Miraele in the
Wildemess. Amerikaanse tv-film.
23.35-01.05 Nachtfilm: Down and out
in Beverly Hills. Amerikaanse komedie
uit 1986.

09.00 Eddy en Freddy's filmspaghetti.
09.05 Draaimolen. Kleutermagazine.
09.15 De boomhut. Afl. 26: Kerstmis.
09.30 Tekenfilmserie. 09.55 Eddy en
Freddy. 10.00 Het slimme kanaal.
Afl. 7. 10.25 Het getemde paradijs -

09.00 Ratgeber Essen und Trinken.
09.30 Bremer Gesundheitswerkstatt.
10.15 20.000 km östlich von Moskau.
Afl. 1. 11.00 Vom singenden, klingen-
den Baumchen. Kinderfilm uit 1987.
12.10 Weihnachten im WDR Fernse-
hen. 12.15 Die Weihnachtsshow von
100 Grad. 13.15 ■ Red River. Ameri-
kaanse western uit 1948. 15.25
Sprookjesballet op muziek van Ravel.
16.15 Kapt'n Blaubar Club. Kinderpro-
gramma. 17.15 Strahlende Stimmen.
Kerstconcert met werken van o.a.
Handel, Bach en Beethoven. 18.45
Aktuelle Stunde. Regionaal magazine.
19.00 Alle Jahre wieder. Documentaire
over de heilige Nikolaus en zijn knecht
Ruprecht. 19.45 Itaye und die Feigen-
baumbande. Natuurdocumentaire over
de bavianen-baby Itaye. 20.15 The
greatest story ever told. Amerikaanse
speelfilm uit 1965. 23.20 Die kleinen
Heiligen. Documentaire. 23.50 Ein
sehr alter Herr mit grossen Flügeln
(Un senor muy viejo con unas alas
enormes). Cubaans-ltaliaanse-Spaan-
se speelfilm uit 1988. 01.15-08.45
Nachtprogrammering. Met: Die WDR-
Rocknacht met o.a. The Who, The
Kinks, 8.8. King, Rory Gallagher e.
v.a.

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
13.55 TGI Tre minuti di. 14.00 Linea"
blue vivere il mare. 15.15 Quella not-
te magica. 15.45 Cartoni Disney. 16.40
Disney time. 17.40 Almanacco. 17.55
Estrazione del lotto. 18.00 Nieuws.
18.15 Parola e vita. 18.30 Concert
special Noël: 50 chiese per Roma
2000. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Nieuws. 20.30 Sport. 20.40 Mickey's
christmas carol. 21.15 Betknobs and
broomsticks. Amer. speelfilm uit 1971.
22.55 Kerstliederen. 23.45 Parole e
vita. 23.55 Kerstnachtmis door
Johannes Paulus 11. Live uitzending
vanuit Rome. 02.00 Nachtprogram.

08.00 MTV's Top 100 countdown of
all time weekend. 10.00 A very spe-
cial Christmas 2. 10.30 The Zig &
Zag Show. 11.00 The big picture.
11.30 Hit list UK. 13.30 First look.
14.00 MTV's Top 100 countdown of
all time weekend. 17.00 Dance. 18.00
The big picture. 18.30 News: Weekend
edition. 19.00 European top 20 count-
down. 21.00 Unplugged with k.d. Lang.
22.00 The soul of MTV. 23.00 First
look. 23.30 The Zig & Zag Show.
00.00 The end? Kerstspecial. 02.00
Beavis & Butt-head. 02.30 Chili out
zone. 04.00-08.00 Night videos.

CNNDuitsland 3 SWF
SAT 1

Duitsland 1
"w,Der Tannenbaum. Korte kin-fö 'LQ Babar. Tekenfilmserie.
m_: Babarund der Weihnachts-,

08r?
IV Die Pr'nzessin auf der Erbse.

-9_nS'Sche sprookjesfilm uit 1976.
09 S" °ie Sturmkatze. Tekenfilm.
s_? Kapt'n Blaubar Club. Kinder-
lo.so.Afl- 65: DerWeihnachtskutter.
'_ u Zauberer Schmollo. Poppen-
ll 2ne- Afl. 2: Die Suche.
(Vh

u ■ Das Wunder in der Wüste
Hib ,e godfathers). Amerikaanse.
Ij.4_7.ri uit 1936.
"_ ne-er " Menschen - Aben-er- Reportageserie.
I32tj !lraumreise auf dem Irrawaddy.
13 30 la9esst-hau.Ia9esst-hau.
"% Snev Club- Kindermagazine
a v Qasten, muziek, tekenfilm- en
l5 0°nturenseries.
(_" Onkel Remus' Wunderland
sn_n9 of the south). Amerikaanse

'6.30 clm uit 1946'pr Es wird der Friede sein.
I? vilestantse kerstvesper.
I?;2_ Tagesschau.
iifo (TT) Das fliegende Klassen-
lß soJfr* Duitse speelfilm uit 1973.
ARr* Ile Nacht- heilige Nacht.
IS 1994.Sihun9 der Lottozahlen.
Ifjic jJT) Tagesschau.
Drie k

Niko,aus für alle Falle-
c6m korle films waarin de kerstman
W?al staat- Herh-
(L CT) Milch und Schokolade

et Juliette).
Sprr sPeelfilm uit 1988 van Coline«2, au-
s'__ Tagesschau.
OVb0Vb (TT) Das Wort zum Sonntag.
a.OQ^enking door Erwin Albrecht.
Nac.Geborgen in der Familie.in nimis vanuit de Bonifazius-Kirche
0.30inningen-
(Rk.^yiiphonie des Herzens

«°dy)'c ha 1 anse speelfilm uit 1954 van
Vitt*!.*- Vidor- Met Elizabeth Taylor,

Gassmann ea-
len Zuschauen - Entspan-
Kri _~ Na<-hdenken.
Af| M®n aus fremden Landern.
Scne Christkind im mexikani-
_^

n Lebensbaum.

TV FILMS VIDEO

17.30 Niveau 4 - Cordon bleu. Van-
daag: Feestmenu met zeevruchten.
18.00 Tik Tak. Afl. 358. 18.05 Musti.
18.10 Sleutel. Actualiteitenmagazine.
18.35 Magie, magie. 18.45 Kijk en
hoor. Kerstprogramma. 19.30 Kerst-
boodschap, van Zijne Majesteit de
Koning. Aansl.: Journaal en sport.
20.1*0 Affiche. 20.35 Vuurvogel. Met:
Coppelia. 22.10 Een kint op hooy. 16e
en 17e eeuwse Vlaamse kerstliede-
ren. 22.45 Die Weihnachtsgeschichte.
23.45 Silent night, holy night. Kerst-
concert. 23.55-01.45 Middernachtmis
uit Rome. Rechtstreeks vanuit de St.
Pieter in Rome.

08.00 Lassie. Serie. 08.25 Nieuws.
08.30 Pingu. 08.35 Happy birthday.
Kinderprogr. 08.45 Mariene Marlowe
investigates. 09.05 The chipmunks.
09.30 The new adventures of Super-
man. 10.15 Live and kicking. 13.30
Joy to the world. Amusementsprogr.
14.30 Nieuws. 14.35 The land before
time. 15.40 Popeye. 15.50 Santa
Claus - The movie. Amer. speelfilm.
17.35 Disneytime. 18.15 Nieuws.
18.25 Reg. nieuws. 18.30 An Ameri-
can tail: Fievel goes West. Amer.
tekenfilm uit 1991. 19.45 Bruce For-
syth's Christmas generation game.
20.50 The National Lottery live. 21.05
Casualty. 21.55 Birds of a feather.
22.45 Nieuws en sport. 23.00 Dead
again. Amer. thriller uit 1991. 00.45
Christmas Midnight Mass live from
Liverpool. 02.00 The Quiller memoran-
dum. Engelse spionagefilm uit 1966. "

24 uur per dag nieuws, met om:
06.30 Diplomatic licence. 07.30 World
business this week. 08.30 Earth mat-
tere. 09.30 Style. 10.30 Science and
technology. 11.30 Travel guide. 12.30
Healthworks. 13.30 Money week.
14.30 Pinnacle. 15.00 Larry King live.
Hem. 16.30 Global view. 17.00 Earth
mattere. 17.30 Your money. 18.30
Evans and Novak. 19.30 Newsmaker
Saturday. 20.00 World business this
week. 20.30 Science and technology.
21.30 Style. 22.30 Futurewatch. 23.00
Inside business. 23.30 Showbiz this
week. 00.00 The world today. 00.30
Diplomatic licence. 01.00 Pinnacle.
01.30 Travel guide. 02.00 Pnme news.
03.00 Larry King Weekend. 05.00
Both sides ... with Jesse Jackson.
05.30 Capital gang.

06.30 Tekenfilmseries. 09.45 Zorro.
10.15 jump ran - Basketball. 11.00
The adventures of the black stallion.
11.30 LIFE SENSE - Der Bund fürs
Überleben. 12.30 The old man and
the sea. Amer. avonturenfilm uit 1958.
14.05 Gawin. Franse jeugdfilm uit
1991. 15.45 Rocket to the moon.
Engelse komedie uit 1966. 17.30 The
four musketeers. Panamees-Franse
avonturenfilm uit 1974. 19.20 Sat.l
Newsmagazin. 19.30 Glücksrad. 20.15
Nothing in Common. Amer. komedie
uit 1986. 22.20 3615 Code Pére Noël.
Franse actiefilm uit 1989. 00.05 Time
after time. Amer. thriller uit 1978.
02.00 Passengers. Engelse comedie-
serie. 02.55 3615 Code Pére Noel.
Herh. 04.35 Gawin. Herh.

00.00 How to steal a million. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1966.
Met: Audrey Hepbum e.a.

02.00-03.35 Brinks: The great rob-
bery. Amer. speelfilm uit 1976.

21.35 Und Friede auf Erden! Kerst-
nachtdienst vanuit Bad Wiessee.

22.35 "Father Brown. Engelse speel-
film uit 1954.

20.00 Das Geschenk. Duitse tv-film
uit 1984 van Marcus Scholz. Herh.

21.30 heute-journal.

18.45 Weihnachtslieder aus Werni-
gerode/Harz. Kerstliederen met het
Trombonekwintet Berlijn en het Ra-
dio-Jeugdkoor Wemigerode.

19.00 heute. Met weerbericht.
19.15 Sic haben eine Herberge.

Reportage over mensen die dekerst-
dagen buitenshuis doorbrengen.
Behalve de weigestelden in hun luxe
hotels, mondaine ski-oorden en va-
kantiehuizen zien we mensen aan
het werk die juist voor de ontspan-
ning van die toeristen moeten zorg-
dragen.

16.35 Freue dich, s' Christkind
kommt bald. Kerstprogramma.

17.20 (TT) Die Schwarzwaldklinik.
Duitse doktersserie.

12.20 Zauber der Mechaniker. Docu-
mentaire over de geschiedenis van
mechanisch speelgoed.

12.50 Der Schneeman. Tekenfilm.
13.15 Das kleine Gespenst. Afl. 1.
13.40 (TT) Kim - Geheimdienst in

Indien (Kim). Amer. avonturenfilm
uit 1950. Met: Errol Flynn e.a.

15.30 Nervenkitzel. Circusprogram-
ma. Vandaag met hoogtepunten uit
10 jaar 'Arena der Sensationen'.

16.30 heute.

Zweedse jeugdserie. Afl. 5.
11.30 Pingu. Poppenserie.
11.35 Vieigeliebte Hummelfiguren

Reportage over Bertha Hummel.
11.45 Grenze grenzenlos - das Hohe

Venn. Reportage het grensgebied
tussen Duitsland en België.

12.15 heute.

10.10 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram.
10.35 Lotta. Zweedse jeugdserie.
11.00 Die Jagd nach der Amphore.

07.05 Der falsche Prinz. Tsjechische
sprookjesfilm uit 1984.

08.35 Mio, mem Mio. Zweedse jeugd-
film uit 1987.

09.35 Eisenbahnromantik. Serie. 10.05
Portret van Franciscus van Assisi.
11.05 Erinnerungen an Leningrad
Ballet. 12.25 Olie Hexe. Sprookje.
13.40 Tekenfilm. 14.30 Die lila Weih-
nachtsgeschichte. Jeugdfilm. 15.50
The King's Singers singen intern.
Weihnachtslieder.l6.3o Documentaire
over rondtrekkende schaapsherders.
17.15 Lieder und Geschichten unterm
Christbaum. Amusementsprogr. 18.15
The swan. Amer. speelfilm uit 1956.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kerstcon-
cert. 21.15 Reportage over het Zwit-
serse deel van het Lago Maggiore.
22.00 Serenade in der Villa Imperiale.
Klassieke muziek. 22.45 The man
upstairs. Amer. speelfilm uit 1992.
00.15 Ein Engel auf Erden. Duitse
speelfilm uit 1959. 01.45 Non-Stop-
Fernsehen.

van Denis Amar met Lambert Wil-
son en Claudia Cardinale.

Nederland2- (Tg uur - Ein Elephant für Tilly
rj^^9i-Q) Meisje wint prijsvraag
v6n °0r dierentuin is uitgeschre-
'andt^'S ze 'n het ziekennuis De_

ve ' komt haar broertje met een
Ka^Ssin9- Met Anna Marr. Regie:ar°la Hattop.

Nederland3
uur - Parenthood

22.35 uur - Father Brown -(1954-GB) Leuke komedie van
Robert Hamer over priester die
op reis van Londen naar Rome
van een kruisbeeld beroofd wordt
en zelf achter de dief aan gaat.
Met Alec Guinness en Peter Finch.
In Z/W.

Duitsland 2

Nieuws op elk heel uur
Happy RTL Radio

8.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 1200 Ron Bisschop.
16.00 Luc van Rooi) 20.00 Late
Rock. 00.00-08.00 RTL Night
Rock

België/TV 1
23.25 uur - Down and Out in
Beverly Hills - (1986-USA) Nick
Nolte, Richard Dreyfuss en Bette
Midler in een leuke komedie over
zwerver die tijdelijk in rijk en ver-
wend gezin wordt opgenomen. Een
film van Paul Mazursky.

Nederland 1
(1 9o_ Uur - Babar, the movie -
Büt!| S-CDN/F) Tekenfilm van Alan
o|jfa

e over Babar, koning van
ste||

nten|and. HiJ moet zien teweer
en J}. te9en de gemene Rataxes
'6Uk L n neushoorns. Verhaal is

" --"e animaties minder. " Richard Dreyfuss en Bette Midler spelen een komische
rol in de amusante Amerikaanse speelfilm 'Down and
Out in Beverly Huls. (België/TVI - 23.25 uur).

24.00 uur - How to Steal a Million- (1966-USA) Audrey Hepburn en
Peter O'Toole in een misdaad-
komedie van William Wyler (van
'Roman Holiday'). Vader en doch-
ter werken gezamenlijk aan de
roof van een kostbaar beeld.

Duitsland 2

Duitsland 2-
(19_4 uur - Das Geschenk -
Sionhn Humeur'9e Berlijnse pen-
rriet ?U er heeft het aan de stok
öank ar buitenlandse huurders.
■*oon Zl) een cadeau van haar
M_v' verandert alles. Met Inge

yaei- Regie: Marcus Scholz.

(1989-USA) Steve Martin en Dian-
ne Wiest in een komisch drama
van Ron Howard. Vader met onge-
lukkige jeugd spant zich iets teveel
in om het voor zijn kinderen beter
te maken. Leuk acteerwerk.

op zijn werkster. Dat geeft nogal
wat complicaties. Relatiekomedie
van Coline Serreau met Daniel
Auteuil en Firmine Richard.

Duitsland 1
21.00 uur - Romuald et Juliette -
(1989-F) Man met uitstekend hu-
welijk wordt per ongeluk verliefd

Nederland 2
21.44 uur - Hiver's4 - (1989-F)
Priester, Abbé Pierre, trekt zich
het lot van de Parijse armen aan
en laat h«t er niet bij zitten. Er
moet en zal iets gebeuren! Drama

Duitsland 1
00.30 uur - Rhapsody
(1954-USA) Elizabeth Taylor en
John Ericson in een muzikaal dra-
ma van Charles Vidor. Twee
musici zijn verliefd op dezelfde
jongedame (Taylor, 22 jaar). Hoe
winnen ze haar sympathie en lief-
de?

4.05 Radiowecker 600 Nieuws
6 05 Morgenmelodie 8 00 Nieuws.
8.05 Zum Tage. 8.07 In unserem
Alter 855 Morgenandacht 9.00
Nieuws. 9.05 Der Musikpavillon
(10.00 nieuws) 1200 Nieuws.
12.05 Gestern, heut' und morgen.

Eine musikalische Stunde mit
Johannes Heesters 1300 Gut
aufgelegt (14.00 nieuws en econo-
misch praatje) 15.00 Alle Jahre
wieder. 17 00 Nun singet und seid
froh Lieder zum Heiligen Abend.
Dazwischen: Weihnachtliche Ge-
dichten und Geschichten (19.30
Ohrenbar, Himmlische Musik)
20.00 Nieuws 20 05 in dulci jubi-
lo. Internationale Weihnachtslieder
22 00 Evangelische Chnstmette
0.05-04.00 ARD-Nachtexpress.

WDR 4

België/BRF
Nieuws t/m 20.00 op elk heel uur
(behalve om 13.00 en 18.00) en

Om 7.00, 8.00, 13.15, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Wakker worden... 8.04 Fiori
musicali.kerstsperfjjal. 10.00 Kerst-
concert met Caroline. Flevolan-
dork. met viool en harp. 11.00 Het

Radio 4

6.02 Ook goeiemorgen. 8.04 Goud
van oud. 10.04 D'Rob of d'ronder.
12.04 Evers in het wild. 14.04
Mega top 50. 17.04 Rinkeldekin-
kel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Dance jaarmix. 20.04 Leidsekade
live. 22.04 Het verhaal van de
popmuziek. 23.04 Twee meter de
avond in. 0.04 Outlaw radio.
2.02-6.00 Oh, wat een nacht.

Elk heel uur nieuws
Radio 3

6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
(6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Ochtendkuren. 10 00
Nieuws. 10.03 De zoete inval, ra-
diokwis met Luc Appermont. 11.30
Vlaamse top tien 12.00 Top 30.
De nationale hitparade met Guy
de Vynck (om 13.00 nieuws). 14.00
Radio Rijswijck. Swingend enter-
tainment voor iedereen. 17.00
Nieuws. 17.05 De ketting, telefoon-
spel met Martin de Jonghe (18.00
nieuws). 20.00 Cupido. Een roman-
tisch programma met vlinders in
de buik. 22.00 Nieuws en lotto-uit-
slagen. 22.10 De Stem. Muziekpro-
gramma. 23.30-6.00 Nachtradio
met elk uur nieuws.

BRTN/Radio 2

7.04 Intro. 9.04 De tweede ronde.
12.04 Spijkers met koppen. 14.04
Uitgelicht. 16.04 Terug naar de
toekomst. 17.04 Ophef en vertier.
19.04 Voor wie niet kijken wil.
22.04-24.00 Gekleurde kerst.

Elk heel uur nieuws
Radio 2

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartbehchten. 7.05 Opo
doro. 8.08 Zeggus. 8.30 X-Rum.
8.55 Waterstanden. 9.02 Vrouw-
zijn. 10.02 De muzikale fruitmand.
11.02 Het interview. 12.02 Meer
dan een lied alleen. 12.44 EO-Met-
terdaad. 12.45 Vragen naar de
weg. 13.10 De verandering. 13.56
EO-Metterdaad. 14.02 Start. 14.30
NOS Taal. 15.02 De schrijftafel.
16.02 Faros. 17.10Radio uit. 17.45
Zevende Dagsadventisten. 18.02
De wereld zingt Gods lof. 18,54
Tekst en uitleg. 19.00 Homonos.
19.30 Nieuws in het Turks. 19.40
Nieuws in het Marokkaans. 19.50
Nieuws in het Chinees. 20.02
Kerst: Een plaats voor u! 21.14
EO-Metterdaad. 21.15 Reflector
special. 22.00 Rendez-vous in Al-
banië. 23.00 Kerstnachtdiensk'
23.58 Wilde Ganzen. 0.00-1.30
Eucharistieviering.

09.00 Postbus 94, verzoekplaten.
10.00 Het Ei van St. Joost, dialect
en volkscultuur. Presentatie: Lei
Meisen. 11.00 De Onderstroom,
kunstprogramma. 12.00 Omroep
Limburg Klassiek. 13.00 (inter)
nationale actualiteiten. 13.30 Musi-
ca Sacra, kerkelijke muziek 14 00
Limburg Express, jongerenpro-
gramma. De Beste Tien 14.30
De Agenda. 15.00 Walkie Talkie,
jongerenmagazine. 15.40 Live!
Concert. 16.00 Hubert on the Air,
kwaliteitspop, rhythm & blues en
soul. 17.05 Regionaal nieuws
17.05-18.00. Vrij Spel. Limburgs

popmagazine.

Elk heel uur ANP-nieuws.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 en
18.30 nieuws.
7.07 Tros Nieuwsshow. 11.05
Wegwezen. 12.07 Tros Aktua.
14.05 Veronica Nieuwsradio. 17.07
Tijdsein. 19.04 Het geding. 20.04
Veronica's Classic rock. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04 Easy liste-
ning. 2.02 Avro Nachtdienst.
6.02-7.00 Van-nacht naar morgen.

om 6.30, 12.30 en 18.30.
6.05 Radiotrühstück (6 15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie;
7.30 Regionalnachhchten: 7.45'
Adventskalender; 8.30 Presse-
schau). 9 05 Weihnachttiche Oldie-
Show 12.05 Weihnachtliche Musik
a la carte. 13 00 Weihnachtsba-
sar. 1705 Vor der Bescherung:
Musik nonstop 18.35 Festliche
Weihnacht. 20.05-24.00 Weih-
nachtliche Klange.

Omroep Limburgzondagochtendconcert. Nieuw Sin-
fonietta Amsterdam met piano,
ca. 12.35 Platenzaak. 14.00 Mid-
dagconcert. Noordhollands Fil-
harm. Ork. met piano, hoorn en
slagwerk. 16.00 De Nederlandse
musici. Muz. voor sopraan en pia-
no. 17.00 Het witte doek. 18.02
Leo Boudewijns' langspeelplaats.
19.00 Folio 1. 19.30 Hetavondcon-
cert. Don Giovanni, opera van
Mozart. Koor en Ork. Metropolitan
Opera New Vork 0.1.v. Leopold
Hager met sol. 23.10 Folio 2.
0.00-1.00 Vier na middernacht.
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EO
07.00 Alles kits. Kinderprogramma.
07.25 Professor Poopsnagle. Afl. 15

RTBF/La Une

SPORTS 21
08.30 Step aerobics. 09.00Kunstrijden
op de schaats. Hoogtepunten van het
EK in Kopenhagen en WK in Makuha-
ri. 11.00 Worstelen. 12.00 Boksen.
13.00 Vechtsporten. 14.00 Kunstrijden
op de schaats. Hoogtepunten Olymp.
Winterspelen. 16.00 Dansen. 18.00
Worstelen. 19.00 Karting. 20.00Kunst-
rijden op de schaats. Hoogtepunten.
22.00 Dansen. 23.00 Worstelen.
00.00-01.00 Boksen.

NBC

16.07 Théatre wallon: In amour lome
chagrin. Komedie. 17.32 Reflets -
images d'ailleurs. 18.26 Sindbad.
18.57 lei Bla-bla. 19.27 Paardenkoer-
sen. 19.30Koninklijke boodschap. Van
Koning Albert 11. 19.40 Zie RTBF/La
Une. 20.10 Les dessous de l'affaire.
Serie. 20.56 Paardenkoersen.
21.01-00.03 Terugblik op het kunstrij-
den op de schaats.

09.10 ■ A holiday affair. Amer. speel-
film uit 1949. 10.35 Apache. Amer.
western uit 1954. 12.00 Krakatoa -
East of Java. Amer. speelfilm uit 1968.
14.05 Sportjaaroverzicht met o.a. de
bekendmaking van de BBC Sports
personality of the year. 16.00 Sport-
progr. met een terugblik op de atletiek-
wedstrijden van het afgelopen jaar.
16.50 Peace in no man's land: The
story of the Christmas truce.Documen-
taire. 17.25 Everyone held their breath.
Documentaire. 18.15 Carols from
King's. Kerstprogr. 19.30 Video nation
weekly. (slot). 20.00 Coppelia. Ballet
van Delibes. 21.05 Christmas heil.
progr. waarin mensen aan het woord
komen die een hekel hebben aan
Kerstmis. 21.25 Have I got news for
you. 21.55 Michael Moore's Christmas
TV nation. Kerstspecial. 22.45■ Step-
toe and son. Engelse comedyserie.
23.35 Unplugged - Tony Bennett.
Muziekspecial met o.a. een optreden
van Elvis Costello. 00.20 She-Devil.
Amer. speelfilm uit 1989. 01.55 A
Christmas ghost story - Lost hearts.
Kerstverhaal. 02.35-03.10 Uncut. Afl.:
Christmas. (slot).

11.00 Cursussen Engels en Duits.
12.00 Vivre a Bruxelles. 12.25 Objec-
tif Europe. 13.00 Nieuws. 13.20 Bon
week-end spécial Noël. 13.50 David
Copperfield. Tekenfilm. 15.25 J'aime
la télé. Afl. 12. 15.55 Coup de film.
16.20 lei Bla-bla. 16.45 The fresh
prince of Bel Air. Afl. 35. 17.15 Luna
Park spécial Noël. 17.50 Beverly Hills,
90210. Afl. 16. 18.45 Génies en her-
be. 19.30 Koninklijk Boodschap. Door
Koning Albert 11. 19.40 Nieuws. 20.20
Ardennes 44. Afl. 9. 20.35 Le jardin
extraordinaire. 21.30 The witches ot
Eastwick. Amer. komedie uit 1987.
23.30 Contacts. 23.40 Chants de
Noël. 23.55 Présentation des liturgies
de Noël. 00.00-01.15 Kerstnachtmis.

Eurosport

18.10 De topclubs van Europa: Bar-
celona. Progr. over enkele vooraan-
staande voetbalclubs in Europa.

18.45 De Rabo top 40. Overzicht.
19.25 Passengers. Programmareeks.
20.20 Cave of the golden rosé. Itali-

aanse miniserie uit 1993.
22.05 Twilight zone. Dramaserie.
22.35 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.40 What the butler saw. Ameri-

kaanse thriller uit 1950.
Na een aantal jaren gewerkt te heb-
ben op een tropisch eiland, keert
gouverneur The Earl, samen met
zijn butler Bembridge, terug naar
Engeland. De butler heeft een prin-
ses achtergelaten die eigenlijk niet
van hem gescheiden wilde worden.
Zij heeft geheime informatie over
de gouverneur die erg belastend
voor hem kan zijn. The Earl belt een
oude vriend op het tropische eiland,
aan wie hij vraagt voor de verdwij-
ning van de prinses te zorgen. Als
een journalist het verhaal hoort,
gaat die op onderzoek uit.

23.55 Hei elei, kuck elei aktuell.
00.25 Nachtprogramma.
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BESTAANDE
BOUW

BRUNSSUM H
Karakteristiek herenhuis (type drive-in)
met inpand. gar. Berging. Stadstuin.
Kelders. Ruime woonk. ensuite met
balkon. Grote eetkeuken met luxe aan-
bouwcomb. Serre. 3 grote slaapk. Luxe
badk. Dakterras. Zolder.

Prijs’ 249.000,- k.k. 8875
BRUNSSUM H
Comfortabel woonhuis met gar. Tuin.
Inpand. berging. Ruime doorzonwoonk.
met open haard. Semi-open keuken met
luxe aanbouwcomb. 3 royale slaapk.
Badk. met ligb. Sep. berging. Berg-
zolder. Goede isol. Ged. kunstst. koz.
Prijs / 207.000,- k.k. 8785
BRUNSSUM H
In jonge omgeving gel. gerieflijk woon-
huis met zonnige tuin. Carport. Ber-
ging. Doorzonwoonk. met laminaatvl.
Half open keuken. 3 slaapk. Badk.
Royale hobbyzolder.
Prijs ’ 158.000-k.k. 7834
DOENRADE H
Woonhuis met royale tuin ca. 25 m.
diep. Kelder. L-vorm. woonk. en open
keuken met witte install., tot. ca. 45 nf.
Extra woon- cq. kantoorruimte ca. 28 m 2.Berging/wasruimte. 3 royale slaapk.
Badk. met ligb., douche en 2e toilet.
Bergzolder. Uitst. onderhouden._____ *^v____
_____Ir_i _*__: ,^JHF

__6____

Prijs ’ 379 000,- k.k. 8806
BRUNSSUM H
Rustig gel. vrijst. woonhuis met klas-
sieke afwerking. Gar. Tuin. Div. kelder-
ruimtes, geschikt voor meerdere doel-
einden. Living en openkeuken met luxe
install. mcl. app., tot. ca. 58 m 2.Bij-
keuken. 3 grote slaapk. Hobbyk. Badk.
met ligb., douche en 2e toilet. Bwjr.
1980.
Prijs ’ 349.000,- k.k. 7742
BRUNSSUM H
Schitterend verbouwd woonhuis met
gar. Tuin. Berging Living en keuken
met moderne, luxe aanbouwcomb., tot.
ca. 52 m 2.3 royale slaapk. Badk. met
ligb. Vaste trap naar zolder met 4e
slaapk. Goede isol. Bwjr. 1984. Ditpand moet U beslist van binnen zien.
Prijs ’ 198.000,-k.k. 8648
HEERLEN H
Hoekwoning met gar. Tuin. Provisie-
kelder. Ruime L-vorm. woonk. ca. 41 m 2
met laminaatvl. Half open keuken met
functionele install. 2 slaapk. Badk. met
ligb en toilet. Berging. Vaste trap naar
zolderruimte met mogelijkh. voor 3e
slaapk.

■§ " ■■* i
Prijs ’ 155.000,"k.k. 8988
BRUNSSUM H
Klingbemden. Modern gesch. woon-
huis met vrij uitzicht op groen". Tuin.
Inpand. gar. Royale doorzonwoonk.
Half open keuken met compl. install. 3
ruime slaapk. Luxe badk. met ligb.,
douche en 2e toilet. Sep. wasruimte.
Goede isol.
Prijs ’ 239.000,-- k.k. 8722
BRUNSSUM H
Langeberg. Vooroorlogs halfvrijst.
woonhuis met gar. Tuin. Berging.
Provisiekelder. Doorzonwoonk. Keu-
ken. 3 slaapk. Badk. met zitb./douche.
Roll.
Prijs ’ 150.000,-- k.k. 8638
GULPEN M
Royale semi-bungalow met inpand.
gar. Tuin ca. 15 m. diep. Z-vorm.
woonk, met laminaatparketvl. en open
keuken met luxe install., tot. ca. 50m2.

3 grote slaapk. 2 moderne badk. Uitst.
onderhouden. Opp. ca. 266 m2. Bwjr.
1992.
Prijs ’ 275.000,- k.k. 8946
HEERLEN H
Eikenderveld. Rustig, nabij centrum
gel drive-in woning met gar. Tuin.

erging/hobbyruimte. 1e verd.: Woonk.
en open keuken, tot. ca. 40 m2. Balkon.
2e verd.: 2 slaapk. Mogelijkh. voor 3e
slaapk. Badk.
Prijs ’ 167.000- k.k. 8691
HEERLEN H
Centrum. Op loopafstand van winkel-
centrum gel., goed onderhouden mai-
sonnette. Part.: Sep. berging. 1e verd.:
Woonk. en open keuken, tot. ca. 38 m!.
Ruim balkon. Onderverd.: 2 slaapk.
Badk. Berging
Prijs ’ 165.000," k.k. 8848
HEERLEN H
Eikenderveld. Nabij centrum gel. hoek-
woning met inpand. berging. Woonk.
en open keuken, tot. ca. 30 m2. 2slaapk. Badk. met douche.
Prijs ’ 122.500-k.k. 8989
NIJSWILLER H
Uitst. in villawijk gel. landhuis met
mooi uitzicht over het Mergelland.
Dubb. gar. Kelder. Living ca. 52 m 2met
schuifpui. Gesl. keuken. 4 slaapk Badk.
met ligb. 1e verd.: 4 slaapk. Zolder.
Hardh. koz. Opp. ca. 780 nf.

Prijs ’ 479.000,--k.k. 8966
HEERLEN H
Weiten. Rustig gel. gesch. halfvrijst.
woonhuis met opt. privacy. Tuin.
Berging. Studeer-/werkk. Woonk. ca.
36m2. Keuken. 3 slaapk. Badk. met
ligb., dubb. v.w. en 2e toilet.
Prijs ’ 239.000,--k.k. 9021
HEERLEN H
Nieuw Husken. Semi-bungalow met
mooie patiotuin. Ruime woonk. ca.
32 nf. Open keuken met functionele
install. Ruime slaapk. Badk. 1e verd.:
Grote slaapk. Mogelijkh. voor extra
slaapk. Geh. part. met laminaatvl. Opp.
ca. 196 nf. Bwjr 1991.
Prijs’ 209.000,-- k.k. 8185

HOENSBROEK H
In kindervriendelijke omgeving gel. drive-
in woning met inpand. gar. ca. 32 nf.
Tuin ca. 10 m. diep. 1e verd.: L-vorm.
woonk. en open keuken met eenvoudige
install., tot. ca. 38 nf. 2e verd.: 3 slaapk.
Badk: met douche. Uitst. onderhouden.
Prijs / 179.000,- k.k. 8651
KERKRADE H
West. Centraal gel. halfvrijst. woonhuis
met tuin Berging Living ca. 30 nf.
Royale woon-/eetkeuken met luxe
install. Bijkeuken. 3 slaapk. Luxe badk.
met ligb. Vaste trap naar 2e verd. met
hobbyruimte en 4e slaapk. ca. 28 nf.
Prijs ’ 159.000,- k.k. 8883
KERKRADE H
Centrum. Herenhuis met gar. Tuin. Ber-
ging. Dubb. voorraadkelder. Sfeervolle
hal. Living ca. 50 nf. Gesl. keuken met
luxe install. Bijkeuken. 2 slaapk. Luxe
badk. met ligb., douche en 2e toilet.
Multifunctionele ruimte ca. 50 nf.

Prijs ’ 385.000,- k.k. 8836
KERKRADE H
Terwinselen. Vrijst. herenhuis met gar.
Tuin. Dubb. voorraadkelder. Royale hal.
Living ca. 35 m 2.Gesl. keuken met
compl. install. Tuink. 1e verd.: 2 slaapk.
Royale badk. met ligb., dubb. v.w. en
2e toilet. 2e verd.: 2 slaapk.
Hobbyzolder. Grotendeels roll.
Prijs ’ 295.000,-k.k. 8979
KERKRADE H
Bleijerheide. Halfvrijst. woonhuis met
tuin ca. 50 m. diep. Voorraadkelder.
Living ca. 34 m 2.Gesl. keuken met
compl. install. Bijkeuken. 2 slaapk. Badk.
met douche en 2e toilet. Vaste trap naar
2e verd. met 2 slaapk. Bergzolder.
Grotendeels roll.
Prijs’ 185.000,"k.k. 8420
KERKRADE H
West. Uitst. onderhouden woonhuis met
tuin ca. 15 m. diep. Living ca. 35 m 2.Keuken met kunstst. install, 3 slaapk.
Badk. met douche. Vaste trap naar 2e
verd. met hobbyruimte ca. 30 nf. Ged.
roll. en dubb. begl. Bwjr. 1989.
Prijs ’ 189.500,- k.k. 8963
NUTH H
Luxe appartement gel. op 3e verd. met
gar. Lift. L-vorm. living en open keuken
zonder install., tot ca. 40 m 2.Balkon
aan voor- en achterzijde. Berging. 2
royale slaapk. Luxe badk. met ligb.,
douche en dubb. v.w.
Prijs ’ 295.000,-von. 8087
OIRSBEEK H
In kindervriendelijke omgeving gel.
woonhuis met tuin ca. 15 m. diep.
Carport. Woonk. ca. 30 m 2met witte
tegelvl. Keuken met eenvoudige install. 3
slaapk. Badk. met douche. Bergzolder.
Prijs ’ 179.500,- k.k. 8753
SCHAESBERG H
Royaal halfvrijst. woonhuis met tuin.
Inpand. gar. Living ca. 44 m 2.Gesl.
keuken met witte install. 3 slaapk.
Badk. met ligb., douche en toilet. Vaste
trap naar zolder met mogelijkh. voor 4e
slaapk. Uitst. isol. Grotendeels roll.
Prijs ’ 278 000- k.k. 9017
SCHINVELD H
Rustig gel. halfvrijst. woonhuis met diepe
tuin. Buitenberging. Gar. met vliering.
Woonk. met parketvl. Semi-open keu-
ken met compl., moderne install. 3
slaapk. Badk. met douche. Hobbyzolder.
Fraai afgewerkt. Bwjr. 1983.
Prijs ’ 229.000,- k.k. 8973
SIMPELVELD H
Op unieke locatie gel. vrijst. woonhuis
met schitterend uitzicht. Inpand. gar.
Tuin ca. 80 m. diep. Ged. onderkelderd.
Overdekte entree. Living Gesl keuken.
2 slaapk. Badk. met ligb. en douche. 1e
verd.: Mogelijkh. voor 3 royale slaapk.
Uitst. onderhouden. Opp. ca. 1.250 m 2.Prijs ’ 439 000,- k.k. 8739
SCHAESBERG H
Uitst., nabij centrum in rustige woon-
omgeving gel. royaal landhuis met gar.
Onder architectuur aangelegde tuin.
Sout.: Was- en provisiekelder. Hobby-
ruimte. Kantoor. Royale hal. Woonk.
met open haard. Eetk. Keuken. 4
slaapk. Badk. met ligb., douche, dubb.
v.w. en toilet. Alum. koz.
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Prijs ’ 379.000,- k.k. 8699
VALKENBURG M
In centrum gel. representatieve stads-
villa met fraaie stadstuin. Geh. onder-
kelderd. Kantoor-/praktijkruimte ca.
90m2, evt. verhuurmogelijkh. Sfeer-
volle living ca. 43 m 2met parketvl, en
kachel. Eetkeuken. Study. 4 royale
slaapk. Luxe, moderne badk. met ligb.,
douche en dubb. v.w. Grote zolder-
ruimte. Groot zonneterras op 1e verd.
Goede afwerking. Goed onderhouden.
Opp. ca. 360 m2. Inhoud 1.600m3.

Bwjr. ca. 1900. Ged. roll.
Prijs ’ 398.000,- k.k. 8334
VOERENDAAL H
Rustig gel., modern halfvrijst. woonhuis
met luxe afwerkina Ruime gar. met
zadeldak en zolder. Diepe tuin met opt.
bezonning en privacy. L-vorm. woonk.
ca. 37 m 2met open haard en deels ver-
laagd plafond. Half openkeuken met luxe
install. 3 royale slaapk. Fraaie badk. met
ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar zolder
met mogelijkh. voor 4e slaapk. Dubb.
begl. en nardh. koz. Part. met travertin.
Prijs ’ 279.000,- k.k. 8947
WAHLWILLER H
Vrijst,, karakteristiek woonhuis met
vele mogelijkh. Tuin. Binnenpl. Stallen.
Huisweide. Gar. Woon- en eetk. Gesl,
keuken. Bijkeuken. 4 slaapk. Badk. met
ligb. Ruime bergzolder.
Prijs ’ 375.000,- k.k. 9036
ÜBACH OVER WORMS H
In kindervriendelijke omgeving gel.
woonhuis met gar. Tuin. Living ca. 34m2.

Semi-open keuken met kunstst. install.
3 slaapk. Badk. met douche en toilet.
Vaste trap naar 2e verd. met bergzol-
der. Uitst. isol. Ged. dubb. begl.

\ _______

Prijs’ 199.500,-k.k. 8846

Heerlen- Anjelierstraat
Aan de Anjelierstraat worden een beperkt aantal, comfortabele patio-bunga-
lows gerealiseerdvoor een aantrekkelijke prijs.

Wkumwi^Sk ïINf m^'

Indeling:
Woonkamer ca. 29 nf, mcl. open keuken. 2 Slaapkamers ca. 13 en 6 nf.
Badkamer met douche. Berging. Patiotuin ca. 48 nf.

Prijs ’ 146.000,- v.o.n. excl. een maximale rijksbijdrage van ’ 40.100,--.
Netto maandlast vanaf ca. ’ 624,- rekeninghoudend met fiscaal voordeel en
100% financiering.*

10094074
" uitgaande van een hypotheekrentevan 7,9%

Schinveld, Agter Gènne Berg
In Onderbanken worden een aantal royale herenhuizen gerealiseerd in een
omgeving met veel openbaar groen.

__. EB _I* *mM _■
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Indeling:
Overdekte entree. Woonkamer ca. 35 m 2, mcl. open keuken. Garage/berging

Dea. 20 nf. De 1e verdieping herbergt 3 slaapkamers resp. ca. 14, 6 en 6 nf,
badkamer met ligbad en 2e toilet alsmede een berging. Vlizotrap naar zolder.
Twee woningen nebben een tuinkamer van ca. 8 nf.
Prijzen vanaf ’ 218.900,-v.o.n. 10094075

I Landgraaf- Parkheide
In Übach over Worms worden ondermeer onderstaande herenhuizen meteen ruime indeling gerealiseerd.

______& *,' i ïSIE. I' H*~ï 4n_f I L
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' Indeling:
L-vormige woonkamer ca. 39 nf, mcl. open keuken. Garage ca. 18 nf. Op de

Zleverdieping bevinden zich 3 slaapkamers resp. ca. 17, 9en 8 m 2, alsmede
een badkamer met ligbad en 2e toilet. Vaste trap naar zolder met mogelijk-
heid voor extra kamer.
Prijzen vanaf ’ 225.000,-- v.o.n. 10094054

Stienstra heeft een zeer uitgebreid huizenaan-
bod in elke prijsklasse in heel Zuid-Limburg, ofhet nu gaat om bestaande bouw pf nieuwbouw.
Ook hebben we een uitgebreid aanbod bedrijfs-
panden in tal van branches. Op deze pagina ziet
u slechts een gedeelte van ons aanbod. Mocht
de woning of het bedrijfspand van uw keuze er
niet bij staan, neem dan contact met ons op.

IU STIENSTRA
Voor inlichtingen
H: kantoor Heerlen, Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.
Tel.: 045-712255*
M: kantoor Maastricht, Aubeldomein 17, 6229 EB Maastricht.
Tel.: 043-616263*
kantoor Aken, JesuitenstraGe 2, 52062 Aken.
Tel.: 0049-241-407540*

Maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 21.00 uur.
Zaterdag van 9.00 -16.00 uur. Aken: maandag t/m vrijdag
van 9.00 -13.00 en van 14.00 -18.00 uur. Zaterdag van
9.00-13.00 uur.

BOM Gaarne vrijblijvend informatie over
Bestaande woning nr
Nieuwbouwwoning nr
Bedrijfspand
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

In ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Stienstra Makelaardij/Bedrijfsmakelaardij BV,
Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. ld 24 12 94

H

Rfl WINKEL-
RUIMTEN

O BRUNSSUM,

SSïïi!:
1995001eve inosniveTu n overleoïïrnZTHuurprijs op aanvraag.

_.__._ _
BRUNSSUM, Kerkstraat
Te huur ca, 200 m 2winkelruimte
met magazijn en kantoor aan de
rand van de winkelpromenade.
Huurprijs ’ 3.000,-- per maand.

9.„r N: Cr*wenhof ..Ca. 105 nf winkelruimte op A-lokatie naast ingang HEMA, C&A
etc. Tevens ca. 105 nf opslagruim-
te op 1e etage. De 1e etage is even-
tueel apart te huur, Direkt te aanv.
Prijs op aanvraag.

HEERLEN, Emmastraat
Te huur winkel/woonhuis. Opp.
winkel ca. 60 nf met pantry en toi-
let. Frontbreedte 5,5 meter. Aparte
entree naar boyenwoning.
Huurprijs ’ 2.500,-- p. mnd.

HEERLEN, Nobelstraat
Te huur winkelruimte ca. 96 nf
met pantry en toilet. Frontbreedte

«£ 6 meter.
Huurprijs ’ 2.084,- p. mnd.
excl. BTW.

HEERLEN, Stationstraat
Te huur winkelruimte met sout.
Opp. ca. 80 nf. Frontbreedte ca

tete 5,5 meter.
B__P Huurprijs ’ 2.000,-p. mnd.

HEERLEN,
Weltertuynstraat
Winkelunit te koop in nieuwbouw
winkelcomplex te Weiten. Opp.
210 rrf, kleinere unit mogelijk. Incl.
sanitaire groep, pantry en cv..
Rprppdr-i wnt iqq<-

Pri od aanvraaaprijs op aanvraag.
__.HEERLEN, |

Weltertuynstraat
Ca. 225 m2winkelruimte met maga-
zijn te huur. Frontbreedte ca. 15 m.
Perfecte ligging.
Huurprijs op aanvraag.

HOENSBROEK,
Kouvenderstraat
Te huur ca. 100 m2winkelruimte met
sout. (ca. 60 m 2) toilet en pantry, op
A 1lokatie te Hoensbroek. Bevoor-
rading via achterzijde mogelijk.
Aanv. in overleg.
Huurprijs ’ 2,670,- p.mnd. excl.

WÜéBÉKERKRADE, Hoofdstraat
Onlangs werd de passage aan de
Hoofdstraat geopend.Reeds diverse
branches zijn vertegenwoordigd,
kinderkledingzaak moderne kinderV
snelkapsalon kadoshop, inlijsten^Nog één unit te huur. Opp. ca. 65 nf
met magazijnruimte in kelder. Op-
levering met o.a. toilet, pantry, cv..
Huurprijs op aanvraag

KERKRADE, Hoofdstraat
Winkel/woonhuis te koop gelegen
in het centrum aan voetgangerspro-
menade. Winkel opp. ca. 50 nf,
eenvoudig tevergroten tot ca. 80nf.
Ruime boyenwoning heeft separate
entree en iszeer goedonderhouden.
Koopprijs ’ 349.000,-- k.k.

MAASTRICHT, Centrum
Te koop monumentaal winkel/woon-
huis met achterhuis, garage en
groot sout. Winkelruimte ca. 73 nf
met magazijn en kantoor. 1e en 2e
verd.: royale luxe etagewoning met
4 slpkmrs.
Prijs op aanvraag.

OIRSBEEK, Markt
Naast de nieuwe Jumbo super-
markt is nog ca. 315 m' winkel-
ruimte beschikbaar. Ook ged. huur
mogelijk.
Huurprijs op aanvraag.

SITTARD, Steenweg
Te huur geheel verbouwde winkel-
ruimte met pantry. Centraal gele-
gen nabij de Rijksweg. Uitstekende
parkeer-facihteiten, Opp. winkel ca.
70 nf.
Huurprijs ’ 3.000,- p. mnd.
excl BTW

E'jm
_■ _ AMTnriQivrtNl UUn-

RUIMTEN
BOCHOLTZ, Patersplein
Voormalig bankgebouw, geschikt
voor diverse doeleinden, opp. b.g.
ca. 290 nf, meerdere archiefruim-
ten in sout. (tot. opp. ca. 110 nf).
Koopprijs ’ 345.000,--k.k

HEERLEN Boneerd
Kantooretages metTen b.v.o. van
ca. 720 nf. verdeeld over 2 etages
Klimaatbehandeling aanwezig Op
korte afstand van station en open-
baar vervoer
Huurprijs/125,--p.m2p.jr.' - v *'_.___, __. _. __ _
heerlen, Emmastraat
Zeer representatieve kantoorruimten
in centrum van Heerlen. Opp. v.a.
ca 76 m2, naar wens in te delen in
separate kamers Tot opp. ca.
266 m2. Centrale entree met inter-
com, lift aanwezig. Oplevering met
systeemplafond en verlichting.
Huurprijs op aanvraag.

HEERLEN,
Kruisstraat/Uilestraat
Representatief kantoorgebouw met
split-level indeling. Totale opp. ca.
1.700 m2. Per verdieping ca. 670 nf

te huur. Compleet ingedeeld.
Huurprijs op aanvraag.

HEERLEN, Nobelstraat
Kantoor-/praktijkgebouw met een
tot, opp. van ca. 190 nf. Incl. sani-
taire voorzieningen, systeem-
plafond, cv.. Parkeerfac. aanwe-
ziQ-
Huurprijs ’ 150,- p. nf. p. jr.
excl. BTW.
HEERLEN, Op de Nobel
Binnenkort gerealiseerd kantoor-/
praktijkruimte ca. 66 nf. Ind.: entree,
-2 kamers, toilet, berging met keuken-
blok. Incl. cv. en systeemplafond.
Huurprijs’ 850,--p.mnd.
excl. BTW.

HEERLEN, Ovidiusstraat
Vrijstaande praktijkruimte met div.
kamers (ca. 35 m 2,15 m2en 7 m 2)
alsmede opslagmogelijkheden in
kelder ca 20 m'- Toilet. Pan,ry en
parkeerfac. aanwezig.
Huurprijs ’ f 1.000,--p.mnd.

tandartsenpraktijk. Rustige locatie.
Parkeerfac. aanwezig. Uitermate
geschikt voor arts, architect,
accountant, therapeut etc.
Huurprijs op aanvraag,

LANDGRAAF
r-___ii,__i__,_,_,_fe"oP e""/kantoorpand
met p.p.. Entree met receptie, 3
grote kantoorruimten en archief-rujmte. verd.: vide, woonkamer en
keuken (ca. 60 nf), study, 3 sip-
kmrs, badkamer en berging. Ged.
voorzien van kunststof-kozijnen en
thermopane beglazing.
Prijs ’ 385.000,-- k.k.

MAASTRICHT,
Batterijstraat
In het nieuwe pand van de SNS-
bank is ca. 320 nf luxueuze kan-
toorruimte te huur. Het betreft een
afzonderlijke etage met eigen pantry
en toiletgroep. Parkeerfac. aanwezig.
Huurprijs op aanvraag.

MAASTRICHT,
Ceramique
Op de beste ligging aan de Avenue
is gestart met de bouw van diverse
kantoor-/praktijkruimten. Zeer ge-
schikt voor dienstverlening. Op
ZICHT-LOKATIE. Afwerkingsnivo in
overleg. Units v.a. 99 tot 911 nf.
Huurprijs op aanvraag.

MAASTRICHT,
EuropahaweNieuwbouw kantoorruimten met
<;?n totale opp. van ca. 3.500 nf,
kleine units mogelijk Parkeerfac, in
Pa-keergarage en in direkte omge-
„

n
r ?ttoCnentlanle.'j99'"9,'?ab" Te"afritten van A2Eindhoven-Luik.

lndelin9 en afwerking in onderling
over|eg mi2r(img medjo :99s
Huurprijs v.a. ’ 225,- p. nf. p. jr.
exc BT w
MAASTRICHT,_,t. Serwaasklooster
Monumentaal kantoorgebouw met
ca 1 500 m-V|oeroppDuboe|e en.
tree aan voor- en achterzijde. Grote
kelder-/archiefruimte. Zeer repre-
sentatief. Geheel gestoffeerd en
mcl. verlichting etc.
Huurprijs op aanvraag.

BHMIN BEDRIJFS-

-M ruimten
e„..M i.mi.m_j_l____,JSsftA^ftS^l is£ 2 250 m, Dedrljfsrilimte met ca

s
100 m, kantoorr_ jmte te huur.
voldoende parkeermogelijkheden
0p eigen terrein.
Huurprijs ’ 140000 -- pir
exC| _f W

HEERLEN

Carwash-center op goede locatie
met veel doorgaand verkeer Was-
hal met toebehoren, overdekte en
open zelfwasinstallaties
Nadere gegevens en koopprijs op
aanvraag.

NUTH, Horselstraat
Te koop een bedrijfshal met kantoor.
Zeer centraal gelegen op bedrijven-
terrein "De Horsel" te Nuth. Per-
ceelsopp. 1.230 nf. Opp. b.g. ca.
500m2, opp. kantoor op verd. ca.
185 m 2Prijs ’ 450.000,- k.k. excl. B.T.W.

PTPV
Ite koop I"^""J BEDRIJFS-________ TERREINEN
KERKRADE,
Heerlenersteenweg
Op zichtlocatie te koop een bedrijf-
sterrein van 2.350 nf. Met goede
ontsluiting en bouwvergunning voor
showroom met loods. Op korte
afstand van autoweg A76.
Koopsom op aanvraag. Bouw-
vergunning evt. ter overname.

KERKRADE/EYGELS-
HOVEN, Juliaterrein
Nieuw ontwikkeld industrieterrein
van ruim 30 HA. Reeds 13 HA ver-
kocht Kavels va- ca 3 00° m'
Goede bereikbaarheid en ontsluiting.
Ook geschikt voor produktiebedrij-
ven.
Koopprijs v.a. ca. ’ 55,- p. nf k.k.
excl-BTW.

MAASTRICHT,
Beatrixhawen
Div. percelen industriegrond v.a.
1.500 nf tot ca. 5.000 nf. Com-
binaties van veschillende kavels
m°9eli>. Centrale ligging en opti-
"'e^ontsluiting
Pn|Zen op aanvraa«___.._. _ _
STEIN, Sanderboutlaan
Bedrijvenpark gelegen aan auto-
wegkruispunt Heerlen/Antwerpen
en Maastricht/Eindhoven. Percelen
va ca 2 500 m2, andere mogelijk-
heden zijn bespreekbaar
Prijs op aanvraag

B"_Ps_fkSll___|[ -Il unacr-A
nn icptcij________i ÜbJbLIbN

MAASTRICHT/HEER.
Dorpstraat
Zeer. Qoed lopend restaurant met
m°°'è DOvenw?ninfl. Ruim I°o -t"
P|aa,sen- rustl,eke '"richting.
Overname mcl. inventaris.
Koopsom en brochure op aanvraag.

Op toenst'ischeMergelland-route
gelegengroot restaurant met party-
centrum. Wonen ook mogelijk,
Compleet met keuken en inventaris
Groot eigen parkeerterrein. UNIEKE
architectuur. Zeer mooie ligging
met uitzicht over heuvelland.
Koopprijs n.o.t.k.

SITTARD, Centrum
Horecapand te koop gelegen nabij
de Markt. Opp. b.g. ca. 110 nf,
opp. sout. ca. 145 nf. Inventaris en
apparatuur ter overname.
Koopprijs ’ 500.000,-k.k. (exclmv. en app). STIENSTRA
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08.30 Step aerobics. 09.00 Aerobics.
WK vanuit Las Vegas. Herh. 10.00
Bodybuilding. WK vanuit Kupolen
(Zweden). Herh. 11.00 Worstelen.
12.00 Motorsport. Overzicht Grand-
Prixseizoen. 14.00 Overzicht Formu-
le-1 seizoen. 16.00 Worstelen. 17.00
Dansen. 18.00 Bodybuilding. WK van-
uit Kupolen (Zweden). 19.00 Vecht-
sporten. 20.00 Autosport. Overzicht
Indy-Car seizoen. 22.00 Boksen. 23.00
Worstelen. 00.00 Wereldbeker Indoor
Super Stock-Car. 00.00-01.30 Truckra-
cing.

SPORTS 21

Eurosport

09.30 La pensee et les hommes.
10.00 Protestantse kerstdienst. 11.00
Kerstmis. Vanuit Lelystad. 11.55 Urbi
et Orbi. Kerstboodschap van paus
Johannes Paulus 11. 12.30 Koninklijke
Boodschap. Door Koning Albert 11.
Herh. 12.40 Chants de Noël. 13.00
Nieuws. 13.20 Coup de film spécial.
14.00 Le petit lord Fauntleroy. Engel-
se komedie uit 1980. 15.45 lei Bla-
bla. 16.10 Inédits. 17.15 Charlie's
angels. Afl. 83. 18.10 Autovision. 18.45
Week-end sportif. 19.30 Nieuws. 20.10
Ardennes 44. Afl. 10. 20.30 Tour de
chance. 21.35 Howards End. Engelse
komedie uit 1991. 23.55-00.05 Laatste
nieuws.

08.55 That's entertainment. Amer.
musical uit '74. 11.00 Doctor Dolittle.
Amer. musical uit 1967. 13.20 Lara.
Portret. 14.10 Reportage over de her-
denking van D-Day afgelopen zomer.
15.10 Going underground. Documen-
taireserie. 16.00 Tricks on two. 16.10
Charles Dickens: Hard times. Tv-spel.
17.55 Today's the day Christmas spe-
cial. 18.25 The Carpenters at the
BBC. Muziekspecial uit 1971. 19.00
Rowan and Martin's laugh in - 25 the
anniversary special.Compilatie uit de-
ze klassieke comedyshow uit begin
jaren '70. 20.00 Aida. Opera van
Verdi. 22.35 Kersttoespraak door ko-
ningin Elizabeth 11. Herh. 22.45 Siren
spirits. Afl. 1. 23.25 The butcher's
wife. Amer. speelfilm uit 1991.
01.10-03.05 ■ The haunting. Engelse
speelfilm uit 1963.

16.00 1994 Johnny Walker Cham-
pionship golf. Samenvatting.

17.10 De gouden koets.
Wekelijkse automagazine.

17.40 Snowmagazine. Informatief
wintersportprogramma.

18.10 De topclubs van Europa:
AC Milan. Serie.

18.40 McCloud: Fire. Amerikaanse
tv-filmcyclus.

20.15 Sisters. Amerikaanse
dramaserie.

21.05 Hearts afire. Amerikaanse
romantische comedyserie.

21.30 CIA: Operatie Phoenix.
Documentaire.

22.30 Nieuwsflits.
22.35 I.S.C.H.A. Talkshow.
23.35 Dream on. Amerikaanse

comedy voor volwassenen.
00.50 As the world turns.

Amerikaanse soapserie. Herh.
01.35 Hei elei, kuck elei aktuell

Luxemburgs programma.
02.05 Nachtprogramma.

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids cartoon express.

Kinderprogramma.
11.00 Teleteens. Jeugdprogramma.
14.30 One magie Christmas. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985.
16.05 Jenny Jones. Talkshow.
17.00 Gezond & wel. Magazine.
17.30 Koken met sterren. Kooktalk.
18.00 Zes uur nieuws & weer.
18.10 Film & videonieuws.
18.40 Hotel. Amerikaanse serie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Full house. Amer. comedy.
20.15 Baywatch. Amerikaanse serie.
21.10 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma.

01.25 Nachtprogramma

21.50 U bent aan debeurt. Talkshow.
22.45 Diagnosis murder. Amerikaan-

se detectiveserie.
23.30 Nieuws en weer.
23.45 Tropical heat. Serie. Herh.
00.40 The Oprah Winfrey show,

Herh.

Nederland 2

21.18 Thema. Maandelijkse thema-
avond. Afl. 3: The last machine.

00.18-00.29 Alvast jiskefet. Sket-
ches. Afl.: Achter de wolken ... met
Oboema en José.

17.52 Open deur tv. Progr. waarin
de kijker zich kan laten bekijken.

18.07 La Linea. Animatiefilm.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma. Afl.: Kerstaflevering.
18.30 Bottom. Engelse comedyserie.
19.04 Noorderlicht.Wetenschappelijk

magazine.
19.29 Loladamusica. Wekelijks pop-

programma. Vandaag: Total Balalai-
ka Show, met o.a. de Leningrad
Cowboys.

20.00 (TT) Journaal.
20.15 Lopende zaken. Actualiteiten.
20.47 Merry christmas Mr. Bean.

Komedie.

10.40 Rembo en Rembo op herha-
ling. Jeugdprogramma. Herh.

11.00 Muziek op zondag.
Serie muziekdocumentaires.
Afl.: Dusty, full circle.

12.00 Journaal.
12.05 Einde.
15.00 Kerstmatinee. Met:
15.00 ■ Laurel & Hardy.

Film van de Dikke en de Dunne.
Afl.: Big business.

15.18 My life as a dog. Zweedse
jeugdfilm van Lasse Hallström. De
12-jarige Ingemar gaat samen met

zijn hondje logeren bij familie, waar
hij vele avonturen beleeft.

17.00 South Bank Show: Comedy
special. Show over de Engelse
humor.

09.30 Babar en de Kerstman.
Animatiespecial.

10.00 Purno de Purno. Animatieserie.
Afl. 3: Het kapperscomplot.

10.15 Een heerlijk dagje uit. Anima-
tiespecial. Herh.

09.25 Pingu. Animatieserie. Afl.: Kerst
in huize Pingu.

Vpro
08.53 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Villa Achterwerk. Met om:
09.00 Ot en Bilotte. Kleuterprogram-

ma.

" Scène uit de Amerikaanse speelfilm 'One Magie
Christmas' met Mary Steenburgen en Elisabeth Har-
noid. (RTL 4- 14.30 uur).

14.30 Kurt Browning: You must re-
member this. Schaatsshow met
viervoudig wereldkampioen Kurt
Browning. Gasten zijn Olympisch
kampioene Kristi Yamaguchi, Cana-
dees kampioene Josée Chouinard
en het schaatspaar Christine Hough
en Doug Ladret.

15.20 Veronica film & video: kerst-
films. Filmprogramma.

16.00 (TT) Journaal.
16.10 Veronica in concert: Mariah

Carey kerstspecial.
16.35 (TT) Kruimeltje. Nederlandse

jeugdmusical.
Kruimeltje is een 10-jarig straatjo-
chie dat vaak alleen door de straten
van Rotterdam zwerft. Op een dag
vindt hij een hondje waarmee hij
vriendschap sluit en veel spannende
avonturen beleeft. Samen met Baas
Wilkes gaan de twee op zoek naar
de ouders van Kruimeltje en na
veel ellende lijkt het geluk eindelijk
aan de horizon te gloren.

17.40 (TT) Knoop in je zakdoek.
Afl.: Lief en leed.

18.00 Journaal.
18.10 Begraven en begraafplaatsen.

Informatie.
18.15 TELEAC Interactief. Presenta-

tor Simon van der Ben gaat op
bezoek bij CD-l-gebruikers.

18.35 De Grote Piramide: venster
naar de sterren.

19.30 Married with children. Come-
dyserie. Afl.: Een vreselijke Kerst.

21.00 (TT) De geld maakt gelukkig
show. Amusementsprogr. rond de
uitslagen van de Postcode-loterij.

22.16 Christmas comes to Willow
Creek. Amerikaans kerstverhaal.

23.46 Journaal.
23.51-23.56 Nieuws voor doven.

13.42 Classic cartoons. Tekenfilms
14.00 Samson. Kinderprogramma.

12.00 Silvester concert I+2.
Operetteconcert. Strauss Orkest
Boedapest. Werken van Stalz,
Strauss, Zeiler, Lehar, Von Suppé
en Schrammel.

Veronica/Tros
11.00 Volkskerstzang in Amster-

dam. Herh.

Nederland 1
SNcrv/Avro& Tekst
S °ans 11. Licht klassiek.
t? CT) Het woord en het begin.
I '--'hoogmis vanuit Lelystad.

Órh bi et orbi* Ze9en Urbi et
ian' f

door Paus Johannes P-ulus II
St det Da|kon van de basiliek van
!_c ieter te Rome.$!eksttv-
Hj£fn« Langhout.
I ito p,euws voor doven.
ij. Een beregoed kerstfeest.
I^Pekenfilm. Herh.
H Kerstcircus. Hoogtepunten uit
£ 18e Circusfestival van Monte
L°jnet o.a. de Nederlandse groep
ssor?ü Rne* exotische dieren, acroba-ballet uit China en deRussische
■"Ooi? Sedov en Rubarev.
t eurovisie kerstmatinee. Live

kerstmatinee vanuit hetc ertgebouw in Amsterdam: de
yit k'e uit Macbeth en de 3e akte
il "'goletto van Verdi, uitgevoerd
Of. r bet Koninklijk Concertgebouw
-.16 f olv' Riccardo Chailly.
■an Viering op eerste kerst-
QrJL Van de Vrije Evangelische
Ma, nte ,e Apeldoorn.
j-J Wilde ganzen.
g6r Geen spoor zonder dwarslig-
l " Een gezongen reis door de
| 0gst9eschiedenis.
W et 9eheim van N.I.M.H.
'"34ukaanse ,ekenfilm uit i932.C Hondje Bont en kat Katoen.
--0O ,JLr,ellin9 door Martine Bijl.
'"15 i Journaal.
Sti ,s°cutera. Uitzending van de
'"Jo )Ï9 SOS-Kinderdorpen.
Co» CT) Ook dat nog. Satirisch
*.1r umen,enrna9azine-
L ■■ome alone. AmerikaanseK^ sn|lm uit 1990.ij. 'Ns familie is per ongeluk zonder
6, °P vakantie gegaan. Kevin kan
van'e* om treuren en denkt de tijd

n 'even te zullen hebben.
'Oem*55 Christmas carols. Uitge-
ef *- door het koor van St. George's
_te pc' van Windsor Castle vanuit
'"Sn terskerk in Leiden.L_" Journaal.

Duitsland 1 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1

RAI UNO

06.00 Ochtend- en middagprogramma.
16.00 Nieuws. 16.10 Le monde est a
vous. 17.45 Bon week-end. Herh.
18.15 Correspondance. 18.30 Nieuws.
19.00 30 millions d'amis. 19.25 La
météo des cinq continents. 19.30
Zwitsers nieuws. 20.00 Le XVéme
festival du Cirque de demain. 21.00
Nieuws. 21.40 Cinéma: La fête sauva-
ge. Franse natuurdocumentaire. 23.15
Les enfants de la télé. 00.40 Nieuws,
waarna nachtprogramma met o.a. om
01.10 Portret van de choreograaf
Maurice Béjart.

05.30 UK Today. 06.00 Intern, busi-
ness view. 06.30 UK Today. 07.00
Strictly business. 07.30 Weekly busi-
ness. 08.00 ITN World news. 08.30
Intern, business view. 09.00 Weekly
business. 09.30 Strictly business.
10.00 Holiday destinations. 10.30
Memories then and now. 11.00 Super
shop. 12.00 Ushuaia. 13.00 Documen-
taireserie over de luchtvaart. 14.00
Today. 14.58 ITN World news headli-
nes. 15.00 Meet the press. 15.58 ITN
World news. 16.00 The McLaughlin
Group. 16.30 Weekly business. 16.58
ITN World news. 17.00 Sport on NBC
18.00 Horses in action. 18.30 Pro
superbikes. Motorsport. 19.00 ITN
World news. 19.30 Holiday destina-
tions. 20.00 Videofashion! 20.30 Year
of the peacock - Just the beginning.
21.30 Talkin' jazz. 22.00 ITN World
news. 22.30 Sport on NBC. Met X-Kul-
ture. 23.00 Ski perfect. 23.30 Sport
on NBC. Met Hot wheels. 00.30 UK
Today. 01.00 Frontal. 02.00 The
McLaughlin Group. 02.30 Executive
lifestyles. 03.00 The best of Rivera
live. 04.00 Dateline. 05.00 Equal time.

12.35 mach mit. Balans van Aktion
Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung.

tesdienst. Eucharistieviering.
11.55 Urbi et Orbi. Kerstzegen door

Paus Johannes Paulus 11.
12.30 heute.

Tag. Volksmuziekprogramma.
10.45 Katholischer Weihnachtsgot-

Amerikaanse speelfilm uit 1980.
10.00 Heut' ist ein freudenreicher

07.00 Kuschelbaren. Poppenserie.
07.25 Ein Fall für TKKG. Jeugdserie.
07.50 Guck' mal, wie ich wachse.

24-deligekinderserie. Afl.: Der Hund.
08.00 Achterbahn. Kinderserie.
08.30 It came upon a midnight clear.

MTV

05.40 Tekenfilmseries. 07.15 Disney
& Co. Wekelijks amusementsprogr.
08.45 Tekenfilmseries. 10.00 Team
Disney. Wekelijks amusementsprogr.
Met om: 10.30 Geniestreiche. Curiosi-
teitenmagazine. Aansl.: The secret of
Lost Creek. 10.45 Splatterdome. Spel-
progr. 11.00 Bubbles. Magazine.
Aansl.: Bonkers. Tekenfilmserie. 11.30
Quiz. Spelprogr. 11.35 Weihnachten
mit den Flinstones. 12.30 Racing Star
I. Duitse jeugdfilm. 13.25 Married with
children. 13.55 Married with children.
14.25 Phenom. 14.55Alice in Wonder-
land 11. Amer. jeugdfilm uit 1986. 16.45
Piedone a Hongkong. Ital. actiekome-
die uit 1975. 18.45RTL aktuell. Nieuws
en sport. 19.10 Rudis Urlaubsshow.
Amusementsprogr. 20.15 Traumhoch-
zeit. Spelprogr. 22.00 Boomer - The
taking of Beverly Hills. Amer. actiefilm
uit 1990. 23.55 Stepfather 11. Amer.
horrorfilm uit 1989. 01.30 Burnt offe-
rings. Amer. horrorfilm uit 1976. 03.00
The flash. Herh. 03.45 Piedone a
Hongkong. Herh.

06.00 Ochtendprogr. 11.55 Urbi et
Orbi. Kerstzegen door paus Johannes
Paulus 11. 12.30 Kerstconcert. Uitge-
voerd door het Symfonisch Ork. van
de RAI. 13.30 Nieuws. 14.00 Domeni-
ca in. 18.00 Nieuws. 18.10 Sport 90
minuto. 18.40 Domenica in. Vervolg.
20.00 Nieuws en sport. 20.40 Speel-
film. 22.25 Pa piu bel la storia di Dic-
kens. 00.05 Nieuws. 00.15 Sottovoce.
01.00 Musica da sera. 01.45 L'eredita
della priera. Ital. serie. 02.50 Nieuws.
02.40 I cappello sulla ventitre. 03.35
Nieuws. 03.40 Capitano tutta a ma
aventura di viaggio. 04.20 Kerstcon-
cert 1988. 05.15 Grandi monstre:
Paolo Uccello. 05.45 A tv per tv con
l'opera d'arte.

BBC 1
SAT 1

08.45 Doppelkopf. 09.45 Itaye und
die Feigenbaumbande. 10.15 20.000
km östlich von Moskau. Afl. 2. 11.00
Reisewege durch die Bretagne. Serie.
11.45 Ich trage einen grossen Na-
men. 12.15 Weihnachtskonzert aus
Birnau. 13.15 Schneewittchen.
Sprookjesfilm. .14.15 Montparnasse.
Documentaireserie. 15.00 Komm zu-
rück, Winter. Canadese speelfilm uit
1989. 16.45 Rückblende. 17.00 Gros-
se Not und kleines Glück. Kerstvertel-
lingen. 17.30 Mem Urgrossvater
Mohamed Ali. Documentaire. 18.15
Familie Heinz Becker. Tv-serie. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.15 Urn Himmels
willen! 19.45 Die Fallers - Eine
Schwarzwaldfamilie. Afl. 14. 20.15
Weihnachten in den Bergen. 21.00
Liebe und Tod in Sarajevo. Documen-
taire. 22.15 WDR aktuell. 22.20 ■Blast of silence. Amer. speelfilm uit
1960. 23.35 Cuore di mama. Ital. tv-
film. 01.10 Filmnacht mit Jacques Truf-
faut. Met om: 01.10 ■ Jules et Jim.
Franse speelfilm uit 1961. 02.53 ■La peau douce. Franse speelfilm uit
1963. 04.40 Un belle fille comme
moi. Franse speelfilm uit 1972. 06.15
Die Fussbroichs. Afl. 6 t/m 10.

Duitsland 3 SWF

08.00 MTV's Top 100 countdown of
all time weekend. 10.30 News: Week-
end edition. 11.00 The big picture.
11.30 European top 20 countdown.
13.30 First look. 14.00 Sports. 14.30
MTV's Top 100 countdown of all time
weekend. 17.30 News: Weekend edi-
tion. 18.00 The real world 3. 18.30
US Top 20 video countdown. 20.30
The Brothers Grunt. 21.00 120 minu-
tes. 23.00 Beavis & Burt-head. 23.30
Headbangers Bali. 02.00 Hugo.
03.00-06.00 Night videos.

20.45 Het verdriet van België. Afl. 4.
21.45 N.V. De wereld. Magazine met

verhalen over mensen en emoties.
22.15 Sport extra: boksen. Recht-

streekse reportage van de traditione-
le kerstmeeting in Izegem.

23.00-23.20 Journaal.

18.10 1 voor iedereen. Vervolg.
18.30 Niveau 4: Cordon bleu. Herh.
18.55 Het Park. Serie. Afl. 61.
19.29 Paardenkoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 The Magie of David Copper-
field. Goochelshow.

16.30 De paradijsvogels. Afl. 32.
17.15 1 voor iedereen. Fam.program
18.00 Journaal.

12.55 Silent Night. Kinderen uit de
hele wereld zingen Stille Nacht.

13.25 All dogs go to heaven.
Amerikaanse tekenfilm.

14.50 Noel. Tekenfilm.
15.15 Le Martien de Noël. Canadese

jeugdfilm uit 1991.

09.00 Samson. Met tekenfilms.
10.00 Protestantse eredienst. Recht-

streekse vanuit Zwitserland.
11.00 Eucharistieviering. Recht-

streekse vanuit Lelystad.
12.00 Urbi et Orbi. Rechtstreekse

uitzending van de pauselijkezegen.
12.35 Kerstboodschap van de
Koning.

België/TV 2
CNN

24 uur per dag nieuws met om:
06.30 Global view. 07.30 Moneyweek.
08.30 On the menu. 09.30 Science
and technology. 10.30 Style. 11.00
World report. 12.30 World business
this week. 13.30 Inside business.
14.30 Earth marters. 15.00 Larry King
weekend. 16.30 Futurewatch. 17.30
NFL preview. 18.30 Travel guide.
19.30 Diplomatic licence. 20.00 Mo-
neyweek. 20.30 Global view. 21.00
World report. 23.00 CNN's late edi-
tion. 00.00 The world today. 00.30
This week in the NBA. 01.30 Mana-
ging. 02.00 Prime news. 03.00 CNN
Presents ... Special reports. 05.30
Showbizz this week.

00.25-02.05 Vier schrage Vogel (The
hot rock). Amer. speelfilm uit 1971.
Met Robert Redford e.a.

22.00 Wildes Sibirien. Documentaire-
serie over Siberië. Gala, Raisa,
Swjeta en Tanja hebben nog altijd
hun grote liefde niet gevonden. Ze
menen dat het koude Siberië onge-
schikt is om een juiste man te vin-
den, en besluiten dan ook de trein
te pakken richting het zonovergoten
Sotsji aan de Zwarte Zee.
Afl. 1: Die Reise nach Sotschi.

22.45 Pirates. Franse speelfilm uit
1986 van Roman Polanski.

00.20 heute.

17.55 Sport '94. Vandaag o.a. de
Olymp. Winterspelen in Lillehammer.

19.00 heute.. Aansl.: (TT)Toespraak
door Bondspresident Herzog.

19.15 Achtung! - Klassik. Kerstcon-
cert vanuit de Stadthalle in Rostock.

20.15 Die Peter Alexander-Show
1994. Amusementsprogramma. Met
o.a. Grace Bumbry, Johannes Hees-
ters, de Wiener Sangerknaben en
Richard Chamberlain.

21.55 heute.

14.45 Spirit of the eagle. Amerikaan-
se speelfilm uit 1989.

16.10 Stella Stellaris. Duitse minise-
rie van Robert Sigl. Afl. 1.

17.50 heute.

14.20 Das kleine Gespenst. 4-delige
tekenfilmserie. Afl. 2.

12.40 Höhepunkte aus Messias.
Klassieke muziek met fragmenten
uit oratorium 'Messiah' van Handel.

13.20 Heinz Rühmann: Balthasar im
Stau. Korte verhalen.

Tiere der Welt. 17.00 Wer ist mem
Nachster? - Mission oder Entwick-
lungshilfe. 18.00 Women of Windsor.
Amer. speelfilm. Afl. 1. 19.30 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie. Afl.
14. 20.00 Tagesschau. 20.15 Reporta-
ge over het Verzasca-dal in de Zwitser-
se Alpen. Herh. 21.00 Der Winter, der
ein Sommer war. Tv-spel. Afl. 1. 22.40
Südwest aktuell. 22.45 Highlights.
23.15 The barefoot contessa. Amer.
speelfilm uit 1954. 01.20 Schlussnach-
richten. 01.35 Non-Stop-Fernsehen.

08.25 Weihnachten in Wien 1994.
09.25 Jeder ging in seine Stadt. Docu-
mentaire. 09.55 Ich steh' andemer
Krippe hier. 10.30 Die Kameliendame.
Balletfilm. 11.50 Captain Sindbad.
Duits-Amer. speelfilm uit 1962. 13.15
Kapt'n Blaubar Club. Afl. 65. 14.15
Ngoma Bar. 15.35 Weihnachten in
Deutschland. 16.35 Anima Mundi -

"On -lr.jg l'Hle Nacht. Kinderfilm.
rjj0 *nna, Anna. Zwitserse kome-tó 1992-
W ~er Schneider von Glouces-
r,ekenfilm-

W. r Lebkuchenmann. Kinder-
C'^sical.s_ri Schmollo. Poppen-
ll.jQ " Afl. 3: In Gefangenschaft.(il9 CT) Die Sendung mit der
'ijn , .. Educatief kinderprogramma.Ij^Lander - Menschen - Aben-
'j,3g r- Reportageserie.
"894 Olympische Winterspiele

me * Wintermarchen Lilleham-
Terugblik op O.W. 1994.

Am_." Christmas in Connecticut.
'5.3 S'kaanse speelfilm uit 1945.
'*40 _a9es-chau.
\{°escherung bei Micky Maus.

'sney-kerstspecial waarbij de
U 6 er>dste figuren uit de Disney-stal
8-40 *Ue Passeren.Ci Welt der Hedwig Courths-
'-■3s >r: Gnseldis. Tv-film. Herh.
l8-4rj, JÜpsschau.Sen'-CT) Lindenstrasse. Duitse
■Ö.Og, ■ Afl. 473: Schone Bescherung.
■an goldene 1. Bekendmaking'8.1 0 van ARD-tv-loterij.
lil-n^CT) Wunder der Erde. Natuur-
ere e- Wolfgang Weber schildert
ln t

n ir> hun natuurlijke omgeving.
nstellin9 tot documentairema-

ker,. aa't het in zijn schilderkunst
Af|. jl?9' om momentopnames.

_"$_ ur Ma'er und diewilden Tiere.
iOO !-r*rUte abend im Ersten*

'■"S iT-P Ta9esschau*
dos CT) Weihnachtsansprache
do0r°undesprasidenten. Kerstrede
■-S ,22.ndsPresident Herzog.

01 th Vater der Braut (Fatner
M\ iQoDr'de). Amerikaanse speelfilm

e, van Charles Shyer.
Af| "adetzkymarsch. Tv-film.
"Os i-'O.lq pa9esschau.i^et ler'ine'' Nachtschwarmer.

' Boettcher.
Den6 l7-1 Hetzia9d in Paris (Picture
Lilt *qq'- Frans-Canadese speelfilm

■O-to Van Jean-Claude Missiaen.
ler* ,1s Zuschauen - Entspan-,reniri" Naohdenken. Krippen aus

n Landern. Afl.: MexikanischeOnacht.

06.25 Tekenfilmseries. 09.35 The ad-
ventures of the black stallion. 10.05
Zorrq. 10.30 LIFE SENSE - Der Bund
fürs Überleben. 11.35■ Die phantasti-
schen Abenteuer des Raumschiffs
Orion. 12.40 Céra vn castello con
quaranta cani). Ital.-Frans-Spaanse
komedie uit 1989. 14.15 Der tolle
Bomberg. Duitse komedie uit 1957.
16.00 Winnetou und das Halbblut
Apanatschi. Duits-Joegoslavische
western uit 1966. 17.40 Desideria. Ital.
fantasyfilm uit 1994. Afl. 1. 19.20
Sat.l Newsmagazin. 19.30 Glücksrad.
Aansl.: TopNEWS. 20.15 Trading pla-
ces. Amer. speelfilm uit 1983. 22.25
Stephen King's Tommyknockers.
Amer. tv-film uit 1992. Afl. 2. 00.00
So gesehen. 00.05 The mad magi-
cian. Amer. misdaadfilm uit 1954.
01.20 Desideria. Ital. fantasyfilm. Herh.
02.55 Stephen King's Tommyknoc-
kers. Herh. 04.25 ■ Die phantasti-
schen Abenteuer des Raumschiffs
Orion. Herh. 05.30 Winnetou und das
Halbblut Apanatschi. Herh.

07.45 Santa and the tooth fairies.
08.10 Wishing. (slot) 08.20 Playdays.
Herh. 08.40 Santa's first Christmas.
Herh. 09.05 The bears who saved
Christmas. 09.30 Noddy. 10.05 Santa
Claus is comin' to town. Kerstver-
haal. 11.00 Songs of praise. Vandaag
een speciale kerstaflevering. 12.00
Jetsons - The movie. Amer. tekenfilm.
13.20 Torn and Jerry. 13.30 Nieuws.
Aansl.: EastEnders. 15.00 Top of the
pops. Met o.a. Wet Wet Wet en Ma-
riah Carey. 16.00 The Queen. Kerst-
boodschap voorgelezen door de Britse
vorstin. 16.10 Noel's Christmas pre-
sent. 17.10 Animal hospital Christmas.
17.45 Nieuws. 17.55 Wrong trousers.
Korte animatiefilm. 18.25 Keeping up
appearances. 19.15 EastEnders.
19.45 Robin Hood: Prince of thieves.
Amer. avonturenfilm uit 1991. 22.00
One foot in the grave. 22.40 Victoria
Wood - Live in your own home. Come-
dyshow. 23.30 Nieuws. 23.40 More-

radiodienen zich inbrekers aan. Mooie
rol van Macaulay Culkin. Regie:
Chris Columbus.

14.55-16.15 Sport extra: Veldrijden.
Rechtstreeks: de Super Prestige.

18.00 Tik tak. Afl. 359.
18.05 Robbedoes. Afl. 16.
18.30 De legende van de Bokkerij-

ders. Afl. 1: Koningswater.
18.55 Viaje al Espanol. Afl. 10/11.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De keuze van Dekeyser. Over

Dode Zee-rollen (verzameling joodse
teksten uit Iste eeuw na Christus).

21.00 Programma van deKatholieke
en Protestantse Omroep.

21.30 Programma van de KTRO.
22.00 A Christmas Reunion. Ameri-

kaanse tv-film uit 1993.
23.35-00.05 Couleur locale. Multicul-

tureel magazine met reportages.
Bangladesh - na de zondvloed.

22.45 uur - Pirates - (1986-FATN)
Niet helemaal gelukte avonturen-
film van Roman Polanski met
Walter Matthau en Cris Campion.
Roverskapitein en scheepsjongen
worden gevangen genomen door
Spanjaarden.

Duitsland 2

Duitsland 1
00.40 uur - Picture Perfect -(1991-F/CDN) Modefotograaf ziet
moordaanslag op model. De da-
ders proberen vervolgens zijn fo-
to's te bemachtigen. Met Mark
Harnill en Catherine Wilkening.
Regie van Jean-Claude Missiaen.

Duitsland 3 West
01.10 uur - Jules et Jim - (1961-F)
Francois Truffaut verfilmde het
mooie verhaal over de vrouw die,
voor WOI, twee minnaars heeft.
Na de oorlog ontwikkelt zich een
driehoeksverhouding. Met Jeanne
________m__i_i______i______.

Nederland 1
21.16 uur - Home Alone -(1990-USA) Leuke komedie over
jongetje dat door familie is verge-
ten en nu alleen thuis ?it Dan

20.15 uur - Father of the Bride -(1991-USA) Steve Martin en Diane
Keaton in een komedie van Char-
les Shver. Vader is een zenuwin-

Duitsland 1

Duitsland 2
00.45 uur - The Hot Rock -(1972-USA) Robert Redford en
George Segal in een misdaadfilm
van Peter Yates. Groep criminelen
wil zeer dure diamant stelen, maar
hun plan loopt niet zo geweldig.
Dat leidt tot komische situaties.debuut met deze mooi gemaakte

tekenfilm over moedermuis dat
speciaal medicijn (N.I.H.M) zoekt
voor ziek zoontje.

" Scène uit de mooie Amerikaanse tekenfilm 'The Se-
cret of N.I.M.H.' over een veldmuis die in gevaar ver-
keert. (Nederland 1 - 18.08 uur).

storting nabij als dochterlief een
huwelijk aankondigt. Een eerdere
versie was uit 1950.

Nederland 1

18.08 uur-Thesecret of N.I.M.H
Éuih '-"SA) Ex-Disneyman Don
IL^aWSaakte sterk oersoonlnk

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1
Oijt uur - Christmas in Connecti-
■vyck' 0945-USA) Barbara Stan-en Joyce Compton in een
lic|ït_t van Peter God,rey- °p-
a°or Q

dievoor culinair journaliste
■3l|J? aat dreigt door de mand ten als chef komt eten.
RTL4
>19rkÜUr " one Magie Christmas
ler w USA) Teleurgestelde moe-
dor °rdt helemaal opgepept als
8r, 96i van haar dochter een
Öe n ' verschijnt. Mary Steenbur-VaJ1 arrv Dean Stanton in eenqsy-film van Philip Borsos.

Nederland 3
f1985-ovUr " Mi** liv som hund -i-*Sse ii Goede jeugdfilm van
19em '"■allström over twaalfjarige
ke "ar die met zijn broer en zie-
INet h°eder samenwoont. Dan
i i 'arn'i 2or|der zijn geliefde hond
**irj 6nmille gaan logeren. Met Anki

4.05 ARD-Radiowecker. 6.00
Nachrichten. 6 05 Morgenmelodie
8.00 Nachrichten. 8.05 Weih-
nachtsmatinee. 10.00 Nachrichten.
10.05 Operette nach Wunsch
Festliches Konzert. 12.00 Nach-
richten. 12.05 Gestern. heut' und
morgen. Musikalische Stunde mit
Johannes Heesters 13.00 Weih-
nachtliche Volksmusik mit Kinderc-
hören. 14 00 Nachrichten, Wirt-
schaft 14.07 Was dart es sein?
Wunschmelodien mit Rolf Röpke.
17.00 Der Tag urn fünf Aansl.
Chöre der Völker. 18.00 Nachrich-
ten. 18.05 Auf ein Wort. Anschl
Schellack-Schatzchen Ennnerun-
gen an Heinz Rühmann. 19.00
Nachrichten 19 05 Abendmelodie
Musik tür gross und klein (19.30
Ohrenbahr). 20.00 Nachrichten
20 05 Das WDR 4 Weihnachtskon-
zert 2200 Nachrichten. 22.05
Musik zum traurnen 22.30-4 05

WDR 4

5.00 Dauwtrappen. 8.00 De Goud-
mijn. 10.00 Koffiekringen met Jan
van de Putte 12.00 Mart van de
Stadt. 14.00 Club 70 met Bart van
Hogh. 16.00 Vrijheid Blijheid met
Luc van Rooij. 19.00 De 7 uur
show. 2200 De Goudmijn
24.00-5.00 RTL Nightshift.

RTL Radio

12.05 Urbi et Orbi. Live aus dem
Vatikan. 12.35 Weihnachtliches
Wunschkonzert. 14.05 Weihnach-
ten bin ich zu Hause. 16.05Kinder-
weihnacht mit Autnahmen von
Weihnachtsfeiern in Schulen. 18.35
Seniorenfunk. 19.00 Festliche
Weihnacht volkstumiich
20.05-24.00 Weihnachtliche Klan-
ge. Musik nonstop.

9.00 Postbus 94, verzoekplaten
met kerstmis. 10.00 Postbus 94
klassiek. 11.00 Trefpunt met hoog-
tepunten uit 1994. 12.00 Omroep
Limburg klassiek, Kerstliederen
Limburgse koren, eigen opnames.
13.00 (Inter)nationale actualiteiten
14.00 La Bohème, in uitvoering
van Opera Zuid. 17.00-18.00 Poell
met kerst.

Elk heel uur ANP-nieuws.
Omroep Limburg

6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
morgen Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (6.30, 7.00, 7.30
nieuws). 8.00 Nieuws en Lotto-uit-
slagen. 8.12 Relax. Non-stop retro-
muziek. 9.00 Visum. Toeristisch
programma. 10.00 Nieuws. 10.03
De prehistorie met Guy de Pré.
11.00 Bengels. Kindvriendelijk pro-
gramma. 13.00 nieuws. 13.10 Top
of Flop. Een panel beoordeelt nieu-
we singles. 14.00 Fiestag. Muzi-
kaal familieprogramma. 17.00
Nieuws. 17.05 Afgefloten. Sport-
programma in kerststemming van
Luc Verschueren. 18.10 Funiculi
Funicula. Muziek a la carte. 20.00
Vragen staat vrij, groot verzoekpla-
tenprogramma voor de zondag-
avond metChristel van Dijck (22.00
nieuws). 23.30-6.00 Nachtradio
(vanaf 24.00 elk heel uurnieuws).

België/BRF

BRTN/Radio 2

Nieuws: 6.00. 6.30, 7 00, 8.00,
9 00, 1100, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.30 en
20.00 uur.
6.05 Frohe Weihnacht. 8.30 Glau-
be und Kirche. 9 05 Mundartliche
Weihnacht. 10.05 Übertragung des
Festgottesdienstes aus Eupen (St.

Elk heel uur t/m 18.00, 20.00 en
23.00 nieuws (behalve om 10.00
en 17.00).

Radio 5

7 02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.00 Het
ochtendconcert. I. Brabants Ork.
met koor, harp, alt en bariton; 11.
Kamermuz. 13.00 Kersttoespraak
Koningin Beatrix .13.17 Diskotabel.
14.30 Eurovisie kerstmatinee. Ko-
ninklijk Concertgebouw Ork. met
koor en zang. 16.00 De Nederlan-
den. Tragicomedia en Concerto
Palatino. 17.00 De rattenvanger,
hoorsp. 18.04 Muziek uit duizen-
den 19.00 Continu klassiek. 20.02
Specialiteiten è la carte 22.00
VPRO Jazz op Vier. 0.00-1.00
Vier na middernacht.

Om 7.00, 8.00, ca. 13.15, 18.00
en 20.00 nieuws.

6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 Kerst-
praise op zondag 8.08 Groot
nieuws. 8.55 Waterstanden. 9.02
Woord op zondag 9.30 Te deum
laudamus. 10.00 Het verhaal.
10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde gan-

zen. 11.02 Eucharistieviering.
12.02 Na de zegen. 12.50 De bis-
schop aan het woord. 13.00 Kerst-
toespraak H.M. Koningin Beatrix.
13.15 Nieuws. 13.17 De andere
wereld van zondagmiddag. 14.02
Ratjetoe. 14.20 Het bestaan. 15.02
Medelanders Nederlanders. 16.02
Zorg en hoop. 17.00 Kerkdienst.
17.58 Wilde ganzen. 18 10 Drie-
luik. 19.00 Tambu. 19.30 Suara
Maluku. 20.02 Kerstdienst Abbots-
ford-Bunschoten. 21 35 De muzika-
le kerstlruitmand. 22.00 Radio
romantica. 23.07-24.00 Met het

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30. 13.15, 13.30, 16.30, 17.30
en 18.30 nieuws.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.

7.07 De andere wereld van zon-
dagmorgen. 8.10 Vroege vogels.
10.05 O.V.T. 12.07 Avro Radiojour-
naal. 13.00 Kersttoespraak H.M.
Koningin Beatrix. 13.17 Avro Ra-
diojournaal. 14.05 Veronica
Nieuwsradio. 17.07 Aktuele zaken.
19.04 VaraKerstverhalenconcours.
22.04 Veronica's Classic rock.
23.07 Met het oog op morgen.
0.02 Volgspot. 1.02-700 Tussen
gisteren en morgen.

Radio 3
Elk heel uur nieuws

7.04 Geblaf in het hondsdal. 10.04
Avros Muziekmozaïek. 11.04 Sun-
day morning comin' down. 12.04
Instituut Schreuders: Muzikaal be-
hang. 13.00 Kersttoespraak H.M.
Koningin Beatrix. 13.15 Nieuws.
13.17 Instituut Schreuders: Muzi-
kaal behang. 14.04 De noodin-
gang 15.52 De wijde blik. 16.04
M.C. Zondagsrust. 17.04 Van 0 tot
80. 18.04 Het concert. 18.30 Ar-
chief Hilversum. 19.04 Country
time. 20.04 Razz-ma-tazz. 21.04
Ararat. 2304-24 00 Levenslief en
levensleed.

6.02 Tros 3 draai. 9.04 Tros Gou-
den uren. 12.04 Tros Somertijd.
13.00 Kersttoespraak H.M. Konin-
gin Beatrix. 13.15 Nieuws. 13.17
Tros Somertijd. 15.04 Tros Wereld-
hits. 19.04 Tros Dancetrax. 21.04
De CD show. 22.04 Poster. 23.04
Tros Nachtwacht 2.02 Vacuüm.
4.02-6.00 Pyjama FM.

RTL5

mmmmmmm^mimmtmmmmm^^^^mmi
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RTL4Nederland 3
cambe and Wise Christmas special
show. Gasten: Shirley Bassey, Glenda
Jackson e.a. 00.25 Christmas spirit.
Kerstbeschouwing. 00.30 Trading pla-
ces. Amer. komedie uit 1983.
02.20-02.25 Weerbericht.

BBC 2

RTBF/La Une

Duitsland 2

TV 5
NBC

15.31 Koninklijke Boodschap. Van
Koning Albert 11. Herh. 15.44 Zoom
arriére 1994. Terugblikken op het ten-
nisseizoen van Jean-Michel Saive en
van Indurain en Rominger. 18.26 Sind-
bad. 18.57 lei Bla-bla. 19.27 Paarden-
koersen. 19.30 en 20.1 OZie RTBF/La
Une. 20.33 Le fugitif. Serie. 21.23 Le
trieur. Belgische film. 21.34 Paarden-
koersen. 21.36-00.08 Zie RTBF/La
Une.
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BOCHOLTZ:

REINERT 15.Tussengel. woonhuis. Living 45 m2, standaard
keuken, 2 sik 15 en 16 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en 2e
toilet. Zolder 20 m2met vliezo-trap. Vrpr.f. 132.000,-kk.
STEVENSWEG 7.perfecte vrijst.semi-bungalow op 635 m 2
grond. 8j.'75. Ind.: gehel onderkelderd, l-living 45 m2met
parketvloer, serre 15 m2, half open eiken aanb. keuken 12
m2, bijkeuken, garage 52 m2, 3 sik. 10/16 en 16 m2, badk.
ligbad, douche, 2 v.w., 2e toilet. Dub.glas en rolluiken. Zeer
veel extra's. Vrpr.f.546.000,-kk.

BRUNSSUM:
DORPSTR.7B.Vrijst. winkel/woonhuis op 878 m 2grond.
Bedrijfsruimte 600 m2, winkel 100 m2. Ind.: living 50 m2, open
haard, open keuken, garage 45 m2, balkon, 3 sik. 8/18 en 25
m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Vrpr.f.320.000,-kk.

«■■ KOCHSTR.33.Goed
?_■ Kif' „-JU onderh. halfvrijst. woon-
k9 _______! nu's- 8j.'55, perc. 453

«_£_■ m2. Ind.: proviandkelder,
J? _H_R woonk- 30 m2met lami-

naatvloer, gesl. beige
aanb. keuken 10,5 m2,
bijkeuken, garage, tuin
op z/o, 3 sik., badk. lig-

mmmmmmmmmmmmmmml _a_i douche, v.w. en 2e
toilet. Dub. glas. Kunststof kozijnen. Vrpr.f.229.000,-kk.

v__ri___Pl__tf M RDRTHIBALDSTR 38

_\_____^_____^_______M keuken 12 m2. 3 sik.,
8/12 en 16 m2, badk. ligbad, v.w. en 2de toilet. Zolder 30 m 2
met vaste trap. Voorzien van rolluiken en dub. glas.

Vrpr.f.264.000,-kk.
RDR.VOSSTR.LZeer goed gelegen halfvrijst. woonhuis met
carport en tuin. Ruime woonk. 37 m2, half open aanb. keuken
met app., 3 sik mogelijkheid voor 4e sik, vaste trap naar zol-
der Vrpr.f.172.000,-kk.
TRICHTERWEG 135.G0ed onderh. vrijst. woonhuis op 661
m2grond. Ind.: kelder 16 m2, l-living 34 m2, gesl. eiken aanb.
keuken 14 m2, douche en v.w., garage, tuin op z/w, 2 terras-
sen, 2 sik. 12 en 14 m2, muurkasten, nieuwe badk. Nieuwe
daken, kunststoffen kozijnen en dubbel glas.

Vrpr.f.279.000,-kk.

GREVENBICHT:
MR.SPEESTR.IO. Goed
onderh. vrijstaand

mfk\ ■__£__ woonhuis op 300 m 2
XÊm K^ grond, bj.'B4. Ind.: kel-

"^^'g^M
___^.

der 10 m2, l-living 45 m 2
■SlMÈri met open haard, gesl.

eiken aanb. keuken, bij-
keuken, garage, tuin op
z/w, 3 sik. 7,5,11 en 14
m2, badk. ligbad, dou-

che, 2 v.w. en 2e toilet. Dub. glas. Vrpr.f.319.000,-kk.

HEERLEN:
BOKSTR.44.Goed onderh. tussengel. woonhuis met mooi
aangelegde tuin. Living 40 m2, nieuwe witte aanb. keuken, bij-
keuken 3ruime sik., 12/16 en 19 m2, badk. met ligbad. Zolder
25 m2met vlieso-trap. Vrpr.f.184.000,-kk.
BUYS BALLOTSTR.l.Halfvrijst. woonhuis met garage op 195
m2grond, living 30 m2met 0.h., gesl.keuken, 4 sik., badk..
Dit pand heeft diverse opties en moet u van binnen zien.

Vrpr.f. 169.000,kk.
DAUTZENBERGSTR.2O K.ln centr. van Heerlen goed gel.
appartement op 4e verd. Ind.: ruime woonk., open aanb. keu-
ken, bijkeuken, 2 sik. 6 en 14 m2, badk. ligbad, douche en
v.w. Dub glas. Vrpr.f. 193.000,-kk.
FOSSIELENERF 490. Goed onderh. tussengel. woonhuis met
berging en tuin op z/w. Ind.: living 32 m2, gesl. keuken, 3 sik.,
badk. douche, v.w. en 2e toilet, zolder te bereiken via vlieso-
trap Vrpr.f.169.000,-kk.
GANZEWEIDE 64B.Ruim appartement met grote woonk. en
grote keuken, 2 sik., badk. Vrpr.f.134.000,-kk.
GELEENSTR.B7.Goed onderh. appartement in centrum van
Heerlen met garage. Ind.: l-living 45 m2met Noorse lei, open
eiken aanb. keuken, bijkeuken, sik. 16 m2, badk. met ligbad
en douche, balkon.Rolluiken.Mogelijkheid voor 2e sik.

Vrpr.f.255.000,-kk.

H
HEERENWEG 79.
Tussengel. woonhuis.
Ind.: l-living met parket-
vloer, gesl. keuken,
grote tuin met berging, 2
sik. 10 en 14 m2, badk.
met douche, vliering.
Voorzien van kunststof-
fen kozijnen en gedeelt.
dub. glas.

Vrpr.f.152.000,-kk.

HERTSTR.36.Schitterend nieuwbouwpand 1 jaar oud.Perc.
222 m2. Ind.: Living 65 m2met marmervloer en 0.h., half open
aanb. keuken met app., bijkeuken, garage 40 m2, tuin. 2 Sik.
28 en 30 m2met 0.h., badk. ligbad, whirlpool, douche, 2 v.w.
en 2e toilet. Zolder 2 sik 16en 18 m2. Voorzien van kunststof
kozijnen, rolluiken, dubbel glas en vloerverwarming.

Vrpr.f.378.000,-kk.

Bik KRUISSTR.2B.Perfect
onderh. tussengel. kan-

JP Wk toor/woonhuis, midden
HRNE in het centrum van
|H iïS Heerlen. Ind.: kelder 13
|I.| 1 m2, kantoorruimte 40

m2, wachtkamer 10 m2,
living 40 m2met open
aanb. keuken 10 m2,
tuin 90 m2op zuid, 2 sik.

10 en 24 m2, dakterras, badk. hoekligbad en v.w. Grote zol-
der.Pand is eenvoudig om te bouwen tot woonhuis, waardoor
er nog 3 sik. bij komen. Vrpr.f.229.000,-kk.
KRUISSTR.7O B. Goed onderh, appartement nabij centrum
van Heerlen op 1e verd. gelegen. Ind.: living 34 m2met pla-
vuizen, open keuken, 2 sik. 6 en 12 m2met laminaat, badk.
ligbad, douche en v.w. Garage. Gedeelt. dub. glas en rollui-
ken. Geheel voorzien van sierpleister. Vrpr.f.159.000,-kk.
ROEBROEKWEG 58. Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Bj.
'70, perc. 190 m2. Ind.: kelderkast, living 32 m2, gesl. eiken
aanb. keuken met app. 7 m2, ruime garage, tuin op z/w, 3 sik.
8/13 en 14 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet. Zolder met
vaste trap, sik 15 m2. Vrpr.f.192.000,-kk.

SCHAESBERGERWEG 38.Keurig onderh. vrijst. herenhuis op
800 m2grond.lnd.: kelder, living 30 m2, serre 22 m2,schuif-
deuren, gesl. keuken, bijkeuken, berging, tuin op z/w, 2 ruime
sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap, 2 sik. par-
keergelegenheid voor de deur, loopafstand centrum.

Prijs op aanvraag.

UNOLAAN 35.Perfect onderh. vrijst. bungalow. 8j.'72, perc.
770 m2. Ind.: Sout.hobbyruimte 22 m2, sik, 22 m2. Part.: I-
living 50 m2, gesl. eiken aanb. keuken, bijkeuken, garage 50
m2, tuin op z/w, tuinhuisje, vijverpartij, terras, 2 sik 10 en 16
m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Gedeelt. dub. glas.
Schitterend pand. Vrpr.f.425.000,-kk.

UTERWEG lOO.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. Perc.3s7
m2, bj.'74. Was- en wijnkelder, living 45 m2, 0.h., schuifdeu-
ren, tegelvloer, garage, tuin op z/o, zitkuil, 3 sik., 7/11 en 14
m2, badk. met douche, zolder 20 m2, vlieso-trap.

Vrpr.f.239.000,-kk.

HOENSBROEK:

fc. _. MR.LUTHER KING-
jT'^BBBd|t f̂c_« LAAN.so.Halfvrijst.

/ 1 WjÊk woonhuis op 275 m2I^' grond. 8j.'71. living 34
m2, 0.h., gesl. aanb.
keuken, garage met oprit
plaats voor 3 auto's, tuin
op z/w, 3 sik., zolder, sik
12 m2,vaste trap.

Vrpr.f.219.000,-kk.

INGBER:
DE HUT.B.Halfvrijst. veldbrandboerderij met bedrijfsruimte
360 m2. De bedrijfsruimte is om te bouwen in één of twee
royale woonhuizen en is opgedeeld in 3 verd. waarvan 2 verd
met auto's bereikbaar. 8j.'86, perc. 730 m2. Ind.: sout. 140
m2, l-living 50 m2, eiken aanb. keuken 14 m2, bijkeuken 10
m2, mooi aangelegde met tuinhuisje en vijverpartij, 4 sik.
6/10/25 en 28 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w en 2e toilet.
Zolder met vaste trap. Prijs op aanvraag

JABEEK:
DORPSTR.4I.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis met paar-
denwei 1000 m2, paardestal, grote schuur met zolder en
diverse kleine stalletjes. Bj. 1920, perc. 2500 m2. Ind.: gewelf-
de kelder, living 30 m2, 2e living 14 m2, parketvloer, aanb.
keuken 10 m2, tuin met diverse terrassen, 4 sik. 10/12/16 en
18 m2, douche. Zolder 60 m2met vaste trap.

Vrpr.f.375.000,-kk.

KERKRADE:
CONSTANTIJNEIK 25.Perfect onderh. tussengel. woonhuis.
8j.'76, perc. 135 m2. Ind.: living 27 m2met tegelvloer, half
open witte kunststof aanb. keuken, tuin op zuid, 3 sik 9/9 en
13 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet. Gedeelt. dub. glas.

Vrpr.f.194.000,-kk.
ELISAGRACHT 77.Halfvrijst. drive-inn woning. Ind.: tuink.2o
m2, garage, tuin op z/w, l-living 34 m2, gesl. aanb. keuken 20
m2, 3 sik. 10/12 en 25 m2, badk. ligbad, v.w. en 2e toilet.
Voorzien van kunststof kozijnen. Vrpr.f.195.000,-kk.

«___■____ GRACHTERSTR-59-
-*s.X„.! jjf|| Tussengel. nieuwbouw

woonhuis met garage en
Hfihrïïirr-r-'-ï-rrr-r——* " tuin. Ind.: l-living 40 m2,

■pumHHH HSSf| 9esl- berge aanb. keu-
ken, bijkeuken, 3 sik.,

■M^m __■_■ 7/9 en 15 m2, badk., lig-
bad, v.w. en 2e toilet.
Dubbel glas en kunst-

__gg"j__. ■ stoffen kozijnen.

H^J Vrpr.f.264.000,-kk.

GRACHTERSTR.BO.Perfect onderh. vrijst. bungalow op 625
m2grond. 8j.'75. Ind.: Sout.: 2 sik. 16,5en 20 m2, bergkast 4
m2badk. douche, v.w. en toilet. Part.: l-living 50 m2met 0.h.,
wintertuin, gesl. eiken aanb. keuken, garage 45 m2, tuin op
z/w, vijver, 2 sik. 18en 11,5 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en
toilet. Geheel voorzien van rolluiken. Gedeelt. dub. glas.

Vrpr.f.490.000,-kk.

HEIVELDSTR.BSA.HaIfvrijst. woonhuis met tuin. Ind.: toilet,
living 40 m2, half open keuken 10 m2, serre 17 m2, 3 sik.,
8/14/14 m2, badk met ligbad, vaste trap naar zolder. Perc.
325 m2. Vrpr.f.223.000,-kk.

—mm^^t^^^ —* ST.JOZEFSTR.S6.Goed
_L B__„i__| onderh. halfvrijst. woon-

huis. Bj.'s, perc. 244
IP __—_—il m2. Ind.: Kelder, l-living

il 30 m2, half open keuken
15 m2, bijkeuken, tuin, 3
sik. 10/10 en 15 m2,

Hm||||H badk. ligbad en v.w.
Ged. dubbel glas en rol-

■^■■ra-^■^■»-«"» luiken.
Vrpr.f.189.000,-kk.

KAMPSTR.3B.Goed onderh. halfvrijst. woonhuis. 8j.1918,
perc. 290 m2. Ind.: kelder 45 m2, z-living 36 m2, gesl. kunst-
stof, aanb. keuken 14 m2, bijkeuken, tuin op z/w, bergingen,
2 sik. 14 en 16 m2, badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2e toilet.
Zolder 16 m2. Gedeelt.dub.glas en rolluiken.

Vrpr.f.269.000,-kk.
KRUISSTR.IOS.Goed onderh. halfvrijst. woonhui. Bj. 1910,
perc. 608 m2. Ind.: kelder 16 m2, l-living 32 m2, half open
witte aanb. keuken, bijkeuken, garage met zolder, tuin. 2 Sik.
10 en 14 m2, nieuwe badk. ligbad, douche, 2 v.w. en 2e toilet,
zolder met vaste trap, 3e sik 8 m2. Vrpr.f.215.000,-kk.
M.L.KINGSTR.22.Mooi geleg. vrijst. woonhuis op 313 m 2
grond, bj.'7s. Ind.: z-living 38 m2met plavuizenvloer, gesl.
aanb. keuken 10 m2, garage, tuin met terras, 3 sik., 7,5/14 en
18 m2, badk., douche, v.w. en 2e toilet. Dak is vernieuwd in
1993. Vrpr.f.279.000,-kk.

P.POTTERSTR.44.Rustig tussengel. patio-bungalow. Perc.
285 m2, bj.'72. Ind.: l-living 38 m2, gesl. eiken aanb. keuken,
garage, tuin op z/w, 3 sik. 10/10 en 16 m2, badk. ligbad en
v.w Vrpr.f.285.000,-kk.

» SERINGENSTR.IO.
_^jjÉ__ Rustig gelegen halfvrijst.

„_jggftBS-ss**s|| a
woonhuis. Perc. 184

mt. | m2, bj.75. Ind.: living 32
m2, half open keuken 8
m2, garage, tuin op z/w,
3 sik., 9/12 en 12 m2,
badk., ligbad, douche
en v.w., zolder met

"^^^^^■■■^^■^^■^^^^^^^ vlieso-trap 20 m2.
Dakisolatie. Vrpr.f.204.000,-kk.

LANDGRAAF:
BAANSTR.I32.Goed onderh. tussengel. woonhuis. Ind.: kel-
der 24 m2, l-living 30 m2met parket- en tegelvloer, open keu-
ken 25 m2, bijkeuken, tuin op z/w, berghok, 3 sik 10/10 en 16
m2, badk. ligbad, douche 2 v.w. en 2e toilet. Zolder 14 m2, 2
sik. 9 en 20 m2. Gedeelt. dub.glas en rolluiken.

Vrpr.f.204.000,-kk.
BERKENPAD 3.Zeer goed onderh. semi-bungalow in bosrijke
omgeving, perc. 1500 m2, bj.'69. Ind.: sout. 18 m2, part.
living 60 m2met open vide, parketvloer, open haard, gesl.
moderne keuken 12 m2, garage, tuin op z/o met terras en vij-
ver, 3 ruime sik., luxe badk met nieuw sanitair.

Prijs op aanvraag.

M __j__d___l________S_s_i BOSLAAN 3.Perfegt

- <r-H_^,:..:!&»—rf__H^______M aanb. keuken met aap.
16 m2, bijkeuken 6 m2. Inpandige garage voor 2auto's, rond-
om tuin en tuinhuisje, 4 ruime sik., badk. ligbad, douche, v.w.,
2e badk. douche en toilet. Praktijkruimte met seperate ingang
70 m2. Prijs op aanvraag.

DR.NOLENSTR.4O.Vrijst. landhuis op rustige lokatie. 8j.'90,
perc. 723 m2. Ind.: l-living 45 m2, tegelvloer, vloerverw., gesl.
kunststoffen aanb. keuken met app. 10 m2, studeerk. 11 m2,
garage met zolder, tuin op zuiden, vijverpartij. 1eVerd.: 5 sik.,
10/10/11/11 en 18 m2, badk., ligbad, 2 v.w., 2e toilet en
bidet. Aparte douche.Dub. glas. prijs op aanvraag.

m mi||i EIJKHAGENLAAN
$ 25.perfect onderh. vrijst.

BT"" * m landhuis in bosrijke___ St-j ÉÈ omgeving op 660 m 2grond. 8j.'70. Ind.: sou-
terrain 25 m2, l-living 38
m 2met open haard,
gesl. aanb. keuken 10
m2, bijkeuken, garage,
stalling voor

tuin onder architectuur aangelegd, 4 sik., 8/10/11 en 14 m2,
badk., douche, 2 v.w. en 2e toilet, zolder 16 m2met vaste
trap, sik. 16 m2. Dubbel glas, dakisolatie. Vrpr.f.414.000,-kk.
KAKERTSWEG 60.Vrijst. woonhuis op 600 m2grond. Ind.:
kelder, l-iving 42 m2met parketvloer en open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, bijkeuken, dubbele garage, tuin, 3 sik.
11/16 en 18 m2, badk. met douche en 2e toilet. Gedeeltelijk
dub. glas. Vrpr.f.359.000,-kk.

fmÊMËÊÊ^^

l^^^j|j|alÉÉl__________PJ
KANTSTR.3B.Mooi geleg. tussengel. woonhuis. Perc. 243m2. Ind.: kelder 13 m2, living 35 m2met open haard, gesl.
eiken aanb. keuken, badk., douche en v.w., serre, wintertuin,
tuinhuisje, 3 sik., 6/18 en 18 m2, zolder 48 m2. Dubbel, glas
en kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.179.000,-kk.

MAASTRICHTERWEG 72. Zeer royaal in bosrijke en rustige
omgeving split-level woning met garage. Kelder 12 m2,
woonk. 27 m2met balkon met vaste trap, keuken 27 m2,
garage 18 m2, mooi aangelegde siertuin van _ 180 m2, 4 sik.
8/10/12 en 20 m2, badk. ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. Dit
pand moet uvan binnen zien hoe groot het is.

Vrpr.f.239.000,-kk.
MOLTBOS.9.Goed gesitueerd en representatief onderh. vrijst.
landhuis met panoramisch uitzicht. 8j.'91, perc. 684 m2. Ind.:
ruime hal, marmerenvloer, living 50 m2, parketvloer, open
haard, wintertuin, atelier met zolder, half open aanb. keuken,
dub. garage, mooi aangel. tuin, 3 ruime sik. compleet sanitair,
zolder 20 m2, vlieso-trap. Dubbel glas en rolluiken.
Dit pand moet u van binnen zien!! Prijs op aanvraag.
MONTFORTSTR.3S.Rustig geleg. halfvrijst. woonhuis.
8j.1920, perc. 394 m2. Ind.: kelder 16 m2, living 32 m2met
open haard, witte aanb. keuken 16 m2, badk. douche en v.w,
tuin op z/w, berging, 2 sik. 10 en 16 m2. Zolder met vaste
trap, sik. 10 m2. Gedeelt. dub. glas en kunststof kozijnen.

Vrpr.f.164.000,-kk.
PASWEG. 33.Goed onderh. halfvrijst. herenhuis. 8j.'41,
perc.29s m2. Ind.: kelder 24 m2. living 40 m2, inbouwhaard, 2
muurkasten, parketvloer, keuken 10 m2, bijkeuken, garage,
tuin op z/w. 3 Sik. 7/16 en 18 m2, badk., ligbad, v.w. en 2de
toilet. Zolder 60 m2, vaste trap, mogelijkheid voor 2 kamers.
Voorzien van kunststoffen kozijnen en dub. glas, achterzijde
rolluiken. ■ Vrpr.f.263.000,-kk.
PASWEG 55.Vrijst. woonhuis met garage op 330 m2grond.
Ind.: kelder, living 40 m2, serre 20 m2, gesl. keuken,3 sik.
waarvan 2 met balkon, badkamer met ligbad, tuin op z/w.

Vrpr.f.224.000,-kk.
LEMIERS:

RIJKSWEG 34.Halfvrijst. woonhuis met garage, living 28 m2,
eetk. 16 m2, open keuken 10 m2, badk. met ligbad, tuin op
z/w, 3 sik. 8/10 en 12 m2. Vrpr.f.250.000,-kk.

OIRSBEEK:
BEYLKENSWEG 16. Perfect onderh. modern tussengel.
woonhuis met vrij uitzicht. Bj.'Bl, perc. 142 m2. Ind.: L-living
38 m2met plavuizenvloer, open moderne aanb. keuken 8 m2,
carport. Omsloten tuin op z/w met tuinhuisje en veel privacy.
3 sik. 8/10 en 16 m2, badk. douche, v.w. en 2e toilet, zolder
met vaste trap, sik. 10 m2.Kunststoffen kozijnen, dub. glas en
rolluiken. Kindervriendelijke buurt. Dit moet u van binnen
zien. Vrpr.f.194.000,-kk.

RANSDAAL:
OPSCHEUMER.4.GeheeI gerenoveerd landelijk gel. vakwerk-
boerderij. 8j.'79, perc. 515 m2. Ind.: sout.: kelder 12 m2.
Part.: hal 15 m2, l-living 38 m2, open haard, tegelvloer, gesl.
eiken aanb. keuken 12 m2, zithoek 8 m2, bijkeuken 8 m2,
garage met zolder, tuin op z/w, terras 48 m2, blokhut. 1e
Verd.: 3 sik., 7/13 en 20 m2, open vide, badk., ligbad, douche,
2 v.w. en 2e toilet. Voorzien van rolluiken. Vrpr.f.475.000,-kk.

PUTH-SCHINNEN:
In Puth-Schinnen kun-

É^____ nen wi' een scnitterend

JÈku mmmmMi vni en landelijk boeren
woonhuis aanbieden.

Ï^S -- perc- 604 m2. Ind.: sout.:
IbJB __L| kelder 6en 12 m2. Part.:

jlSy^*~. living 37 m2, o.h. en
Noorse lei. Gesl. aanb.
keuken met div. app. 14
m2, bijkeuken 30 m2.

Schuur 35 m2, zolders 24 en 50 m2, open vide, kantoor 12
m2, tuin op z/w, berging, terras. 1e Verd.: 4 sik. 12/12. 14 en
16 m2, badk., ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: zol-
der 60 m2met vlieso-trap. 3/4 van carré boerderij met geslo-
ten binnenplaats, mcl. zeer grote schuur.
Het onderpand is compleet gerenoveerd en
gemoderniseerd.Dit moet u zien!! Vrpr.f.460.000,-kk.

SCHINVELD:
MMHMH| PR.KENNEDYSTR.SI.

ligbad, douche, v.w. en
2e toilet. Zolder 60 m2om te bouwen tot sik.Dit moet u van
binnen zien!! Vrpr.f.339.000,-kk.

SIMPELVELD:
__KM__C_e_ *tjf''" PASTORIESTR.9.
JP B__f_P_l_- Perfect gel. tussengel.

jft_____J__ woonhuis op 2550 m2
grond. Ind.: Geheel

B onderkelderd, living 40
■■Bt m2, eetkamer 18 m2,

kantoor, apart kamertje,
gesl. keuken 15 m2, bij-
keuken, garage, werk-

mmmmmmmmmmmmmmmt plaats, tuin op z/w, 4
ruime sik., bibliotheek, zaal 45 m2met open haard, badk. met
ligbad. Zolder 40 m2, 3 sik, douche en toilet.

Vrpr.f.559.000,-kk.
Op ca. 500 m2grond Vrpr.f.459.000,- k.k.

STRAMPROY:
In de bossen van Stramproy kunnen wij u een schitterend
gelegen landgoed wat uitermate geschikt is voor dubbele
bewoning. Het object is totaal vrij gelegen op een grondopp.
van 17000 m2. Inl. op aanvraag

SUSTEREN:
HE I D E STR. 1 19._ —h Schitterend landelijk

jmW^JÊÊmmmmmWkmmm,^. geleg. vrijst. landhuis
met ruim appartement

i|J_J| . op 4000 m2grond. Ind.:
wêL\ living 60 m2met open

haard, eetk. 12 m2, gesl.
aanb. keuken 12 m2,
bjkeuken, tuin op z/w,
overdekt terras 36 m2,

■_-k

_ff_3TO_Yffrff»fl^^
Pffl^i|-!EJflr){ffl_fflffl^__rrJ_ij^ Sb6■ÉKrnf?lr?T^_iiÉfflP!^

V^ ■______s^tor
«ii ll:

terras 60 m2, open serre, loods 180 m2, 3 sik. 14/16en i> k^
badk. ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. Voorzien van vlo' |>6
warming. Appartement is momenteel veitiuurd \

Vrpr.f.479.000,-'' %,
k

ROOSTERDERWEG 10. Op goede lokatie gelegen vrijst' be
huis. Perc. 2200 m2, bj.'BB. Ind.: sout.: kelder 36 m2, pro"' »&
ruimte. Part.: l-living 38 m2met open haard, serre, hall jOr
aanb. keuken 10 m2, bijkeuken, garage, mooi aangeleg*jßi
hobbyruimte. 1e Verd.: 3 sik. 10/12 en 26 m2, badk. Wn
douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: Zolder met vaste trap' 4
sik. Gedeelt. vloerverw. en dub. glas. Vrpr.f.449.000,--' -.(

SWEIKHUIZEN (SCHINNEN):

■^■"-""SSSS gerenoveerd vrijst.
|| huis op 1460 m2f
SS. Ii bj.'3B. Ind.: kelder 18

ffi E.v-__±

_
i-|iving 46 m 2met'

m WW naard, gesl. witte '— keuken, tuin op zM
Bj^LémÉj Ê____ hu,sje 18 m2(pa 2 Vtuin), sik met doucfio ■18 m2. 1e Verd: 3 ,

4/14 en 14 m2, terras, badk., ligbad, 2 v.w. en 2e toilet- AP
douche Voorzien van dub. glas en kunststof kozijnen.

Vrpr.f.489.000,-1*
\

ÜBACH OVER WORMS:
TROEREBERG 28. Mooi gelegen halfvrijst. woonhuis mO, j
op z/w. Bj.'Bo. Ind.: l-living 30 m2met tegelvloer, half ope"1 j
ken, berging, 3 sik., 6/10 en 12,5 m2, bergkast, badk. rt* h
bad, v.w. en 2e toilet. Zolder 28 m2met vaste trap. Gede*lJ.
luiken. Vrpr.f.lB9.oool--*: j
VLIEGENPOEL 2. Perfect onderh. vrijst. lamdhuis. Bj- 'perc. 430 m2. Ind.: ruime living, marmerenvloer, 0.h., scMl"
ren, gesl. aanb. keuken, bijkeuken, garage, mooi aangB*
tuin. 3 sik. 14/16 en 17 m2, zolder met vaste trap, 4de s*
m2. Voorzien van vloerverwarming en dub. glas.

Vrpr.f.450.000,--* I
<.

URMOND:

SCHOORWEG 10. P* j______ _________________________________ __ _
r '"■WMËiwï lr|d.: souterrain 40 m*. |

ïM j$ kantoorruimte en pro"' |
|_L_Aj>__>^H_Ml ruimte. Part. l-living " j
_3__^l&_**W| tó■iPM___l parketvloer, half .

eiken aanb. keuken i*

'yl-"iB---*--1——————I 2 ruime sik, badk., Ür
v.w., 2e toilet en bidet. Nieuw dak Vrpr.f.s49.ooo.''*

VAALS:

VALKENBURG:
In Valkenburg kunnen wij u een riant, perfect onderh. la" j
op 540 m2grond,te koop of te huur aanbieden.Voorzie
alle comfort. Ind.: souterrain 2 aparte ruimtes, toilet, doud-y
provisiekelder, hal, l-living, moderne luxe open keuken, |J5
tuin op zuiden, 5 sik., badk., ligbad, douche v.w. en *\t
Voorzien van dak-, muur-, en vloerisolatie en dubbelJj
Bestemming kantoor/praktijk en wonen. U moet zien hoer\
ditpand is. Vrpr.f.479.000,-"''

WITTEM:
V.COSSELAERSTR.I. Goed onderh. vrijst. woonhuis. PerC'Jm2. Ind.: provisiekelder, l-living 35 m2met open haard. »y
aanb. keuken 12 m2, garage, tuin op z/o, 3 sik. 10/10 en 1 .
met parketvloer, badk. met douche, zolder 30 m2.

Vrpr.f.276.000,-I

TE HUUR HEERLEN:
In centrum van, Heerlen kunnen wij u 90 m2winkelruit'
aanbieden. Inl. op aanvra**

KERKRADE:
KLARENANSTELERWEG. Kantoorruimtes Unit vanaf &
m2tot 1000 m2. Zeer gunstige prijs. Inl. op aanvr*"

TREEBEEK:
MAREBOSJESWEG.Kantoorruimte 40 m2, bedrijfsruimte
m2. Te huur Fl. 860,= per ma**^

BELEGGINGSPANDEN HEERLEN:
Winkel met 3 appartementen huuropbrengst 46.000,=
netto p.j. Vrpr.f.398.000,--1*I
Karakteristiek zeer groot herenhuis
huuropbrengst 44.000,= p.j. Vrpr.f.4lo.ooo,*l*
Dubbel woonhuis ingericht in 4 appartementen, huur*
brengst 40.000,= p.j. Vrpr.f.S-0.000,-"-*

HOENSBROEK:
HOOFDSTR.I29. Beleggingspand Vrpr.f.225.000,--*I

HOOFDSTR.I33-135. Beleggingspand Vrpr.f.235.000,--*
V _>

1/ =^^^=^^^=SS SS*,
ACHTER DE NAAM VIJGEN STAAT : PERFECT VERKOPEN!!

HYPOTHEEK/FINANCIERING? ijftu VIJGEN VRAGEN!!
Computers

CPC Kerkrade, COMPU-
TERS nieuw en gebruikt.
Niersprinkstr. 61. Tel. 045-
-351588.
Wordt in 1995 eindelijk die
printer eens schoongemaakt?
Laat uw baas HARDWARE
Clean bellen: 045-275821.
Te k. COMMODORE Amiga
500 mcl. kl. mon., externe
drive, geheugen-uitbreiding,
access., div. software,

’ 600,-. Tel. 045-314396.
TULIP PC 284 software, dri-
ve A3V_ B51» met keyboard
ojwjrinta^^^n^^Tjg^nAT.

Bei de Vakman
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
INSTALLATEUR biedt zich
aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
loodgieterswerkzaamheden.
Telef. 046-743252.
STUCADOOR ten nog
werkzaamheden aannemen.g 045-460805.

ïïnr Yffiiffirrir rwnm

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. S 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar., grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. KTV Grundig; videoree.
met afstandsbed. en alle
banden VHS Philips, TV-
kast, alles voor ’300,-. pa.
Brandtstr. 34 Eygelshoven.
Inruil KLTV 's v.a. ’50,-, 12-
-16 kan. Ruime sort. Radio/

Huw./Kennism.
DANSEN voor alleenstaan-
den 2e Kerstdag maandag
26 dcc, zaterdag 31 dcc.
Sylvesterparty, s.v.p. vooraf
aanmelden, zondag 1 jan., 8
jan., 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, _? 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

NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Braderieën/Markten

Snuffelmarkt Mccc Maastricht
Zaterdag 7 januari 9-17.00 u.
Zondag 8 januari 10-17.00 u.

Huureen kraam ’ 45,-p.d. Bel 01640-57521.
Deeln. gevr. VLOOIEN-
MARKTEN. Zo. 15 jan.
Schimmert, zo. 22 jan. Motel
mmmmmmmmmmmmmmm

Gevr. MEDEBEWONER
man of vrouw tot plm. 35 jr.
(1 kind geen bezwaar) om

mmmmmmmmmmmmmmmt

Riet- en BIEZENSTOELEN
vernieuwen ’5O,- per stuk
met garantie. Telefoon 043
435761 b.g.g. 646919. ' Piccolo's in het Limburgs

'' Dagblad zijn groot in RE-
" SULTAAT! Bel: 045-719966.

TE HUUR
Haefland 5, Brunssum

Bedrijfshal 1000 m2met kantoren,
toiletten en keuken, 2 laadpoorten

en parkeergelegenheid.
Tel. 045-271999l Mhr R»rnmi»n«\ I

1
" I

BLONDE UwhuisVerkoP^_ Wij kopen dir^
|:MIUell!lel4.l 045-743490 ,___________!_________.



België/TV 1

RAI UNO

RTBF/La Une

15.30 Tv boetiek.
16.00 Love boat. Amerikaanse serie.
16.55 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 The A-team. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.25 Nieuwsflits.
19.30 Renegade. Amer. actieserie.
20.25 Purple hearts. Amerikaanse

actiefilm uit 1982.
Een hospik bij de Amerikaanse
marine wordt verliefd op een ver-
pleegster in Vietnam.

22.25 Nieuwsflits.
22.30 Lijn 5. Live-programma.
23.10 Quantum leap. Amerikaanse

fantasyserie.
00.00 Nieuwsflits.
00.05 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.50 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.35 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
02.05 Nachtprogramma.

09.05 Little women. Amer. speelfilm.
11.00 Singin' in the ram. Amer. musi-
cal. 12.40Top gear rally report. Terug-
blik. 13.15 Cold cuts. Internationale
kampioenschappen sneeuwfiguren
maken in de Colorado. 13.50 ■ The
nightmare of the submarine tunnel.
Engelse korte film. 14.10 Going under-
ground. Documentaireserie over on-
dergrondse activiteiten. Herh. 15.00
Beauty and the ballet. 15.15 La belle
au bois dormant. Ballet van Tsjaikovs-
ky. 17.35 Man on the moon. 19.20
Harry's big adventure. 20.00 The king
and I. Amer. musical. 22.10 Screen
two: Midnight movie. Tv-film. 23.50
Another woman. Amer. speelfilm.
01.10-02.45 The 28th annual Country
Music Awards.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Kunstrijden
op de schaats. Herh. 11.00 Aerobics.
Herh. 12.00 Boksen. 13.00 Worstelen.
14.00 Kunstrijden op de schaats.
Herh. 16.00 Bodybuilding. Herfi. 17.00
Truckracing. Herh. 17.30 Karting. Elf
Master Karting vanuit Parijs Bercy.
Herh. 18.30 Worstelen. 19.30 Euro-
sportnieuws. 20.00 Speedwodd. 21.00
Autosport. Overzicht Nascar-seizoen.
22.00 Eurogoals 23.00 Boksen. 00.00
Golf. 01.30-02.00 Eurosportnieuws.

12.00 lei Bla-bla. 12.55 Nieuws. 13.15
Le peuple singe. Herh. 14.35 Les
aventuriers du coeur. 15.35 Tour de
chance. Herh. 16.30 Neighbours.
16.55 Stahlkammer Zürich. 17.55 Car-
los et les autres. 18.25 Weerbericht.
18.30 Info première. 18.50 Carles sur
table. 19.10 Le quotidien des sports.'
19.30 Nieuws. 20.10 Ardennes 44.
20.40 Backdraft. Amer. thriller. 22.55
Nieuws. 23.20 La pensee et les hom-
mes.

Nederland 1
ffiWAvro/NOS
R Teksttv'mr* Nieuws voor doven en slecht-Jgenden.1»' Christmas from Carnegie 11.
w n,istconcert vanuit de Carnegie~ "(2).
_^ s '9evoerd door het Orchestra of

I^Uike's 0.1.v. André Previn. Solis-
v Kathleen Battle, Frederica von
|7 de en Wynton Marsalis.J» Boorstraat 107. Talkshow
|j_ en voor kinderen.
■j*» Kerst met de Jostiband.
Ct, *^ale hoogtepunten uit het kerst-

"Aun dat dit orkest in 1993
--■"-■_Rn_ "me ,or Christmas.

io-ips, r'kaanse speelfilm uit 1990 van
£«r McCubbin.

i,-J* (J Mickey Rooney, Simon Ri-
rj!ards. Chantalese Kent e.a.

i - bg>een da 9 wordt de zwerver Elmer
g,4 ta

ra Pt terwijl hij inbreekt in de autoji'5269-
-*' Ilm schade te vergoeden gaat
\tf p^er wat klusjes voor Reg opknap-

■yt n er> zo raakt hij bevriend met

"* -.00/ docn,er Amanda.
"IS T ' JOUmaa'*
M Programma

en ontboezemin-
ëde Lm de taxi, opgenomen tijdens

Stdagen
9'Pa erst9roeten aan* Programma
;iVraJ'n bekende Nederlanders een
ki\\ *-roet brengen aan mensen die
é 1s-fen warm nart toedragen., £MTT) Pleidooi.
$ Na se dramaserie.
,t Verri

een overval worden er twee
j( Fliei °hten °P9ePak,; Gerard te
td ht\y' een kleine crimineel, en een

V.KJHelen neemt de verdediging
i* -Üikt R'ele °P zien' maar danJ*' dat de junk verdedigd wordt

lj 4°rhaar ex, Bernhard. Afl. 24., %Z NcRV-Dokument: Kattenre-
\j Do? en ar|der dierenleed.
j lah„L"Tlen,aire over de dierenambu-e' jj^hce
1 <to h^'niatuur. Reportageserie over
i bü> 120r|dere plek in het leven vanJ vi°ndere mensen.
,!sj_daag: Claudia Teilegen.

Journaal.

# De vaste cast van de
Nederlandse komediese-
rie 'Niemand de Deur
Uit. (RTL4- 20.30 uur).

13.07 Suddenly last summer. Engel-
se tv-film uit 1993 van Richard Eyre.

14.32 Het mooiste verhaal .... op
één nal (The second greatest story
ever toldl). Amerikaanse tv-film uit
1993 van Katherine Ross.

15.19 Natte neuzen. Spelprogramma
met honden in de hoofdrol.

15.49 Bereboot. Poppenserie.
16.01 (TT) Journaal.
16.09 Wonderland (gepresenteerd

door Bassie en Adriaan). Kinder-
magazine. Afl. : Binkuia.

17.09 (TT) Op hoop van zegen.
Nederlandse speelfilm uit 1986 van
Guido Pieters.

18.00 (TT) Journaal.
18.07 Op hoopvan zegen. Vervolg.
19.04 (TT) Onderweg naar morgen.

Nederlandse soapserie.
19.36 De beer (The bear/L'ours).

Franse speelfilm uit 1988.
21.12 Schone schijn kerstspecial

(Christmas special with Hyacinth
Bucket). Kerstspecial van de Engelse
comedyserie.

22.17 Dagboek van de waarheid
(Stolen lives). 13-delige serie.Afl. 9.

23.09 Churchill. 4-delige Engelse
documentaireserie over het leven
van Winston Churchill. Afl. 2.

00.09 Highlights: The Messiah.
Hoogtepunten van de eenmalige uit-
voering van The Messiah van G.F.
Handel in de Pieterskerk in Leiden.
Met The Choir of King's College
Cambridge en het Brandenburg Con-
sortium 0.1.v. Roy Goodman. Herh.

00.44 Journaal.
00.49-00.54 Nieuws voor doven.

Tros/EO
08.00 Lingo. Woordspel. Hem.
08.25 NCRV Dokument: Bloeiend

Brabant. Documentaire over Bra-
bantse landschap en milieu.

09.10 Christmas carols. Herh.
10.01 Kook tv. Culinair program.
10.21 Topscore met Ted de Braak.
10.45 Het mooiste kerstconcert van

de Poolse Nachtegalen. Kerstcon-
cert door de Poolse Nachtegalen
0.1.v. Wojcieh A. Krolopp.

11.46 (TT) De geld maakt gelukkig
show. Amusementsprogr. Herh.

13.00 Journaal.

10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Soap.
11.50 Lunchkids.
12.50 Eigen huis & tuin. Herh.
13.45 Showtime. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Golden girls. Amer. comedyse-

rie.
15.15 Showtime shop.
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.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
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 Niemand de deur uit. Neder-

landse comedyserie.
21.05 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.55 Ernest saves Christmas. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1988.
Het is een zware baan, veel reizen,
lange uren, door schoorstenen naar
beneden glijden, maar iemand moet
het toch doen. Wanneer de kerstman
deze verantwoordelijkheid aan
iemand anders wil overdragen,
neemt hij Ernest P. Worrell in dienst
om hem te helpen zoeken naar een
goede vervanger.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 St. Elsewhere. Herh.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Herh.
01.35 Nachtprogramma.

09.30 Goede tijden slechte tijden
Herh.

08.20 The bold & the beautiful.
Amerikaanse soap. Herh.

08.45 Santa Barbara. Amerikaanse
soap. Deel 1. Herh.

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Ontbijtkids: Delfy.
07.25 Ontbijtkids: de Smurfen.
07.50 Pugwall's summer. Australi-

sche jeugdserie.

21.02 Plaatsbepalingen. 4-delige do-
cumentaireserie over de wereld van
de kunsten. Afl. 4/slot: Literatuur.

21.43 Alvast jiskefet. Sketches.
22.00 (TT) Journaal.
22.11-23.32 VPRO-cinema: Molti

sogni per le strade. Italiaanse
speelfilm uit 1949 van Mario Cameri-
ni. Met: Anna Magnani, Massimo
Girotti, Checco Rissone e.a. De
werkloze Paolo kan niet voldoen aan
de hoge financiële eisen van zijn
vrouw. Hij steelt een auto met de
bedoeling deze te verkopen. Zijn
vrouw ziet hem ermee en denkt dat
hij zonder haar wil gaan toeren. Ze
dwingt Paolo een tochtje met haar
en haar kind te maken. Tijdens het
tochtje ontdekt zij de waarheid over
de gestolen auto.

16.45-17.36 The planets. Uitvoering
van het klassieke werk The Planets
van Gustav Holst, uitgevoerd door
The Montreal Symphony Orchestra
0.1.v. Charles Dutoit, met scènes op
het ijs en onder water.

17.40 Comedy op 3: All in the fami-
ly. Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Gloria sings the blues.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Voor iedereen een kolenka-
chel.

18.15 Sesamstraat.
18.30 De allesoverheersende rivier

(The mighty river). Canadese anima-
tiefilm uit 1993 van Frédéric Back.

19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 The powers that bc. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 4: Dirty
politics. Herh.

19.58 TV-Nomaden.
20.33 Buren. Serie over onderlinge

verdraagzaamheid van Nederlan-
ders.

13.28 Opera-matinee: Die Fleder-
maus. Operette van J. Strauss, uit-
gevoerd door het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest 0.1.v. Ralf Weikert
en het Koor van de Nederlandse
Opera.

12.00-12.07 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VPRO/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

17.01 Cursus Engels. 17.32 Cursus
Duits. 18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neigh-
bours. 19.21 lei Bla-bla. 19.27 Paar-
denkoersen. 19.30 Zie La Une. 23.20
Paardenkoersen. Herh.

TV 5

NBC

RTL TelevisionDuitsland 3 WestDuitsland 2

06.00 La maison Deschènes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.03 Cana-
dees nieuws. 08.35 Paris lumiéres.
Herh. 09.00 Nieuws. 09.05 Les en-
fants de la télé. Herh. 10.35 Musiques
au coeur. Herh. 12.00 Nieuws. 12.05
La chance aux chansons. 12.40 Weer-
bericht. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05
La maison Deschènes. Herh. 13.30
La marche du siècle. Herh. 15.00 Le
XVéme festival du cirque de demain.
Herh. 16.00 Nieuws. 16.10 La cuisine
des mousquetaires. 16.25 Bibi et ses
amis. 17.05Le jardin des bètes. 17.15
Perfecto. 17.45 Questions pour vn
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Nieuws. 18.55 Revue de pres-
se. 19.00 Le grand jeu de TV 5. 19.05
Paris lumiéres. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Enjeux / Le point. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. 21.35 Le grand jeu de TV
5. 21.40 Thalassa. 22.35 Jours de
guerre. 23.35 Montagne. Bergsportma-
gazine. 00.05 Nieuws. 00.30 Le grand
jeu de TV 5. 00.35 Le violon de l'e-
xil. 02.05 L'enjeu international. Herh.
02.20 La chance aux chansons. 02.55
Le jardin des bètes. Herh. 03.50 Le
XVéme festival du Cirque de demain.
Hem. 04.50 Visions d'Amérique. Herh.
05.05 Paris lumiéres. Hem. 05.35
Eurojournal.

05.30 UK Today. 06.00 Weekly busi-
ness. 06.30 UK Today. 07.00 ITN
World news. 07.15 Weekly business.
07.45 Strictly business. 08.00 ITN
World news. 08.15 Strictly business.
08.30 Inside edition. 08.58 ITN World
news. 09.00 Super shop. 10.00 Rolon-
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Memories
then and now. 12.30 UK Today. 13.00
Today. 15.00 Holiday destinations.
15.30 New Hollywood. 16.30 Gold,
God and glory. 17.30 UK Today. 18.00
Today. 19.00 ITN World news. 19.30
First person with Maria Shriver - I
want a baby. 20.30 I witness video.
21.30 Inside edition. 22.00 ITN World
news. 22.30 The best of The tonight
show. 23.30 Real personal. 00.00 UK
Today. 00.30 NBC Nightly news. 01.00
Equal time. 01.30 Talkin' jazz. Q2.30
Entertainment x-press. 03.00 Rivera
live. 04.00 Der Hot Bird Club. Info-
magazme voor satelliet-fans. 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 of
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
1994 European Music Awards. 16.30
The report. 16.45 CineMatic. 17.00
News at night. 17.15 3 from 1. 17.30
Dial MTV. 18.00 Hit list UK. 20.00
Greatest hits. 21.00 Paul McCartney
up close. 22.00 The real world 3.
22.30 Beavis & Butt-head. 23.00 The
report. 23.15 CineMatic. 23.30 News
at night. 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. 09.45 CNN
Newsroom. 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. Hem.
20.00 World business today. 21.00
International hour from London and
Washington. 22.45 World sport. 23.00
World business today update. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world to-
day. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
live. 05.30 Showbiz today. Herti.

13.30 Gone with the wind. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1939 van Victor
Fleming.

17.15 Het Capitool. Soapserie.
17.35 Paradise Beach. Strandsoap.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Neighbours. Australische serie.
19.30 Journaal, sport en weerbe-

richt.
20.00 The nanny.Comedyserie.
20.25 Tien voor taal. Spelprogram-

ma.
21.10 Op de koop toe. Wekelijks

consumentenmagazine.
22.00 Cobra. Actieserie.
22.45 Programma van de Nationalis-

tische Omroepstichting.
23.35 Weerbericht.

België/TV 2

08.45 Deutsche Stadte undLandschaf-
ten. Reportageserie. 08.55 Die Berliner
Philharmoniker in der Waldbühne.
10.15 20.000 km östlich von Moskau.
Afl. 3: Der Weg nach Vladivostok.
11.00 Reisewege durch die Bretagne.
Afl.: Der Nordosten - Auf den Spuren
von Dichlern, Seeraubern und Heili-
gen. 11.45 Ich trage einen grossen
Namen. 12.15 Kölsches Weihnachts-
singen. Muzikaal kerstprogramma. Met
o.a. De Black Fööss, Willy Millo-
witsch, King Size Dick en Paveier.
13.15 Das kalte Herz. Speelfilm. 14.55
Programmvorschau. 15.00 Montpar-
nasse. Documentaireserie. 15.45 De
Augelskess. Amusementsprogramma
met Keulse liedjes en sketches. 17.15
Kinder, wie die Zeit vergeht. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.15 Laumann, Her-
bert Laumann. 19.45 Die Fussbroichs.
20.15 A time to love and a time to
die. Amer. speelfilm. 22.22 WDR ak-
tuell. 22.30 Lindenstrasse. 23.00 Lip-
stick on your collar. Engelse tv-film.
Afl. 2. 00.00 Nachrichten. 00.05-08.15
Nachtprogrammering.

06.00 The Jetsons. Herh. 06.30 Weih-
nachten mit den Flinstones. Herh.
07.20 Klondike fever. Avonturenfilm.
09.10 Racing Star 11. Duitse jeugdfilm.
10.00 The Christmas that almost
wasn't. Canadese kinderfilm. 11.45
The dirt bike kid. Amer. jeugdfilm.
Herh. 13.20 Mac and me. Amer. sf-
film. Herh. 15.00 Disney-Reportage.
Aansl.: Disney-Filmparade: Charley
and the angel. Amer. komedie. 17.00
Uno sceriffo extraterrestre - poco ex-
tra e molto terrestre. Italiaanse kome-
die. Herh. 18.45 RTL aktuell. Nieuws.
19.10 Mini Playback Show. 20.15 Bin-
go. Amer. komedie. 22.00 American
Ninja 11. Amer. actiefilm. Herh. 23.55
Stepfather 111. Amerikaanse horrorfilm
uit 1991 van Guy Magar. Met: Robert
Wightman, Priscilla Barnes, Season
Hubley e.a. 01.45 Scarface. Ameri-
kaanse thriller uit 1983 van Brian de
Palma. Met: Al Pacino, Steven Bauer,
Michelle Pfeiffer e.a. Tussen de
125.000 Cubanen die in 1980 naar
Amerika emigreerden zaten ook mis-
dadigers. Herh. 04.30 Mac and me.
Amerikaanse sf-film uit 1988. Herh.
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06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 II cane di papa. 10.05 II bambi-
ni cantano il natalo. 11.35 Utilt futile.
12.30 Nieuws. 12.35 Murder she wro-
te. 13.30 Nieuws. 14.00 Prisma. 14.20
Uno per tutti. 18.00 Nieuws. 18.20
Viva Disney. 18.50 Luna park. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Scommettiamo
che? 22.25 Nieuws. 22.35 Funny fa-
ce. Amer. musical. 00.05 Nieuws.
00.25 DSE - Sapere. Aansl.: Nachtpro-
grammering.

BBC 1

00.45-02.30 The black marble. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1980 van
Harold Becker. Met: Robert Fox-
worth, Paula Prentiss, Harry Dean
Stanton e.a.

22.35 Prizzi's honor. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van John Huston.

00.40 Heute.

21.00 Frauenarzt Dr. Markus Mert-
hin. Duitse serie.

22.30 Heute.

16.40 (TT)Those magnificent men in
their flying machines. Amerikaanse
speelfilm uit 1964 van Ken Annakin.

18.45 Heute im Betlehem geboren.
Reportage over de geboorte van een
kind in het Bethlehem van 1994.

18.58 Guten Abend.
19.00 Heute. Met weerbericht.
19.15 Traumschiff-Traume. Terugblik

op serie Das Traumschiff.
19.30 (TT) Das Traumschiff. Duitse

serie. Afl.: Dubai.

06.55 Die Weihnachtsbotschaft. Kort
kerstverhaal met Richard Chamber-
lain.

07.20 Zwerg Nase. Poppenfilm.
08.00 Tapfere kleine Lokomotive.

Engelse tekenfilm.
08.25 Siebenstein. Poppenserie.
08.50 The night they saved Christ-

mas. Amerikaanse speelfilm.
10.20 Die drei Tenöre: Carreras -

Domingo - Pavarotti. Registratie
van het concert dat de 3 tenoren
ter gelegenheid van de World Cup
'94 gaven. Met het Los Angeles
Philharmonic Orchestra 0.1.v. Zubin
Mehta. Herh.

11.35 Heute.
11.40 Das kleine Gespenst. 4-delige

tekenfilmserie. Afl. 3.
12.00 Schneewittchen und das Ge-

heimnis der Zwerge. Tsjechische
sprookjesfilm.

13.30 Die grüne Mauer. Reportage
over een reusachtig projekt van de
Chinese overheid om de oprukkende
woestijn tegen te houden.

14.15 Sport '94. 2-delige sport-jaar-
overzicht. Vandaag o.a. het Wereld-
kampioenschap voetbal.

15.00 Stel la Stellaris. Duitse minise-
rie van Robert Sigl. Met: Sissi Perlin-
ger, Karl Michael Vogler, Gunther
Philipp e.a. Afl. 2.

16.35 Heute.
08.50 Ohne Filter extra. 09.50 Denkan-
stösse. Herh. 09.55 Und das hat zum
Zeichen. Herh. 10.40 Christa Ludwig- Good-bye Vienna. 11.40 Klassiek
muziek. 12.40 Trattoria La Moretta.
Herh. 13.25 Der Lebkuchmann. Kin-
dermusical. 14.39 Heute abend in
Südwest 3. 14.40 The little hut. Engel-
se speelfilm. 16.10 Burggeschichten -
Von Rittern, Gespenstern und anderen
unheimlichen Gesellen. 17.40 Der
Kaiser und sein Kastell. Portret van
Friedrich 11, t.g.v. diens 800ste geboor-
tedag. Herh. 18.10 Women of Wind-
sor. Amer. speelfilm. Met Afl. 2. 19.29
Heute abend in Südwest 3. 19.30 Urn
Himmels willen! 20.00 Tagesschau.
20.15 Unsere Reiseins Engadin.
Herh. 21.00 Der Winter, der ein Som-
mer war. 3-delige tv-spel. Afl. 2. 22.55
Nachrichten. 23.00 Extraspat in Con-
cert - Heroes of Rock. 00.00 Man
without a star. Amer. speelfilm. 01.25
Denkanstösse. 01.30 Schlussnachrich-
ten. 01.45 Non-Stop-Fernsehen.
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-ten entaire- De Peruaanse kun-
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het 7' die ,e bezichtigen zijn in
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SS_sri
""«hi We,t der Hedwi9 Courths-
va- '**■ Der Scheingemahl. Tv-film
Woiff ert Westphal. Met: Christian
'dort ' Ar>ne-Marie Blanc, Horst Nien-
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*>1.^.Journalisten.v-*n 1 * Radetzkymarsch. tv-film
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09.00 Van-a-1, van-a-2.
09.00 Samson.
09.30 Merlina. Vlaamse Jeugdserie.
10.05 Bassie en Adriaan.
10.30-10.53 Thunderbirds. Sf-pop-

penserie.
17.00 Samson.
18.00 Tik tak. Afl. 360.
18.05 Musti. Afl.: De viooltjes. Herh.
18.10 The legend of Prince Valiant.

Amerikaanse tekenfilmserie.
18.30 De legende van de Bokkerij-

ders. 13-delige jeugdserie. Afl. 2:
Onschuld.

19.00 De kinderen van de zout-
kreek. Jeugdserie.

19.30 Journaal, sport en weerbe-
richt.

20.00 Mikpunt. Een plezierige kijk op
bijzondere mensen.

20.05 House of Eliott. Engelse serie.
21.00 Kijk uit! Verkeerstips. Vandaag:

0,5 promille, de ademtest, de adem-
analyse en de sancties.

21.05 Document: Maar ik ben Arm.
Documentaire over deze vrouw.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Geen kaas, geen spektakel.
Cultureel magazine.

23.30 Coda. Peter Verhelst leest voor
uit eigen werk. Vandaag: De boom N.

08.00 The tree behind the chimney.
Herh. 08.10 Christopher the Christmas
tree. 08.30 A monster Christmas.
08.55 Bump's Christmas story. 09.10
Playdays. Herh. 09.30 Timeless tales.
Herh. 10.00 Mariene Marlowe investi-
gates. 10.15 Bucky O'Hare. Afl.: On
the blink. Herh. 10.40 Why don't you?
11.05 Rudolf the red-nosed reindeer.
12.00 In search of the castaways.
Engelse avonturenfilm. 13.35 Teken-
films. 13.55 Nieuws. 14.05 Neigh-
bours. 14.30 Animal sanctuary. 15.05
The two Ronnies Christmas special.
Comedyshow. 15.55 Truc grit. Amer.

radio
Radio 1

22.11 uur - Molti sogni per le stra-
de - (1948-1) Anna Magnani en
Dante Maggio in een komedie van
Mario Camerini. Arme, werkloze
man steelt auto om geld voor zijn
vrouw te verdienen, maar zij ver-
denkt hem vervolgens van over-
spel.

Nederland 3

07.25 Mem kleines Pony. 07.50 Bucky
O'Hare. 08.15 Peter Pan und die Pira-
ten. 08.40 Die Astro-Dinos. 09.05
Silverhawks - Die Refter des Univer-
sums. 09.30 James Bond, jr. 09.55
Conan the adventurer. 10.20 Kirche
kontrovers. 10.50 The adventures of
the black stallion. 11.20 Zorro. 11.45
Life Sense - Der Bund fürs Überle-
ben. Natuurfilmserie. 12.50 Some kind
of wonderful. Amer. tienerfilm. 14.30
Indiscreet. Amer. komedie. Aansl.:
TopNEWS. 16.15 Kaiju daisenso. Ja-
panse speelfilm. 17.40 Desideria. Itali-
aanse fantasyfilm. 19.20 Sat.l News-
magazin. 19.30 Glücksrad. Aansl.:
TopNEWS. 20.15 We're no angels.
Amer. komedie. 22.20 The gauntlet.
Amer. actiefilm. 00.15 News & Sto-
ries. 01.05 The owl and the pussycat.
Amer. komedie. 02.45 We're no an-
gels. Amer. komedie. Herh. Aansl.:
Programma-overzicht. 04.30 Life Sen-
se - Der Bund fürs Überleben. Herh.

22.35 uur - Prizzi's Honor -
(1985-USA) Keiharde huurmoorde-
naar trouwt met dame die zelf ook
van wanten blijkt te weten. Goede
misdaadkomedie van John Huston
met zijn dochter Angelica en haar
(ex-)partner Jack Nicholson.

Duitsland 2

WDR 4

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

04.05 Radiowecker 600 Nach-
richten 6 05 Morgenmelodie (8.00
Nachrichten) 905 Der Musikpavü-
jon (1000 Nachrichten) 12.00
Nachrichten. 12.05 Gestern, heut'
und morgen 13 00 Gut aufgelegt
(14 00 Nachrichten en Sttchwort
Wirtschaft). 15 00 Cafê-Konzert
Kölsche Weihnacht. 16 05 Heimat-
melodie 17 00 Der Tag urn fünf
17.07 Musik-Express (18.00 Nach-

richten, Auf ein wort; 19 30 Ohren-
bar) 2000 Nachrichten. 20.05
Engel haben Himmelslieder. 22.05
k'.usik zum traumer. 22 30-04.05
ARD-Nachtexpress

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6 05Radio 2 Regio-
naal. (6.30, 700, 7.30 nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Recht voor de
raap. Lichtvoetig maandagochtend-
programma waarin luisteraars hun
mening kwijt kunnen over gebeur-
tenissen van de vorige week 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek
Met Ro Burms en Micha Marah.
11.50 Hetkoekoeksnest, radiofeuil-
leton. 12.00 Radio 2 Regionaal.
13.00 Nieuws 13.10 Pluche en
plastiek. Nostalgie en hitmodernis-
me 13 45 Het Boerenparlement,
Westvlaamse humor. 14.00 De
eerste dag Gevarieerd muziekpro-
gramma met actuele hits en Belgi-
sche produkties. Presentatie:
Herwig Haes. 17 00 Radio 2 Regio-
naal met Limburg Vandaag 1800
Nieuws 18.10 Hitr-tvue. 20.00 De
Handleiding Over de meest uiteen-

Elk heel uur nieuws

Happy RTL Radio

6.05 Frohe Weihnacht (7.15 Veran-
staltungstips) 905 Sondersen-
dung 50 Jahre Ardennenoffensive.
Coproduktion SWF/BRF 10.05
Festliche Weihnacht (Klassik)
12.35 Wonderful Xmas-Time
16.05 Musik am Kamin 18.35
Volkstumiiche weihnacht Volksmu-
ziek 20 00-2005 Nachrichten

lopende hobbies en verenigingen
22.00 Nieuws 22.05 Pyanissimo
Easy-listeningmuziek met Mare
Brillouet. 23.30-06.00 Nachtradio
(vanaf 24 00 elk heel uur nieuws)

België/BRF
Elk heel uur nieuws

Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 en
18.30 nieuws.

Radio 2
Elk heel uur nieuws

707 NCRV's Hier en nu. (8.45
en 11.45 Kerkelijke actualiteiten)
12.07 Tijdsein. 1405 Veronica
Nieuwsradio. 15.05 Veronica
Nieuwsradio (1). 16.05 Veronica
Nieuwsradio (2). 19.04 Ti|dsein.
22.04 Veronica Sportret. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.04 Damo-
kles. 1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 3
Elk heel uur nieuws

7.04 De havermoutshow. 9.04 Tros
Gouden uren. 12.04 Hel hart van
twee. 14.04 Tros Radio 2 matinee.
17.04 Fileradio. 18.04 Alle men-
sen. 19.04 Witte rozen.
20.04-24.00 Tussen acht en mid-
dernacht.

Radio 4

6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Forza. 21.04 Villa 65.
0.04 Tros Nachtwacht 2.02 Va-
cuüm. 4.02-6.00 Pyjama FM

Om 7.00, 8.00, 13.00. 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Aubade. 9.00 Muziek voor
miljoenen. 11.00 Ochtendconcert.
Le mystére de la Nativité, Martin.
Groot Omroepkoor en Radio Fil-
harm. Ork. 0.1.v. Jean Fournet met

sol. 13.04 In antwoord op uw
schrijven. 14.00 Middagconcert.
Beethovencyclus (4). 16.00 De
Nederlanden. Muz. voor sopraan
en piano. 17.00 De kotter. 18.04
De wandelende tak. Een vliegende
tak 19.00 De grote oversteek.
20.02 Nieuwe maandag Zonne-
wende. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartbenchten. 7.05 NOS
Sportief. 7.27 Kerstmis met het
Tilburgs Byzantijns Koor. 8.55
Waterstanden. 902 In gesprek.
9.55 Vrijzinnig vizier. 10.02 Geko-
men om te behouden. 10.25Chris-
tus is geboren! 11 02 In dienst van
devrede 1994. 13 10 Gebeurtenis-
sen. 14.02 De schatkamer. 15.02
Ophef en vertier. 17.10 Radio UIT.
17.45 Postbus 51 op vijf. 18.02
OHM Radio. 19.00 Waar waren
we ook alweer? 19.15 Nieuws en
actualiteiten in het Turks. 19.50
Nieuws en actualiteiten in het
Marokkaans en Berbers. 20 40
Nieuws en actualiteiten in het
Chinees. 21.00 Kayen rasja (Er is
hoop). 21 15 lyi haberler (Goed
nieuws) 21.30 Sm ke yat kai yam
(Goed nieuws op maandag). 22.00
Het zwarte gat. 23.07-24.00 Met
het oog op morgen.
Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
09.00 Tussen de Bedrijven door,
verzoekplaten. Met kerstagenda

wilderenis', klankbeeld over Lim-
burgers in Nieuw-Zeeland door
Charles van den Berg 1200 Och
Vrouw Maos een jaar na de
overstroming van de Maas. repor-
tage. 13.00 (mier(nationale actuali-
teiten 13 30 Licht Limburgs,
muziekprogramma met Wim Stein-
busch. 15.00 Witte pater in zwart
Afrika, klankbeeld van Mare Pee-
ters over Limburgse pater Fons
van den Boer die in de krottenwij-
ken van Soweto werkt. 16 00
Festival, cultuur-magazine
1700-18.00 Leo's Choice, pro-
gramma over jazz met Leo Cuy-
pers Samenstelling Hans op de
Coul

11.00 'Het is hier wel een

Duitsland 2
00.45 uur - The Black Marble -
(1980-USA) Ingedutte agent krijgt
weer pit als zijn nieuwe maat een
aantrekkelijke vrouw blijkt te zijn.
Missie: vind ontvoerde rashond
terug. Komedie van Harold Bec-
ker. Met Paula Prentiss.

rende film van Jean-Jacques
Annaud. Film werd uiteraard met
de nodige moeite gedraaid.
RTL5

20.25 uur - Purple Hearts -(1984-USA) Sidney J. Furie draai-
de dit oorlogsdrama over Ameri-
kaanse arts die in Vietnam verliefd
wordt op verpleegster. Met Cheryl
Ladd (van 'Charlie's Angels') en
Ken Wahl.

19.36 uur - L'ours/The Bear -(1988-F) Beertje Youk raakt de
weg kwijt maar wordt door grizzly
opgevangen/ Hele mooie, ontroe-

Nederland 2

Duitsland 2
'n The ure-" Those Magnificent Men
1 Plew'r- ying Machines or How
25( w trom London to Paris in
V|ieQra and " Minutes - (1965-GB)
k°rni_rhe leidt tot spannende en

c verwikkelingen. Met"8 Fox. Regie: Ken Annikin.
Nederland 2

■09" (19RR m.
"°p hO°P van zegen

Mooi Nederlands dra-

00.30 uur - Shadows of the Past- (1991-USA/F/CDN) Erika Ander-
son en Richard Berry in een mis-
daadfilm van Gabriel Pelletier.
Vrouw met geheugenverlies ont-
dekt dat ongeluk een moordaan-
slag was. Een detectie moet haar
helpen.

Duitsland 1

# Kathleen Turner heeft in de Amerikaanse misdaadko-
medie 'Prizzi's Honor' de opdracht om de koele 'killer'
Jack Nicholson een kopje kleiner te maken. (Duitsland 2- 22.35 uur).
ma van Guido Pieters naar het
boek van Heyermans. Rijke reder
stuurt gammel visserscheepje tij-
dens storm toch de zee op. Met
Danny de Munk en Kitty Courbois.

Duitsland 1

<l967ror " Yellow Submarine -
Öunnin - Teken,ilm van George

-r-h doorsPekt met nummers
"iget'Vf Beatles. Zelf nemen ze
ac aw e versie aart de vreem-
V6rras?nturen deel. Komisch en

i^ent d' 0< anders jeugdsenti-

TV FILMS VIDEO
België/TV 1
■ dq-ta!" " Gone with the Wind
V'ctor ei

A) Klassiek drama van
4rneL -"'enriing spelend tijdens de
Qab|p se Burgeroorlog. Clark
Butler 6n Vivien Lei9h als Rhett
8 O^T Scar|ett O'Hara. Indertijd:
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Nederland 3 RTL4 RTL5

Nederland 2
western. 18.00 Final score. 18.10
Nieuws. 18.25 Neighbours. Herh.
18.45 Auntie's new bloomers. 19.25
Kindergarten cop. Amer. komedie.
21.10 EastEnders. 21.40 2pomt4 chil-
dren. 22.10 The Addams family. Amer.
komedie. 23.45 Nieuws. 00.00 The
Prince's Trust gala concert. Live ver-
slag van deze benefiet-avond vanuit
Londen. 01.30 ■ Spellbound. Amer.
thriller uit 1945 van Alfred Hitchcock.
03.20 Weerbericht.

BBC 2

SPORTS 21
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Royale
2 en 3 kamer-appartementen

Uitstekend geschikt voor 50-plussers s^=_=^^=jy_^
- Het centrum van Heerlen om de hoek. I (|r==a:==:-'^*
- Tegenover bus- en treinstation dan I

- Ruime woonkamer en prettige slaap- I »«»<«-, I

- Eigen (afgesloten) parkeerterrein. I
- Spreekinstallatie en elektrische deur- 1

Huurprijzen vanaf ’639,-per maand ■"-; "jB L__f**"' I i-J

f ■h;:;:;*\,,'c fr? IA

■ N*^i___W_ M-..J

s»i _5 1 ; _______■ i °aieT< -TiTrfrT

__»_____2 _____________! ________________~_^ iH __■____!
E__r______^__ ___i ___—888888-HVV

VA-BOG Beheer bv
Heer/erbaan 157, 64 ?8 CC Heerlen Te/.- 045-424515 Fax: 045-425439

|/l VA-BOG
Voogt-Abma

Te huur SENIORENAPPARTEMENT I
in complex "Munsterhof"
te Munstergeleen
Twee-kamerwoning op 1e etage, lift aanwezig.
Huurprijs ± ’750,00 excl. stook/servicekosten.
Huursubsidie is mogelijk.
Op afspraak bezichtiging mogelijk.
Informatie/inschrijving:

BV Vastgoedbeheer ABC
a Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen

J_ Df Tel.nr.: 045-712040
Jj^"^ Fax.nr.: 045-711357

Op korte termijn te huur in de wijk

Molenberg te Heerlen
aan de Justus van Maurikstraat gelegen

ruim en sfeervol appartement
onderdeel van een tot appartementen verbouwde boerderij

Indeling: begane grond: entree. Ruime woonkamer met open keuken,
tussenhal met berging, toilet en trap. Verdieping: overloop, drie slaapka-
mers, badkamer met douche, wastafel en tweede toilet. Huurprijs:
’1.300,77 (excl. ’40,00 serv.kosten).

Informatie/inlichtingen:
a BV Vastgoedbeheer ABC

Èl RC Akerstraat 23 te Heerlen
kWkmmkX tel.nr. 045-712040, mw. D. Janssen

Limburgs

1 r" .'". V mjm __ ____ m\w mm F *^ /epa» mmi
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Aanbiedingen geldig t/m 5 februari a.s. of zolang de voon

h „,/"..■«_*-, I HEERLEN f==_ï__^ k^ WÏT3 IH MAASTRICHT 111 I j>T~| WEERT~ *A
Heerlerbaan2lBa -*e>gTlÊï*£&£Fz7lS^ IndeCromer 152 ~~%X "AlM*** Spoorweglaan2o , Ea^jj^'' ffoermondsK*. 107b«og?to*T_J|l7Jr~is:S__: (tegenover Praxis). vSS^ 1---^ Ctvoon/jou/erar^. W___rtf*f * (rioe* 4*erstrao«. rfl r_H-T»-^ (tegenover Gamma). (Jkff TeL 045-42 83 10 Tel. 045 -7541 74 J|L 7et 04J -.56926 j. »°""^~c ,_=_Z Te/. 04950- 339 50 »

H U Geopend: Maandagt/mvrijdag -^__SC___r I 7/_ ► Gtopmd:Ma. 13.00-17.30uur \\ \ IP^9X!\ Tr Geopend: Moandog t/m vrijdag | ___] L__ Geopend: Maandagt/mvrijdag I’>
"&" li" 10.00-18.00uur. -ST-T^'l fl /// Di/vr. 9.30-17.30uur. \\ \\ JtIII 10.00-18.00uur. f***- 9.30-1730uur. I>s
fc'"la=--j^_l * = Zaterdag9oo-1700uur. -»Z- -_-| ’/jj Zaterdag9.oo-17.00uur. -*^Wf__«t Zaterdag9.oo-17.00uur. Q~~ I—-"< Zaterdag9.oo-17.00uur. g«J
jg-g33rT____||g^(i,«n/K,oi.n| Koopavond tot 2 1 00 uur. |-| ">■«--- J )f ’*>’_ 1 Koopavond tot21.00uur I ___--*, r—\T-| Koopavond tot 21.00uur. L« _■' '— d Donderdag koopavond »^/

Alleen achter een goede naam staat NVM. Kj
Kerkrade, Maar 13 Eygelshoven, Zaunbrecherstraat 18 Heerlen, lepenstraat 10 ***m
Halfvrijstaand woonhuis met o.a. Een rustig gelegen bungalow met Ruim halfvrijstaand woonhuis met
L-vormlge woonkamer met parket- o.a. woonkamer met parketvloer. L-vormige woonkamer en open keu-
vloer. Aanbouw. Garage. 4 slaapka- Keuken. Vier slaapkamers. Inpandige ken. Grote garage. Carport. Drie
mers. Vaste trap naar 2e verdieping. garage. slaapkamers. Bergzolder.

Vraagprijs ’229.000,- k.k. Koopprijs ’298.000,- k.k. Koopprijs ’238.000,- k.k.
Eygelshoven, W. Alexanderstraat 48 vJÖ'j Sluis" met Heerlen-Palemig, Onderstestraat 22
Halfvrijstaand woonhuis met o.a. Jonkmei open keuken, bijkeuken, ""li^TS!Z-vormige woonkamer met tegelvloer naranP <- c„,„n_-*mpr<: pn nrntp ?ni- woonkamer. Keuken. Garage. Drie
en open haard. Gesloten keuken. SJrfuSite P 9 slaapkamers. Study. Berging. Twee
Drie slaapkamers en inpandige gara- Koopprjjs /360 .000,- k.k. -oWerkamers.
«e „ _

i0_„„„ _„ Kerkrade, Caumerstraat 93 Vraagprijs ’429.000,-k.k.
vraagprijs ’ iöö.uuu,-k.k. Halfvrijstaand woonhuis met woonka- ■WTTTff^f'TTT'-l

Kerkrade Romeinenstraat 27 mer, open keuken. Drie slaapkamers. ____UMar_nTl____i
Halfvrijstaand woonhuis met living Garage. Zolderkamer en zolderber- »*MJmet open keuken. Drie slaapkamers. 9inu-
Garaoe"„ ..,_.«_.__

vraagprijs ’239.000,-k.k. Makeiaardij HoningsVraagprijs ’189.500,- k.k. Kerkrade. Kloosterbosstraat 114 wenst u een
Kerkrade, Elisagracht 82 Op een hoek gelegen winkel-woon-
Tussenliggend woonhuis met o.a. huis. Winkel met kantoorgedeelte, prettig Kerstleest
woonkamer, keuken, drie slaapka- R-'me boyenwoning met vier slaap- en een
mers inDandioe oaraae. kamers. . « " " " " "vraagprijs ’ 198.000,- k.k. Koopprijs n.o.t.k. gelukkig nieuwjaar!

■É9-ÉÜÉÉ_| _F -^_BË_ |USa|ajAUIJ

Hl \*m\ -| _* __TC_J JM-^X"!"i Ij _n

jïïyjX pENBELONINGVANDÏuSO^
mmi_Ui|i__l_i_l^l_lij_tt_|bttal" w'i 00" <li«9«ne. 'i* I

fllll helpt aait itmand, dit H
Heen kuil tl koop haaft. Belt I

___l____n W" ons '°°r meer informatie. |

I_L Kerstvakantie
WMf Waterschap

Peel en Maasvallei
Waterschap Peel en Maasvallei is gesloten in de
week tussen Kerst en nieuwjaar. Vragen met be-
trekking tot de waterschapsomslag kunt u weer
vanaf 2 januari 1995 iedere ochtend van 9-12
uur stellen aan de medewerkers van de afdeling
heffingen: 077-891192.
Bestuur en medewerkers van Waterschap Peel
en Maasvallei wensen iedereen prettige feestda-
gen en een voorspoedig 1995!

Waterschap Peel en Maasvallei,
Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo,
077-891111.

HOENSBROEK
Notaris J.E.M. van Putte te Landgraaf

zal op donderdag 26 januari 1995 om 3 uur n.m. in Hotel
Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek-Heerlen ex art. 3:268 BW
in het openbaar in een zitting bij opbod en afslag verkopen:

BEDRIJFSPAND/KINDERDAGVERBLIJF
MET BOYENWONING

ondergrond, erf en tuin, Slakkenstraat 92 te Hoensbroek-
Heerlen, kad. gem. Heerlen sectie V nr. f 18groot 2.55 aren.
De bestemming van het bedrijfspand is: opslag en admini-
stratie m.b.t. een ambachtelijk bedrijf; het bedrijfspand is
thans in gebruik als kinderdagverblijf, waartoe vrijstelling
van de bestemming is verleend.
Indeling: begane grond: entree, drie kantoorruimten, open
keuken, toilet, meterkast.
Verdieping met eigen opgang: woonkamer, drie kamers,
keuken, toilet, badkamer, zolder met c.v.-ketel en boiler via
vlizo-trap.
Betaling koopprijs: uiterlijk 9 maart 1995.
Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd een verkla-
ring van een bankrelatie te kunnen overleggen betreffende
hun financiële gegoedheid.
De Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen
1993 zijn van toepassing.
Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, in eigen
gebruik, zonodig krachtens de grosse der akte van veiling.
De uitoefening van de eventuele ontruiming geschiedt voor
rekening en risico van koper.
Tot 12 januari 1995 om 9.00 uur kan onderhands een
schriftelijk bod op voormeld registergoed worden uitge-
bracht bij notaris Van Putte voornoemd.
Bezichtiging: in oveleg met voornoemde notaris.
Inl. ten kantore van voornoemde notaris, Kerkplein 31-32,
Landgraaf, tel.: 045-318585.

Echt-Koningsboscb
Kerkstraat 56. ~(
Halfvr. woonhuis met grote tuin, berging en g* a
Kavelopp. 954 m 2. Ind.: hal, L-vormige woonk-%.
(parketvloer), toilet, grote aangebouwde woonkeu .;
Verd.: 3 ruime slp.kmrs. Bergkasten. Badkrnr- ~
douche en vaste wastafel. Zolder via vliezotrap-
raadkelder. Pand is uitstekend onderhouden en vo° Jj
van duurz. materialen. Vrij uitzicht voor- en acti'lLjf
de. Afstand Heerlen/Brunssum 12 resp. 23 km. v
1955. Kooppr. ’225.000,- k.k.
Landgraaf (it
Abdissenlaan 62. Halfvrijst. woonhuis met bergn* ",
garage. Grote tuin op zuiden. Opp. 290 m - "^i
1960. Ind. hal, woonkamer met schouw, scnU'jL
naar terras, open keuken. Verd.: 3 slp.kmrs., "&,0$
mer. Zolder via vliezotrap. Grote kelder. Rolï,etènieuwe kunststof kozijnen met dubb. beglazing,
met rolluiken. Kooppr. ’179.000,- k.k.
Brunssum
Op gen Hoes 50. ~<Woonhuis met inpandige garage en tuin. Part.: ga ■,

2 slp.kmrs., badkamer, toilet en berging. Beg P- .j*
me woonk., open keuken, zonneterras. Verd.: g .
slp.kmr., 2e badkamer. Ged. rolluiken. K°°"
’165.000,- k.k.

Wilt u uw huis verkopen of
heeft u een hypotheek nodig? ,■

Bel dan vrijblijvend voor een afspraak'..-

aM WL landgraaf
M Wk Hoofdstraat 4->

KM m. tel. 045-31517"-TBI_SIS/S ■%.l_____-_____l 4
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Hongerwinter '44:
het beloofde land
achter de IJssel

Honger kennen we in Nederland al vijftig jaar niet
meer, maar vele Nederlanders staat de ellende van
eind '44 nog bij als de dag van gisteren. Om te
ontsnappen aan de hongerdood - die uiteindelijk
22.000 mensen het leven kostte - ondernamen
duizenden bewoners van met name de grote steden
in het westen des lands tijdens de beruchte
hongerwinter '44-45 een voedseltocht naar het
noorden ofoosten. Onder erbarmelijke
omstandigheden trokken ze in eindeloze colonnes
over nauwelijks begaanbare wegen. Daarbij kou,
regen, ziektes en vernederingen trotserend, de
uitputting nabij. Onze verslaggever volgde vlak voor
deze kerst per 'oorlogsfiets' het spoor naar 'het
Beloofde Land achter de IJssel'. Rotterdam-Meppel
op twee reepjes autoband.

DOOR THEO DEN BOER

Klinkerwegen zijn ook geen pretje.
Al ogen ze nog zo onschuldig, elk
putje is er één teveel voor de ver-
roeste wielen. De 'banden' bieden
geen enkele demping. De rubberen
repen tonen amper meer hetprofiel
van de autobanden waaruitze meer
dan vijftig jaar geleden zijn gesne-
den. Een ijzeren kram houdt de uit-
einden van derepen aan elkaar.

Toegegeven, het is een
prachtig rijwiel. Voor eenJL museum. Onder een laag

roest en vuil is op het achterspat-
bord nog net het fabrieksmerk te
ontwaren: Hercules. 'Made in Great
Britain' nota bene.
Twijfel overvalt me zodra ik er op
ben geklommen. Dit kan nooit goed
gaan. Bij de eerste pedaalomwen-
telingen slaag ik er ternauwernood
in mijn evenwicht te bewaren. Het
zwarte barrel slingert, kreunt en
kraakt onder de loden last van berij-
der en bepakking, samen goed voor
zeker honderdtwintigkilogram.
Traag trek ik me op gang. Hij rijdt,
maar voor hoe lang? Eerlijk gezegd
heb ik er geen greintje vertrouwen
in. Op de bagagedrager boven het
voorwiel heb ik zo min mogelijk ge-
wicht gepakt, anders klapt het stuur
te abrupt om en dan is er geen hou-
den meer aan.
Schuin in een bocht 'hangen' is er
niet bij, dan schraapt de velg over
het wegdek. Een bocht neem je
doorvaart te minderen tot wandel-
snelheid en dan het stuur de hoek
om te duwen. Bij het kruisen van
tramrails zijn deklappen die de fiets
te verwerken krijgt, ongemeen
hard.

Verslaggever Theo den Boer tijdens zijn hedendaagse 'hongertocht' op een historische oorlogsfiets,
Foto: GPD

Daar stond de Fino-soepfabriek
(thans California), waar menigeen
een gratis kop soepkreeg om nooit
te vergeten. Per dag werden wel
twee tot vier ketels van vijfhonderd
liter klaargemaakt. Er zat wat ge-
droogde ui in, vleesextract, bouil-
lonprodukten en vermicelli. Nou ja,
hier en daar dreef een sliertje. Het
was een schrale maar opwekkende
soep. Het belangrijkste was dat de
mensen iets warms binnen kregen
en even op verhaal konden komen.

De voedselhalers uit het westen
troffen in Putten dan ookeen doods
dorp aan met een terneergeslagen
bevolking van kinderen, vrouwen
en oude mannen. Een tiental kilo-
meter noordelijker, in Harderwijk,
was voorhen meerreden tot vreug-
de.

Van de 660 gevangen genomen
mannen, werdener uiteindelijk 589
naar Duitsland afgevoerd. Slechts
45 van hen overleefden de ontbe-
ringen die ze daar moesten onder-
gaan. Opgezweept doorhun Duitse
kampbeulen hadden de meesten
zich letterlijk dood gewerkt. Deo
Volente.

m'n koplamp verstoort de serene
stilte. Verkeer is er nauwelijks op
deze weg. De boerderijen in dit zan-
derige bosgebied zijn niet groot.
Zeker toen niet. Keuterboertjes wa-
ren het. Met een paar koeien en een
beetje akkerbouw konden ze met
moeite in hun bestaan voorzien.
Hier viel niet veel te halen.
Dan doemt Putten op, een dorp dat
tot de dag van vandaag ongekend
oorlogsleed met zich torst. Vijftig
jaarnaar dato is Putten niet minder
godvruchtig. Zelfs de bouvierken-
nel heet 'Deo Volente', zo God wil.
Het is dezelfde gelatenheid waar-
mee destijds 660 Puttense mannen
zich gedweedoor de bezetter lieten
wegvoeren. Het was een vergel-
ding voor een mislukte aanslag op
een auto met enkele Duitse officie-
ren. De volgende ochtend, zondag

1 oktober, grendelden Duitse troe-
pen Putten af en dreven alle man-
nen tussen de achttien en vijftig
jaarbijeen.

blik op rijwiel en berijder en trekt
een pruillip: „As-ut moar geen geld
is." Behulpzaamheid anno 1994.

trekjes aan te bellen voor voedsel
en onderdak. Je moest hier trou-
wens tijdens zon hongertocht ex-
tra goed oppassen, want er ston-
den regelmatig Duitsers langs de
weg om fietsen te vorderen.

Moordrecht komt weldra in zicht.
De dijkweg is in het dorp zo slecht
dat ik met de fiets aan de hand ver-
der wandel. Ondanks de wind in de
rug heeft het fietsen meer kracht
gevergd dan ik dacht. Ik ben drijfnat
van het zweet en de bovenbenen
voelen al stijf aan. Eigenlijk is de
verplichte wandeling meer dan
aangenaam.

Het weer gedraagt zich in deze de-
cembermaand gelukkig typisch
Hollands: er staat een stevige zuid-
westenwind. Een welkom steuntje
in de rug om het zwarte bakbeest
op gang te houden.

liet verhaal van de hongerwinter
'44-45 isvooral het verhaal van uit-
gemergeldekinderen, vrouwen en
oudere mannen die teneinde raad
een ongewisse voedseltocht naar
het noorden en oosten van het land
ondernamen. Tenzij ze over bijzon-
derepapieren beschikten, was voor
mannen tot middelbare leeftijd het
risico om bij zon tocht te worden
opgepakt te groot. Met gammele
fietsen, handkarren, kinderwagens,
of zelfs zonder enig vervoermiddel
gingen de hongerenden op pad.
Gehuld in zoveel mogelijk kleren
om maar enige bescherming tegen
de ijzige kou te hebben. En met
vaak niet meer op zak dan een
droog stukje brood of een paar
plakjes suikerbiet. De 'beter bedeel-
den' hadden nog geld, sieraden,
zeep en linnengoed bij zich om te
ruilen.

Buiten debebouwde kom is de dijk
weer goed berijdbaar. Nog voordat
ik goed en wel op defiets zit, ruik ik
een zoete geur die vijftig jaar gele-
den slechts in dromen bestond.
Goudse stroopwafels.

„Kerstmis 1944roept herinneringen
opaan een oorlogzoals jedie als
11-jarige jongenervoerin een rustte!
dorp als Nederweert, aan derand

van de Peel. In een periode voldreiging gaf
Kerstmis je toen datgevoel van geborgenheid
binnen de beschutte muren van het huis van
vader. Je voelde daarhoe vrede moest voelen.
Het was een groot en sterkhuis, vlak naast
dekerk, en had meniggranaatscherf
meegekregen van aldieraketten die de
Duitsers op de toren hadden afgevuurd, omdat
deze een ideale uitkijkpost vormde voor de
geallieerden.
Ons huis was voor de helft ingenomen door
Engelse militairen. Wij, dekinderen, vonden
ditnatuurlijkklasse en onze ouders hadden
er ook vrede mee. De soldaten sliepen op
zolder en hadden beneden hun dagverblijf.
De binnenplaats en schuur stondvol met
voertuigen en afen toe maakte een van de
mannen met ons eenrondje in een
rupsvoertuig.
Onze talenkennis reikte aanvankelijk niet ver,
maar wijleerden snelbij. Zo bleek onze hulp
in de huishouding- 'n blom in deknop', al
zeg ik het zelf! - 'sweet honey'genoemd te
worden. Vrij vertaald: lekker stuk. We werden
overladen met chocolade enkauwgum en
mamkreeg zeep en levensmiddelen. Onze
'sweet honey' werd doodziek van haar eerste
sigaret...
Op kerstavond werd vader door soldaten uit
ons midden gehaald, omdat decaptain
besloten had dathij met de manschappen
feest zou vieren uit dankbaarheid voor onze
gastvrijheid. Ikgenoot deeer ook eengedeelte
te mogen meemaken als oudste van de zes
en als tolk voor papa. Daar, in het andere
gedeelte van onshuis, vloeide in de Stille
Nacht, de whiskyrijkelijk en werd ons gezang
over de 'Herdertjes' weldra overstemd door
'My bonny is over the ocean' en andere
profane liederen.
lemand speelde opeen harmonica en voor
het eerst zag ik mannen met elkaar dansen.
Omwillevan HetKind at en dronk en zong
men, waarvan mijn vader later zouzeggen
eenkater overgehouden te hebben. Niet van
de whisky, wanthij had met mategenoten,
maar van de devote sfeer dieer volledig zoek
was. Voor de soldaten was echter die nacht
de oorlog ver weg.
Voor ons begon om vier uur de nachtmis
met drie heren aan eenprovisorisch altaar
op het toneel van het patronaat. Maar Johny,
een M.P. 'er, moest op diekerstochtend vroeg
op voor een patrouille. Hijreed richting
Meyel, raakte ergens een landmijn en wehebben hem nooitmeer terug gezien. Ik heb
zijn moeder geschreven datzij een fijne vent
had en dat wenog samen Kerstmis hadden
gevierd.
Daarna zijn ze weer vertrokken, de soldiers,
richting strijdtoneel en werd onshuis weer
van ons. De jongenskamer, waar captain
Wilson gelogeerd had, hebben we nog even
in zijn stijlgelaten metLily Marleen aan de
muur. Maar dieblote jufmoest van dekast,
vond vader.
Wilson beloofde dathij nog eens iets van
zich zou laten horen en datheeft hijgedaan,
een halfjaar later. Hij was weer thuis bij zijn
gezin. Hij miste wel een been en er zat in
een schouder nog een granaatscherf, maar
datwas allemaal van ondergeschikt belang.
Hij had de oorlog overleefd. Alleen dat slapen
's nachts gingnog nietzo goed."

Fr. van Deursen, Heerlen

Kerstkind '44
„Ik ben geboren op 23 december 1944. Dus
ditzijn nietzozeer mijn herinneringen alswel
dievan mijn ouders. Mijn familie woonde in
Antwerpen, dicht bij de haven, die de laatste
dagen van '44 onder Duitse beschietingen
lag. De mensen in die buurt moesten heel
vaak beschutting zoeken in hun kelder.
Mijn ouders woonden op de derdeverdieping
en omdathet vele trappenlopen voor mijn
moeder moeilijk werd, bleefzij maar helemaal
in dekelder, bang als zij was voor de
projectielen diekwamen overgevlogen, richting
haven. Datkeldertje was heelklein, eigenlijk
een kolenkelder.
Aan de overkant van de straat was een
schoolgebouw, waarvan de kelders dienst
deden alsAmerikaans legerhospitaal. Toen
mijn geboorte zich aankondigde, rende een
tante van mijn moeder, dieeen mondjevol
Engels sprak (zij had in de jaren '20 enkele
jarenin New Vork gewoond, waarhaar man
glazenwasser was geweest)naar de school
toe, opzoek naar een dokter. Deze dokter
kwam met de tante mee en in datkleine
kolenkeldertje, bij hetlicht van enkelekaarsen
en een zaklamp, hielp hij mij op de wereld
te zetten. Ik was nog net geen kerstkindje
geworden, maarach, Kerstmis was zo dichtbij.
DieKerstmis van '44konden mijn ouders
en grootouders (en de tante die in New Vork
gewoond had) toch feesten, dankzij de
lekkernijen die deAmerikaanse soldaten hen
brachten. Want alhoewel nietprecies op

Kerstdag, toch was ereen kindeke
geboren. De Amerikaanse dokter
werd mijn peetvader en wijbleven
van elkaar houden tot hij vorig jaar
op 89-jarige leeftijd overleed."

C.Burschgens, Bocholtz.

Donderdag. Ondanks een goed
nachtrust zit de sleet er nu wel in.
De knieën doen zeer, de benen zijn
stram en de rug protesteert. Elke
dag lijkt het een zwaardere opgave
de fietstassen weer dicht te sjorren.
Het is vandaag beestachtig weer.
Storm en regen, bij een tempera-
tuur van enkele graden boven nul.
De eerste kilometerkrijg ik het met-
een voor de kiezen. Zonder boven-
matige inspanning valt tegen deze
gesel niet op te boksen. Gelukkig
heb ik de storm nu in mijnzij.
Tergend langzaam laat ik Elburg
achter me, onwetend van de jobstij-
ding die het vestingplaatsje enkele
uren later in rouw zal dompelen.
Zes leden van het Elburgse zang-
koor De Lofstem komen die och-
tend om bij een tragisch busonge-
luk in hetDuitseRegensburg.

De avond is al gevallen als ik El-
burg-vesting bereik. Ik neem een
kamer in hetplaatselijke hotel, stap
onder de douche, eet een hapje en
prijs mezelf gelukkig.

J-Je Zuiderzeestraatweg naar
Zwolle is schier eindeloos. Zeker
als de motregen van lieverlee over-
gaat in een gestage regenval en de
wind aanwakkert. Geen hond die
zich in dit weer nog op defiets be-
geeft. M'n handen, die de heletocht
al broeien in de verweerde, leren
moffen aan het stuur, worden nu
ook nat en koud. Hoewel het al
vroeg donkerwordt, trap ik mecha-
nisch voort, door naar Elburg.
Wind, regen, duisternis, spierpijn,
zadelpijn. Hoe sterk is de eenzame
fietser?

Maar in Voorthuizen zelf troffen ze
het ook niet slecht. De bevolking
deed althans haar uiterste best de
nood enigszins te lenigen, verze-
kert een plaatselijke makelaar.
„Mijn vader zei een keer tegen mijn
moeder: 'Stuur nooit iemand zon-
der brood weg. En zo gebeurde
het. Het huis en de bedrijfspanden
lagen bij ons vol met mensen. Op
de boerderij van mijn oom was het
al niet anders. Die gaf tegelijk on-
derduikers en Duitsers onderdak.
Mijn vader haalde overal plakkaten
met een waarschuwingvoor mond-
en klauwzeer weg en hing ze aan
zijn eigen loodsen. Dat was om de
moffen af te schrikken."
„We zaten nooit met ons huishou-
den aan tafel," herinnert zijn zus
zich. Zelfwas ze als 16-jarige dage-
lijks bij hetRode Kruis in touw om
mensen op te vangen. Namen
staan haar niet meervoor de geest.
„Tja, Paultje. Dat was een jongetje
uitRotterdam dat we een maand of
twee in huis hebben gehad. Die is
later naar Amerika vertrokken en is
daar arts geworden. Tien jaar gele-
denkwam hij opeens bij onze moe-
der langs om te zien of ze zich wel
redden kon. Dat was mooi."

rVmersfoort passeer ik aan de
zuid-oostkant. De route voert via
Leusden en Achterveld naar Barne-
veld. Met hetvallen van de duister-
nis neem ik mijn intrek in een hotel-
letje bij Voorthuizen, in de oorlog
een belangrijk kruispunt van ener-
zijds dedrukkeweg van Amersfoort
naar Apeldoorn en anderzijds de
weg van Ede naar Harderwijk. De
vele duizenden hongertrekkers die
hier langskwamen, hoopten op de
Veluweof achter Deventer voedsel
tevinden.

INa Gouda volgt de Haastrechtse
dijk, de oude weg naar Utrecht.
Mijn rammelende passage blijft
niet onopgemerkt. Bij elk erf komt
minstens één hond blaffend mijn
richting op. Maar zodra ze merken
dat het donkere monster hun terri-
torium niet wenst binnen te drin-
gen, latenze hemvoor wat het is.
Zonder noemenswaardig ongemak
trek ik over de slingerendedijknaar
Oudewater. Die boere-keffertjes
boezemen mij geen angst in. Dan
hadden de hongertrekkers wel wat
meer gevaar te duchten. Continu
moesten ze bedachtzijn op Engelse
jachtvliegtuigen die de wegen af-
speurden op zoek naar Duitse
transporten om onder vuur te ne-
men. En dan moesten alle wegge-
bruikers zich maar hetvege lijf zien
te redden door in de speciaal gegra-
ven mansgaten lang de weg te dui-
ken. Of bij gebrek daaraan dekking
te zoeken in slootrand of greppel.

VanafDe Bilt is hetéén langerechte
weg naar Amersfoort. Na de pol-
dersvormen de bossen een aange-
name decorwisseling. Boerderijen
zijn er in dit beboste gebied niet
veel, villa'sdes te meer. Ikvraag me
af hoeveel mensen het destijds
aandurfden om bij die sjieke op-

Na 30 januarizet de dooi in. Februa-
ri is met gemiddeld zes graden bij-
zonder zacht.

De Rotterdamse arts in ruste, H.
Mees, noteerde op 7 januari in zijn
dagboek: 'Overal worden bomen
omgekapt. Verscheidene mensen
stoken hun meubelsen zelfs hun le-
dikanten op om een beetje te kun-
nen koken. Anderen verbranden de
deuren en dakspanten. Overal
wordt hout gestolen.'

De dag iszonnig begonnen, maar
de lucht trekt nu dicht. Geen verge-
lijk met de barre omstandigheden
in de winter van '44-45, maar hoe
slecht was die eigenlijk? Nu ik toch
De Bilt aandoe, besluit ik bij het
KNMI mijn licht op te steken. Het
nationale weerinstituut werd spoe-
dig na de inval in 1940 door de Duit-
sers bezet en in gebruik genomen.
Tot mijn niet geringe verrassing
blijkt de hongerwinter niet in de ca-
tegorie zeer strenge winters te val-
len. November, met een gemiddel-
de temperatuur van 6,3 graden
Celsius, was vooral nat; het groot-
ste deel van december (gemiddeld
2,3 graden) idem. Wel beleven di-
verse plaatsen in Nederland een
witte kerst.
De kwade pier was januari '45, een
verschrikkelijk koude maand. Na
een storm op de zevende hield de
strengevorst Nederland derest van
de maand ongenadig in zijn greep.
De meeste rivieren lagen dicht, ver-
meldt geograaf drs. J. Buisman in
zijn boek 'Bar en Boos' over zeven
eeuwen winterweer. De door de
Duitsers onder water gezette gebie-
den veranderden in eindeloze ijs-
vlakten. In Engeland bevroor het
bier in de pubs en zweeg de Big
Ben: de hamers van de klokken wa-
ren vastgevroren. De Bilt regis-
treerde op 26 januari dertien gra-
den vorst.

Ik steek het Amsterdam-Rijnkanaal
over en vlak daarna deVecht. Bij de
Maarsseveense Plassen ga ik
rechtsaf richting Utrecht. Ik wil de
stad het liefst vermijden en aan de
noordrand passeren. Maar Neer-
landsknooppunt van spoor-, water-
en verkeerswegen is me wat al te
ingewikkeld. Ik stop bij een grijze
man in boerenkiel die in een tuin
langs de weg staat te spitten. „Mag
ik u wat vragen?" De man richt zich
langzaam op, werpt een vorsende

Mijn knieën doen pijn als ik de vol-
gende ochtend weer op de fiets
stap. Hij is iets te laag, waardoor ik
mijn benen niet goed kan strekken.
Bovendien kost het me de nodige
moeite mijn knieën binnen het
stuurte houden.

Wie niet bij familie, kennissen, of
gastvrije burgers terecht kon, was
in de hongerwinter voor zijn over-
nachting aangewezen op scholen,
kerken en fabrieken die door het
Rode Kruis speciaal daarvoor wa-
ren opengesteld. In vrijwel elke
plaats was wel een Rode Kruis-post
te vinden.

Koffiehuis 't Hemeltje in Willeskop
lonkt voor een korte stop. Binnen
staart een handjevol mannen, ver-
deeld aan twee tafeltjes, wat voor
zich uit. Af en toe verbreken zij het'
stilzwijgen. „Lies, doe mij nog een
biertje." Gewillig schuifelt de uit-
baatster achter de bar vandaan en
plant een nieuwflesje bier op tafel.
Nee, Lies kan zich niet herinneren
of 't Hemeltje (sinds 1935) ook tij-
dens de beruchte hongerwintereen
pleisterplaats voor langstrekkend
volk was. „Ik woonde toen zelf nog
in Oudewater en ben verscheidene
malen metvriendinnenop voedsel-
tocht geweest. Één keer hebben we
van Amersfoort tot Zwolle moeten
lopen, omdat de weg door sneeuw
en ijs onbegaanbaar was. M'n
schoenzolen waren op een gege-
ven moment helemaal losgeweekt.
Ik heb toen van iemand een paar
klompen gekregen, waarmee ik de
weg kon vervolgen. Ik weet nog dat
we bij een boer onder het vloer-
kleed sliepen. Dat was best te
doen."
Ik vervolg mijn tocht naar Utrecht.
Bij De Meern sla ik af naar Vleuten
om de Al2over te kunnen steken.
Aan het einde van de middag kom
ik bij vrienden in Maarssen aan.

De volgende dag kies ik de weg
naar het noorden. Ik rij langs de Ve-
luwe-zoom, over de gereformeerde
rug van Nederland. Tussen de bo-
men dempt het geluid. Alleen het'
onophoudelijke gerammel van het
metalen verduisteringskapje van

De IJsselbrug nadert. De poort naar
het land van overvloed. Sinds de
opmars van de geallieerden in ok-
tober '44 hadden de geschrokken
Duitsers zichverderteruggetrokken
achter de IJssel. Enkele diensten
waren van elders in het land over-
geheveld naar Zwolle. De IJssel-
brug werd permanent bewaakt.
Aan weerskanten stond afweerge-
schut. Zonder geldige of goed ver-
valste papieren was er geen door-
komen meer aan. Wie naar het
noorden trok, moest zorgen dat hij
vóór 1 maart de IJsselbrug over
was. Vanaf die datum was hij defi-
nitief voor burgers taboe.

Kerstbijlage

W .in-burc-s da9b.ad f de kerst van '44
zaterdag 24 december

Whisky



"■"en van de meest heroïsche veldslagen van de Tweede
Wereldoorlog werd tijdens de witte kerstdagen van 1944
"■ de Belgische Ardennen geleverd. Met een, naar later

wanhoopsoffensief probeerde het Duitse leger het
°orlogstij alsnog te keren en een onvermijdelijke
eindnederlaag af te wentelen. Aan geallieerde en Duitse
kant vielen 200.000 doden en gewonden. Daarnaast verloor
Hitler 600 tanks en 1.600 vliegtuigen. Nagenoeg al zijnreserves waren daarmee aangetast.
Het Ardennenoffensief, dat als 'Battle of the Bulge' (zo
9ehoemd vanwege de vorm van een zak ('bulge') die het
[ront had aangenomen) de krijgsgeschiedenis
's ingegaan, heeft een enorme betekenis .
9ehad voor het verdere verloop van de
tweede wereldoorlog. Want daardoor werd,
a|dus militaire commentatoren, die oorlog
JJ-teindelijk in het westen meteen halfjaar
bekort en bleven duizenden mensenlevens
9espaard.

ven en met mitrailleurs neerge
maaid.

Afschuw wekte ook de afslachting
van de B-batterij van het 285ste
Veldartillerie Waarnemingsbatal-
jon, die bij Baugnez, even ten zui-
den van Malmedy, op de Kampf-
gruppe Peiper was gestuit. Hon-,
derdtwintig Amerikanen werden
daar door de Duitsers krijgsgevan-
gen gemaakt, een weiland ingedre-

sters kerstliedjes te horen zingen,
een wens die werd ingewilligd.Witte kerst in 1944 zwartste

uit Tweede Wereldoorlog

DOOR JAN VAN LIESHOUT

Antwerpen. Arnhem. Aken.
Met kapitalen haalden deze
steden in de tweede helftan 1944 de voorpagina's van

ansatlantische kranten. Antwer-
,er|, omdat de haven, op 4 septem--6r 1944, intact in Britse handenas gevallen. Arnhem, omdat deze
v

a d 'een brug te ver' bleek te zijn
°or de Britse tankspitsen die in het
ader van de land- en luchtlanding-

operatie 'Market Garden' hadden. °eten doorstoten naar deRijn. Enken, omdat het op 21 oktober 1944.s eerste Duitse stad capituleerde., infanteriedivisies
"■aden de stad vanuit het noordenn het zuiden in detang genomen.

Maar de 7de Tankdivisie slaagde er
niet in de twee regimenten van de
106de Infanteriedivisie, die in de
Schnee Eifel zaten ingesloten, te
ontzetten. Op 19 december capitu-
leerden deAmerikanen, zon zeven-
duizend man.

Eisenhower gelastte tevens het ge-
plande Saaroffensief af en beval
Bradley het Derde Leger van Patton
negentig graden te laten draaien.
Het commando van het Eerste en
NegendeLeger droeg hij, op 19 de-
cember 1944, over aan de bevel-
hebber van de Britse 21ste Leger-
groep, veldmaarschalk Bernard
Montgomery.

Pas hierna nam Eisenhower het of-
fensief van de Duitsers serieus en
gaf hij opdracht reserve-troepen in
te zetten. Mettracks en trucks werd
de 82ste Luchtlandingsdivisie van
Reims naar Werbomont getrans-
porteerd en de 101ste Luchtlan-
dingsdivisie vertrok richting Bas-
togne, evenals Sankt Vith een
belangrijk knooppunt van wegen
en spoorwegen.

„Ikheb in mijn leven - ikben 81
jaar- alvele zeer mooieen droevige
kerstdagen gehad, maar die van
1944 vergeet ik nooit.

Wij, in Heerlen, waren toen gelukkig al wel
bevrijd, maar overal heerste nog grote onrust.
Dat zag jebij ons in de smalle straten, die
vol stonden metEngelse legertrucks.
Wij woonden toen vlakbij de losplaats van
het station. Enige dagen voorKerstmis bracht
mijn man vierEngelse soldaten mee naar
binnen om wat gezelligheid te hebben. Buiten
was hetergkoud. Het contact was wel
moeilijk, want wijkonden geen Engels. Maar
met gebarentaal en een enkel woordje lukte
het de avond door tekomen.
Drie van hen kwamen uit Londen. De oudste,
George. Dan de tweeling Bill en Dick. De
jongste, Harry, was pas 18 jaaren kwam
uitManchester. Hij was de oudste van zes
kinderen en moest thuis alflink meehelpen
in de winkel. Harry had vreselijke heimwee.
Wijnodigden hen uit om eerstekerstdag bij
ons te vieren. Ikhad zo goedals het toen
ging, voor wat lekkers gezorgd. De jongens
kwamen en waren zeer verrast. De kaarsjes
aan dekerstboom brandden. Ze brachten
voor de driekinderen en mij dikke brokken
chocolade mee en voor mijnman sigaretten.
Het was heel gezellig. Samen zongen wij het
aloude kerstlied StilleNacht. Zij in het Engels,
wij in hetNederlands, met begeleiding van
een plaat op depathefoon. De jongens
genoten en zichtbaar dachtenze aan hun
dierbaren thuis in Engeland. Bij het weggaan
bedankten ze ons met tranen in hun ogen,
maar Harry wilde nietweg. Hij wilde naar
huis en stamelde 'Thank you mother'.
Het was voor hen, maar ook voor ons, een
heel eenvoudige, maar fijne kerstdag. Wij
waren blij dat we een paar van onze 'bevrijders'
op dezemanier hadden kunnen bedanken.
De volgende morgen moesten ze vroeg naar
Geiienkirchen om zich te voegen bij het
oprukkende leger. De eerste die viel, vlak
voor de grens bijScherpenzeel, was onze
Harry. Dat heeft ons toen heel erg beroerd,
want hij wilde zo graag naar huis terug en
nietvechten. Later waren we toch nog blij,
dat we hem een laatste mooie kerstdag hebben
kunnen geven."

H.E.M. Gielen-Smeetz, Heerlen.
Zwart goud
„Kerstmis 1944 zal ik mij altijd blijven
herinneren als eenkoude, wittekerst met
veel sneeuw. Maar in ons huis was het
aanvankelijk heerlijk warm. Als jongen van
11 jaar woonde ik toen met mijn ouders en
broer in Oirsbeek.
Vanaf de bevrijding op maandag 18 september
(kennis-maandag, moeder had vlaaien
gebakken) waren steeds afwisselend
Amerikaanse en Engelse militairen bijons
ingekwartierd. De woonkamer en de z.g.
'goede' kamer waren uitgeruimd om
slaapplaatsen te maken voor onze bevrijders,
dienu tijdelijk onze gasten waren. Aan eten
en dergelijk hadden zij, en dus ook wij, geen
gebrek.
Toen de dagen en nachten kouder werden,
wilden de ingekwartierde militairen welgraag
de warmte voelen van eenkachel. Dat werd
na korte tijd een probleem, omdat alles wat
maar enigszins wilde branden was verdwenen
in onze kachels. In de keuken probeerde het
fornuis nog iets van warmte te geven van
de 'sjlamm' die daarwerd gestookt.
Het weer werd steeds kouder en met de
spanning, veroorzaakt door berichten over een
Duits tegenoffensief in deArdennen, werd
heter in onshuis niet leuker op. En dat vlak
voor Kerstmis.
Maar een haast ongelooflijk wonder voltrok
zich toen heel onverwachts. Op eerste kerstdag- mijn moeder en ik kwamen net uit het
Kerstlof - stopte een Amerikaanse legertruck
voor ons huis. Een Amerikaan, een boom
van een kerel, stapte uiten gooide de
achterklep van de truck open. Met veel stof
en lawaairolden grote en kleine brokken
steenkool voor de deur. Binnen dekortste
keren was het zo 'n hoge berg datwij
nauwelijks nog naar binnen konden.
Stomverbaasd keken wij hoe de militair de
wagen verder leeg maakte. Toen hij hiermee
klaar was, glimlachte hij en wees opons
huisnummer terwijl hijzei: 'Okay, Okay,
fifty-five'. Hierna staptehij in de truck en
reed weg. Mijn moeder en ikkeken elkaar
nogmaals stomverbaasd aan en vroegen ons
af waar ditkerstgeschenk vandaan kon komen.
Het antwoordkwam pas laterbij de thuiskomst
van vader. Die was werkzaam op de
cokes-batterij van de mijn Emma in Treebeek.
Ikheb vader nog nooitzo tevreden zien kijken
toen hij ons vertelde, dat deAmerikaan elke
dagkolen kwam laden voor huizen waar
militairen waren ingekwartierd. Hij was dan
ook van mening dat het tijd werd dat 'de
jongens', diebij ons logeerden, zich ook te
goedkonden doen aan een warmekachel.
Dathet vetkolen waren, was voor vader van
minder belang.
Tot op heden is het mij een raadsel gebleven
hoe vader dieAmerikaanse militair op de
Emma duidelijk heeftkunnen maken waar
hij woonde in Oirsbeek. Hijkon volgens mijv maar een zin Engels: 'You have cigarette?'

Maarhet spreekt voorzich, dat wij
dekerstdagen van 1944 en het
daaropvolgend Oud en Nieuw met
'onze jongens' hebben gevierd om
een heerlijke warmekachel."

Pierre Joosten, Sittard.

Amerikanen op een van de zeshonderd Duitse tanks die tijdens het Ardennenoffensief werden
uitgeschakeldofbuitgemaakt. Foto: nationaaloorlogs- en verzetsmuseum overloon

Een volgende prooi voor de Duit-
sers leek de 101ste Luchtlandings-
divisie te worden, die in Bastogne
was omsingeld. Vanwege mistkon-
den de Amerikanen niet vanuit de
luchtwordenbevoorraad. Toch wil-
de brigade-generaal Anthony
McAuliffe van geen overgave we-
ten. Ook niet toen de bevelhebber
van het Duitse XLVIIste Pant-
serkorps, generaal Heinrich Frei-
herr von Lüttwitz, hem op 22 de-
cember een ultimatum stelde. In-
dien de Amerikanen zich niet
binnen twee uur zouden overge-
ven, zou Bastogne tot puin worden
geschoten. 'Nuts!',was het laconie-
ke antwoord van McAuliffe. 'Larie!'

in de Eifel werd in de herfst. n 1944 hard gevochten. Ameri-anse divisies moesten zelfs met
n9ekend grote verliezen uit de, ri Jd worden genomen. Ze kondenn Wonden likken in deArdennen,aar ook pas aangekomen divisies

g n eerste gevechtservaring opde-

aar daarna stokte het geallieerde
."ensief. Eerst moesten de Schel-

op de Duitsers wordeneroverd en moest de Peel worden
jpuiverd.Pas op 3 december viel,aar het laatste Duitse brugge-
,°ofd bij Blerick en werd de MaasJor-tlinie.
Jet Britse XXXste Legerkorps on-
6rsteunde op hetzelfde morrient

_v r̂nei'ikaanse divisies, die vanuit
uid-Limburg doorstootten naar de
°er. Deze rivier kon echter niet
orden overgestoken, omdat de

in de Eifel nog in
U|tse handen waren. Bij vernieti-

£n9 zou de Roervallei onder water
tien te staan en de voorhoeden achterhoede worden afgesne-

Monschau en Echternach het oor-
logsgeweld los. Tegenover de zes
Amerikaanse infanteriedivisies
stonden vijfentwintig Duitse divi-
sies, waarvan elf pantserdivisies.
Tussen Monschau en Losheimer-
graben opereerde het 6de SS-Pant-
serleger van Sepp Dietrich; tussen
Losheimergraben en Vianden was
het sdePantserleger van Hassovon
Manteuffel actief; en tussen Vian-
den en Echternach zette het 7de
Leger van Ernst Brandenberger
zich in beweging. Samen 500.000
Duitsers tegenover slechts 80.000
Amerikanen.

Toch was dit fiasco een succes.
Omdat de parachutisten over zon
grote oppervlakte waren verspreid,
leek het alsof er een complete divi-
siewas gedropt.

Doven dat gebied werden in de
nacht van 16 op 17 december 1.200
Duitse parachutisten afgeworpen,
die het knooppunt Baraque Michel
zouden moeten bezetten. Hun com-
mandant, luitenant-kolonel Von der
Heydte, kwam met 150 man op de
goede plek terecht. De overigen
werden ver uiteengedreven. Door
de wind, maar ook doordat trans-
portvliegtuigen haddenmoeten uit-
wijken voor luchtafweergeschut.

De 'Lucky Seventh' stond op dat
moment in en rond Heerlen, in het
reeds bevrijde deel van Limburg.
Zewas laatstelijk in de Peel ingezet,
waar zware verliezen waren gele-
den. Haar bevelhebber, generaal-
majoor Lindsay Silvester, was net
van zijn commando ontheven en
brigade-generaal Robert Has-
brouck was hem opgevolgd. De di-
visie moest naar Sankt Vith, een
belangrijk knooppunt van wegen
en spoorwegen. De ene gevechts-
groep nam de route via Aken, Eu-
pen en Malmedy, de andere via
Maastricht, Verviers en Francor-
champs.

LJe kentering ten goede kwam
echter snel daarna, mede door be-
tere weersomstandigheden en het
feit, dat de Duitsers met brandstof-
gebrek te maken kregen. Op twee-
dekerstdag naderdenDuitse tanks-
pitsen de Maas, maar bij Celles
werden zij teruggeslagen door de
Amerikaanse 2de Tankdivisie, 'Heil
on Wheels'. Die kreeg de steun van
het Britse XXXste Legerkorps,
waarmee Montgomery het gat tus-
sen Brussel en de Maas had opge-
vuld. En op 27 december ontzette
Pattons 4de Tankdivisie de 101ste
Luchtlandingsdivisie, die in Bas-
togne manmoedig weerstand was
blijven bieden.

Terwijl Bing Crosby met zijn 'I am
dreaming of a White Christmas'
door de radio schalde, werd deze
witte kerst voor tienduizenden de
zwartste uit de TweedeWereldoor-
log. Zo werd in Malmedy deAmeri-
kaanse 30ste Infanteriedivisie op
eerste kerstdag voor de derde keer
door de eigen luchtmacht bestookt.

Kritiek was de toestand tenslotte
ook* in het bevrijde Zuid-Limburg.
Een groot aantal geallieerde divi-
sies, die daar een vredige kerst
hoopten te vieren, werd in allerijl
naar België gedirigeerd.

LJe Amerikanen werden door het
Duitse offensief volledigverrast. En
de verwarring was dan ook groot.
In Versailles, op het hoofdkwartier
van generaal Eisenhower, die juist
zijn vijfde ster had gekregen, ver-
wekte hetvermiste vliegtuig met de
populaire Amerikaanse bandleider
Glenn Miller meer ontsteltenis dan
de uitbraakvan Duitse tanks.

Speerpunt van het 6de SS-Pantser-
leger was deKampfgruppe van SS-
Obersturmbannführer (luitenant-
kolonel) Joachim Peiper, die in het
hart van de 140 kilometer lange
aanvalslijn was opgesteld. Peiper
was de commandant van het Iste
SS-Regiment van de Iste SS-Pant-
serdivisie 'Adolf Hitler'. Hij was dra-
ger van het ridderkruis met eike-
loof, behaald met het platbranden
van dorpen in Rusland. Behalve
metPanther- en Tigertanks was zijn
vijfduizend man tellende onderdeel
met 'Königstiger' uitgerust: een
nieuw type tank, voorzien van
88-mm-kanonnen, die 360 graden
konden draaien. Ze hadden ook een
dikkere bepantsering en bredere
rupsbanden dan deTiger.

Een andere gereputeerde parachu-
tist, luitenant-kolonel dr. Friedrich
August baron von der Heydte,
kreeg het bevel over 1.200 meren-
deels inderhaast opgeleide Duitse
soldaten, die bij Baraque Michel
zoudenworden gedropt,een terp in
het hooggelegen bebost moeras-
land: de Hoge Venen. Ook zij zou-
den het wegenknooppunt tussen
Eupen en Verviers moeten bezetten
tot tankspitsen hen zouden ontzet-
ten.

houden

JVlet het commando van deze
Kampfgruppe werd luitenant-kolo-
nel Otto Skorzeny belast. Hij had de
parachutisten gecommandeerd die
Mussolini hadden bevrijd. Met
zweefvliegtuigen waren zij, op 12
september 1943, op de Gran Sasso
geland, een skioord in de Apenij-
nen. Dat gebeurde pal vóór het ho-
tel, waar de afgezette Italiaanse
fascistenleider gevangen werd ge-

Bovendien haalde Hitler een 'Paard
van Troje' van stal. Er werd een
Kampfgruppe uitgerust met buitge-
maakte Amerikaanse tanks en
jeeps. Daarmee moesten tussen
Luik en Namen bruggen over de
Maas worden bezet, totdat de eigen
troepen er zouden arriveren. Daar-
naast zouden commando's in Ame-
rikaanse uniformen achter de geal-
lieerde linies verwarring moeten
stichten.

De opperbevelhebber van het Duit-
se Westfront, veldmaarschalk Gerd
von Rundstedt, en de bevelhebber
van de Duitse legergroep in de Ei-
fel, veldmaarschalkWalther Model,
waren niet bijster enthousiast over
dit plan. Zij vonden de beoogde
troepenmacht onvoldoende voorzon offensief. Zij zagen meer in een
herovering van Aken dan in een
nieuwe bezetting van Antwerpen.
Toch hield Hitler hetbij Jodl'splan.
Hij gafhet decodenaam 'Die Wacht
amRhein'. In het geheim liet hij zijn
elitetroepen van het Oostfront
overkomen: SS-pantserdivisies en
parachutisten, die met meer dan
tweeduizend treinen werden aan-
gevoerd.

B10r'n december arriveerde daar de
LJ^e Infanteriedivisie. De 'Goldenns stonden onder bevel van ge-raa l-majoor Alan Jones. Hij had
Sa in een school in, nkt Vith. Zijn regimenten betrok-
[jjf1 stellingen in de Schnee Eifel.

K besneeuwde sparren en den-
If r* ademden reeds de sfeer vanJutmis,

van deze 'groentjes'er bewegingen van zware pant-
_ereenheden werden daarom niet
p>l 'eys 9enomen. 'Grammofoon-

om jullie te laten schrik-
ho f

Was net commentaar op het
Se °pdkwartier van het Amerikaan-
t, erste Leger in Spa. Evenmin
Sch acnt geslagen op de waar-
ö.nuwingen van kolonel 'Monk'
tin Deze *-wart9alli9e inlich-9enoffjcjer voorspelde eenootscheeps Duits offensief in de
""oudo6o' Een paar dagen Parijs
den ■ hem goed doen' 00rdeel-

n--ijn superieuren.x
te °ch.had Dickson hetbij hetrech-
tenT 'n het 9eheim had Hitler
advk n 2'-n belangrijkste militaire
"*enneUrs' ko|onel-generaal Jodl,
vo0rKIeUW Ardennenoffensief latenCoril ere|den. 'Kerstroos' was de
2aq in""1 van dat Pan- dat voor-Visjj" en doorsteek van dertig di-saas °r de Ardennen naar de
haven 6n 'n de herovering van de
dertin A9n AntwerPen. Twintig tot
sies * A"-erikaanse en Britse divi-
verni °tU aldus kunnen worden
doorh i' Hitler hoopte met deze
dwinn a een vredesoverleg af te
den .^en.waarbiJ hii de voorwaar-n zou dicteren.

Niettemin stuurde de bevelhebber
van de Amerikaanse 12de Leger-
groep, luitenant-generaal Omar
Bradley, zijn troepen in de Arden-
nen twee tankdivisies te hulp. Het
Derde Leger van luitenant-generaal
Patton in Nancy moest daartoe zijn
10deTankdivisie afstaan en het Ne-
gende Leger van luitenant-gene-
raal Simpson in Maastricht zijn 7de
Tankdivisie.Op 16 december barstte tussen

Maar pas op 16 januari van het
nieuwe jaar konden soldaten van
het Amerikaanse Eerste en Derde
Leger elkaar de hand reiken op de
ruïnes vah Houffalize. Alle Duitse
troepen waren toen weer achter de
lijn Luik-Bastogne teruggeworpen.
Het Ardennenoffensief was daar-
mee voorbij en Hitlers laatste gok
om de oorlog alsnog te winnen
voorgoed mislukt.

Urie van deze gearresteerde 'nep-
Amerikanen' werden door een
krijgsraad tevelde ter dood veroor-
deeld en geblinddoekt met een
schietschijf op de borst in Henri
Chappelle geëxecuteerd. Hun laat-
ste wens was om Duitse verpleeg-

Grote verwarring stichtten verder
de commando's van Skorzeny.
Diens brigade, bestaande uit 2.000
man en 70 tanks, was weliswaar
blijven steken, maar veertig com-
mando's waren erin geslaagd om
in Amerikaanse jeeps achter de
Amerikaanse linies te komen. Ze
verzetten richtingborden en knip-
ten telefoonkabels door. Toen een
van de patrouilles werd aangehou-
denen uit hetverhoor bleek dateen
aanslag op Eisenhower werd voor-
bereid, was de angstpsychosevoor
Duitsers in Amerikaanse uniformen
compleet.

zaterdag 24 december 1994Mbijlage
dagblad J de kerst van '44

Harry



' „Op 10november 1944 werden
mijn broer en ik, samen met
duizenden Schiedammers en
Rotterdammers door de Duitse

bezetter als slavenarbeiders naarDuitsland
gevoerd. Na een treinreis van vijf dagen in
een veewagon kwamen we verpauperd aan
in een barakkenkamp inBendingbortel, een
dorp in de buurt van Hannover. Wij werden
te werkgesteld om de gebombardeerde
spoorwegen te herstellen.
Door een in de buurt in een groot landhuis
wonende Duitse baron van oudere leeftijd
werden wij uitgenodigd om dekerstnacht bij
hem te vieren. In dekapel van het landhuis
werd de mis opgedragen. Daarna werd de
groep, bestaande uitplusminus 50personen,
in de grote antiekeeetzaal ontvangen. Daar
zaten wij op mooie stoelen aan lange tafels,
elk met een bord voor ons, waar één
krentenboterham op lag.
Het was zes weken geleden dat we het laatste
stukje oorlogszeep hadden gezien, om van
onzekleding maar te zwijgen. Die kerstnacht
met een boterham in zo 'n mooie zaal met
50 vagebonden aan tafelzal ik nooitvergeten.'

Leo Vermeulen,Kerkrade

KrentenboterhamDe schrale Kerstmis
van een verzamelaar

Harry Rouvroye uit Elsloo was 16 jaar, toen hij op
23 december 1944, twee dagen voor Kerstmis, op
het Stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen in
Geleen de volgende tekst zag hangen, onder de kop
'Bekendmaking':
'Aan het personeel, dat lichamelijken arbeid verricht,
zal worden verstrekt:
a. voor zeer zwaren arbeid: 1 blik makreel van plm.
425 gram, 2 blikken vleesch, elk van plm. 340 gram;
b. voor zwaren arbeid: 1 blik haring van plm. 395
gram, 1 blik vleesch van plm 340 gram;
c. voor het overig personeel dat lichamelijken arbeid
verricht: 1 blik haring van plm. 395 gram of 1 blik
makreel van plm. 425 gram.
Voor dezeverstrekkingen komen in aanmerking zij,
die in het tijdvak van 11 t/m 23 december 1944
regelmatig hebben gewerkt. De verstrekking
geschiedt volgens de van hogerhand gegeven
voorschriften.
Met nadruk wordt erop gewezen dat o.m. zij, die
willekeurig verzuimen, geacht worden niet
regelmatig te werken.
De uitreiking zal plaatsvinden in het tijdvak liggende
tusschen Kerstmis en Nieuwjaar. Voor deze
verstrekkingen zal in rekening worden
gebracht: voor makreel 45 et. per blik,
voor vleesch 60 et. per blik en voor
haring 40 et. per blik.
Het verschuldigde zal op het loon
worden ingehouden.
DE DIRECTIE.
HEERLEN, 23 December 1944.'

DOOR PETER STIEKEMA

nog enkele jarenmet hen
gecorrespondeerd, maaraan alles
komt een einde. Als ze nu nog leven
moeten zerond 75 en 80 jaar oud
zijn."

Eddy en David maakten deel uit van een,
wat wijnoemden, vlegeltankcompagnie. Aan
de voorkant van hun tank staken twee stalen
balken naar voren, zeg 2,5 meter lang,
waartussen eenrol gemonteerd was. Aan die
rol waren een stukof tienkettingen
vastgemaakt, aan het einde waarvan een
stalen bal zat van ongeveer vijftien centimeter
doorsnee. Metbehulp van dieronddraaiende
stalen ballen ruimde de tankcompagnie
mijnenvelden.op in hetRijnland.
Na enkele weken zo dienstgedraaid te hebben
kwamen ze weer naar Geleen. Als wij hun
tanks in de Mauritslaan voorbij hoorden
denderen, renden wij naar school toe en
namen Eddy en David mee naar huis. In de
achterkeuken trokken ze dan hun tankoveralls
uit, die stijf stonden van demodder. Eerst
gingen beide mannen in bad, waarna Lenie
(ons dienstmeisje) de overalls in bad legde om
de modder er uit te laten weken. Eddy en
David waren weer thuis en dronken 's avonds
met opa hun oudeklare, waarna hen een
comfortabel bed wachtte oponze logeerkamer.
Met spijt in ons hartzagen wij hen tenslotte
voorgoed vertrekken en de hele Mauritslaan
stond langs de straat om afscheid te nemen.
We hebben na dealgehele bevrijding in 1945

Vlegeltanks
„ Op een dagratelde door de Mauritslaan een
hele colonne tanks, die gestationeerd werden
op het schoolplein. De geallieerde militairen
dienden ergens ingekwartierd te worden en
zokwamen Eddy en David bij ons.
Aanvankelijk bleven ze steeds op de
logeerkamer, als hun dienstvoorbij was.
Maar hieraan werd dooropa en tante Maria
snel een einde gemaakt en sindsdien zaten zij
's avonds bij onsin de huiskamer.
Het duurdeeen hele poosvoordat Eddy ons
(dekinderen) duidelijk hadgemaakt dathij
de 'driver' was van de tank. Wisten wij veel
hoe een tank bestuurd werd?Zijprobeerden
ons Engels te leren. Ze lagen dan onder de
tafel van het lachen om ons Angelsaksisch
gebrabbel. Wijvan onze kant lagen in een
deuk als zij moesten voorlezen uit de
'Limburgse Koerier.

Rond dekersttijd (ik denkeen oftwee dagen
voorKerstmis) gingen twee militairen langs
dedeuren in de Mauritslaan met een toch
wel verdomd grotekalkoen. De vraag was
ofeen huisvrouw bereid was die voor hen
te braden, want hun kooktoestellen waren
daarnietgeschikt voor. Oma heefttoen
gezorgd dat dekerstkalkoen werd
klaargemaakt.
Toen de soldaten rond zeven uur 's avonds
hun kerstdiner kwamen ophalen zat opa, net
terug van de mijn, te eten. Hetrook heerlijk.
De soldaten sneden spontaan een hele poot
afen legden die op het bord van opa die
zich datbuitenkansje niet liet ontgaan.
Diekerstavond wilden Eddy en David op hun
logeerkamer blijven, maar daarkwam niets
van terecht. Ikkreeg opdracht hen naar de
huiskamer te halen. Beneden in de gang stond
opa met een blad in de hand met daarop
drie totaan derand gevuldeglaasjes oude
klare. Opa, die geen Engels kende, had
kennelijk van tante Maria een zin uithet
hoofd geleerd. Ditbeeld zal ik nooit vergeten.
Opa, zelf tijdens Wereld Oorlog Igedurende
vier jaarin dienst geweest, stond stram in
de houding en zei: 'My friends, I thank you
for freedom and Iwish you a Merry Christmas
and a happy NewYear.'

M.G.N. Poulsen, Hoensbroek

gen en dat de geallieerden bang
waren voor spionage. Vandaar die
maatregel. Het voedselgebrek was
nog het ergste, want de calorische
waarde van ons dagelijks menu,
datwe via bonkaarten moesten ver-
garen - alles was tot in 1950 op de
bon - was vastgesteld op 1200".
(Een getal dat nu wel wordt aange-
houden voor mensen die snel en
veel willen afvallen. P.S.)

Deze 'Bekendmaking', die
qua vorm en inhoud nog
sterk doet denken aan de

'Bekanntmachungen' van de dan
sinds enige maanden verdreven
Duitse bezetter, is nu een van de ve-
le juweeltjes uit de buitengewone
verzameling van Harry Rouvroye,
66 jaaren inmiddels met pensioen,
na 44 dienstjaren bij DSM. Daar
werd hij uiteindelijk, via jaren van
zelfstudie, senior mechanical engi-
neer op het Constructiebureau.
Als scholier liep Rouvroye, zoon
van detoenmalige veldwachter van
Elsloo, in de oorlogsjaren door de
velden op zoek naar door Engelse
toestellen gedropt propaganda-
materiaal. Het Duitse equivalent
kon hij op het gemeentehuis, waar
hij woonde, gemakkelijk bemachti-
gen. Zo had hij tegen het einde van
de oorlog al een hele verzameling,
die zich de laatste vijftig jaar gesta-
dig uitbreidde tot een werkelijk
reusachtige hoeveelheid. Hiermee
is nu bijna de hele bovenverdieping
van zijn huis volgestouwd. Van
noodrantsoenen, patroonhulzen,
onscherpe (hand)granaten, unifor-
men, sigaretten (Amateurs, Saf-
fiaantjes) munten, postzegels tot
alle mogelijke documenten en fo-
to's. Alleen al van het uit de lucht
schieten door de Duitsers van acht
Vliegende Forten boven westelijk
Zuid-Limburg op 14 oktober 1943
heeft hij ongeveer tienduizend mi-
crofiches uit internationale archie-
ven in zijn bezit.

JNa het eindexamen ambachts-
school ging Harry Rouvroye bij de
stikstofbindingsfabriek in Geleen
werken. Zes dagen per week reisde
hij per trein van de halte De Punt in
Elsloo, die nu niet meer bestaat,
naar station Lutterade. Vervolgens
liep hij naar defabriek, een wande-
ling van een half uur. Onder de
Duitse bezetting werkte hij daar 56
uur per week, maar na de bevrij-
ding werd datteruggebracht tot 48
uur. Rouvroye weet nog precies
hoeveel hij verdiende, zoals hij zich
nog zoveel gebeurtenissen uit die
tijd tot in detail herinnert: 24 cent
per uur, 10,52 gulden per week,
waar jeoverigensvrijwel niets voor
kon kopen. Een pond boter deed
destijdszestig gulden op dezwarte
markt.
„Die eerste periode na de bevrij-
ding was een harde, zware tijd,"
zegt de rijzige inwonervan Elsloo in
zijn woonkamer. Tegen de muur
een grote, tot de nok toe gevulde
boekenkast met werken over en uit
de Tweede Wereldoorlog. Aan de
overige wanden schilderijen van
Elsloo en omgeving, de streekwaar
hij is geboren en getogen en zeer-
aan isverknocht.
„Na de euforie van de bevrijding
door de Amerikanen kwamen we
weer snel met beide benen op de
grond terecht. Het weer was buiten-
gewoon slecht in de herfst van
1944. Erwas letterlijk gebrekaan al-
les. Onze fietsen waren door de
Duitsers meegenomen. Er reden
geen bussen, we mochten ons niet
buiten een straal van vijf kilometer
rond onze woonplaatsen begeven,
tenzij met speciale toestemming.
Je moet niet vergeten dat de Duit-
sers net boven Susteren lagen; dat
we regelmatig onder vuur werden
genomen door artillerie en vliegtui-

wachter, terwijl deze naar de BBC
luisterde. Daarop zei de NSB-bur-
gemeester: „Maar veldwachter,
wat doet u nou?", waarop Rou-
vroye sr. antwoordde: „Kom maar
binnen en luister mee, want het
gaat ook om jouwtoekomst. Ik ver-
wacht dat je hier je mond over-
houdt..." En daar hield de NSB'er
zich aan, die ook niets deed om de
Duitsers de zeker 75 tot honderd
onderduikers, onder wie enkele jo-
den, in handen te spelen. Want zo-
veel personen zaten in het kleine
Elsloo (toen 3000 inwoners) onder-
gedoken.

4

1 oen deDuitsers vlak voor Kerst-
mis '44 hun Ardennenoffensief
startten, heerste bij veel Limbur-
gers grote angst. Het gezin Rou-
vroye had de koffers klaarstaan om
richting België te vluchten. Boven
Susteren stonden vier Duitse divi-
sies gereed om naar Luik door te
stoten, als de Duitsers die stad van-
uit de Ardennen hadden kunnen
bereiken. Zover kwam het gelukkig
niet, maar Kerstmis '44 werd zo wel
een bange en vooral ook karige
Kerst. Daar konden de extra-rant-
soenen van de mijnen niets aan
veranderen.
Maar voor verzamelaars van aller-
lei materiaal uit en over de oorlog
was het een fantastische tijd. Dat
blijkt wel uit de collectie van Harry
Rouvroye. Hij hoopt dat deze in de
toekomst bijeenblijft en kan wor-
den tentoongesteld. In hetvoorjaar
heeft hij daarover een gesprek met
burgemeester Meijervan Stem. Re-
cent is een deel van deverzameling
('nog geen vijf procent') met veel
succes geëxposeerd boven de bi-
bliotheekvanElsloo.

Ook benut Rouvroye zijn kennis
voor het geven van geschiedenis-
lessen opschool, houdthij lezingen
en is hij een actief lid van de Heem-
kundevereniging, die het roemrijke
verleden van Elsloo tracht te ont-
sluieren. Eigenlijk wil hij zijn erva-
ringen en kennis nog eens te boek
stellen. „Maar daar ben ik een beet-
je bang voor. Dan is het afgelopen,
dan is alles gecatologiseerd en is
mijn werk gedaan." Daarom stelt
hij het schrijvennog maar even uit!

Met verzamelen van knipsels be-
gon Harry Rouvroye al vroeg, toen
hij een jaarof tien was. De onlangs
overleden meester Jansen, een in
Elsloo en omgeving zeer geliefde
onderwijzer, bracht hem belang-
stelling voor geschiedenis bij. Op
tienjarige leeftijd raakte hij onder

In die maanden bracht het Ameri-
kaanse leger ongeveer 22.000 ton
voedsel binnen voor de 400.000
hongerende, bevrijde Zuidlimbur-
gers, stelt Rouvroye. Hij kan het
weten, want hij heeft er alle moge-
lijke militaire archieven op nagesla-
gen. Niet alleen die van Freiburg en
Koblenz, maar ook in Londen en,
met hulp van bekenden in de VS.

„ We gingen er niet aan dood,
maar vet werden we er evenmin
van. Doordat we afgesnedenwaren
van de rest van 'Holland', kwam er
van die kant geen aanvoer meer
van graan, vlees, boter, toch al heel
schaarse artikelen. Vooral de men-
sen in steden als Maastricht en
Heerlen leden echt gebrek. Hier in
Elsloo, op het platteland, kon je
vaak nog wel wat regelen om het
karige menu aan te vullen. Jehield
kippen offokte konijnen, die op ge-
zette tijden in de pan verdwenen,
maar in de steden had je dat alle-
maal niet. Op de mijnen werd toen
regelmatig gestaakt tegen dat grote
voedselgebrek. Gelukkig hielpen
deAmerikanen ons enorm."

INladat de Duitsers in de vroege
ochtend van 10 mei 1940 waren
binnen gevallen en de kazematten
aan de andere kant van het Juliana-
kanaal met precies 12 schoten bui-
ten gevecht waren gesteld ('drie
schoten van een 37-mm-kanon op
de Maasberg, 9 schoten van een ka-
non achter de Julianastraat, die de
Duitsers trouwens spoedig daarna
omdoopten in Kerkstraat'), kreeg
zijn vader een dag lateropdracht de
achtergebleven munitie op te rui-
men. Rouvroye was er als de kip-
pen bij om zich meester te maken

de indruk van de berichten over de
Spaanse burgeroorlog ('in het Lim-
burgs Dagblad, dat lees ik al zestig
jaar') en de jonge veldwachters-
zoon, die boven het gemeentehuis
(nu bibliotheek) in Elsloo woonde
begon dieartikelente verzamelen.

Maar volgens Rouvroye heeft die
NSB'er geen vlieg kwaad gedaan.
Op een dag betrapte hij de veld-

De familie Rouvroye zat in de daar-
op volgende jaren in het verzet.
Harry deed koeriersdiensten en
vervoerde berichten in zijn sokken.
Voor de familie van een veldwach-
ter in die tijd geen eenvoudigezaak,
temeer daar Elsloo in de oorlog een
NSB-burgemeester kreeg.

van patroon- en granaathulzen en
onscherp gemaakte handgranaten.
Een dode en een zwaargewonde le-
verde die strijd aan het Julianaka-
naalaan Nederlandse kant op.
Aan het begin van de oorlog, in de
meidagen van 1940, stal hijvan een
in een wei aan de Dorpsstraat ge-
parkeerde Duitse auto ook het ob-
jectdat hem nu nog heel na aan het
hart ligt: een stafkaart met de com-
plete aanvalsroute.

VS-rantsoenen hielden
Zuid-Limburg in leven

Harry Rouvroye kwam er via archiefonderzoek even-
eens achter waar die leveranties uit bestonden en ook
nu is hij zeer gedetailleerd in zn weergave: zeep 315
ton; zout 110 ton; lucifers 145.200 dozen; mcci 10.000

Tussen 16september en 15 december 1944kreeg Zuid-
Limburg 1500 ton uit de Amerikaanse voorraden toe-
gewezen. Van 15 december 1944 tot 12 januari 1945
stokte de aanvoer in verband met hetArdennenoffen-
sief, maar vanaf 12 januari kwam de levering weer op
gang, hetgeen tot 23 februari 3600 ton kostbaar voed-
sel betekende. Van 23 februari tot 23 maart kon de US
Army evenmin leveren in verband met de offensieven
aan Roer en Rijn, maar van 23 maart tot 29 julikwam
maar liefst 16000ton Limburg in.

Het bevrijde deel van Limburg was voor de voedsel-
voorziening voor een groot deelafhankelijk van wat ter
plaatse verkrijgbaar was. Er heerste voedselschaarste
en het door de overheid via het distributiesysteem be-
paalde dagelijks menu leverde niet meer dan 1200 ca-
lorieën op. Het Amerikaanse leger zorgde voor een
welkome extra-aanvoer in de periode tussen 16 sep-
tember 1944 en 29 juli 1945, zo ontdekte Elsloonaar
HarryRouvroye in de archieven. In totaal kwam 22.000
ton aan Army-voedsel Limburg binnen.

Ondanks dezeenorme aanvoer was er een gebrek aan
voedsel, zodat hetaantalcalorieën perpersoon per dag
tot de lente van 1945 beperkt bleef.

Uit het bezette Duitse grensgebied werden in die tijd
overigens ook al de nodige voedingsmiddelen 'inge-
voerd' - een eufemisme voor weggehaald -, uiteraard
in overleg met de geallieerden* Zo kregen devoedsel-
distributeurs de beschikking over 135 paarden, 1062
stuks rundvee, 247 varkens, 153 schapen, 80 geiten en
20kippen. Verder 1300 ton voederbieten, 100 ton aard-
appelen, 123 ton koolrabi, 60 ton suikerbieten en enke-
le tonnen haver, gerst en tarwe.

Voor het overige bestond de aanvoer uit allerlei soor-
ten fruit in blik, jam, kip, puddingpoeder, ketchup,
asperges, azijn, limonadepoeder, geconcentreerde
sauzen, snoep, peper, eipoeder, tomaten, pindakaas,
macaroni, aardappelen en andere - voor de Limbur-
gers exotische - produkten. Deze werden vooral ver-
deeld over deziekenhuizen in het bevrijde Limburg.

ton. Vlees en vleeswaren 1500 ton; margarine 160 ton;
vet 1200 ton; chocolade 450 ton; soeppoeder 550 ton;
koffie 450 ton; peulvruchten 2500 ton; biscuit 330 ton;
melk en melkpoeder 360 ton; suiker 1200 ton; vis 60
ton.

Harry Rouvroye
met de in het
artikelaange-
haalde 'bekend-
makingen
enkele andere
objecten uit
zijn fraaie
verzameling.
foto:
PETER ROOZEN
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Met 13 executies
bracht Matthaeas
2800 onderduikers
in Roermond te voorschijn

Kuuroord in Badßevensen

DOOR JAN VAN LIESHOUT

vin en hertrouwde met Irmgard Ko-
lodziej, van wie hij reeds een kind
had.

■"P tweede en derdekerstdag 1944 werden even
jjverde grens bij Roermond dertien onderduikersdoodgeschoten. De executies werden bekend
.-emaakt op affiches, waarmee alle mannelijke
""woners van het nog niet bevrijde Roermond
lorden opgeroepen om zich op 30 december om'6 uur op de Ortskommandantur te melden. Wieaan dit bevel geen gevolg zou geven, zou zonder
jjanzien des persoons worden
foodgeschoten.

11 totaal kwamen 2800 mannen uit
"ton schuilplaatsen tevoorschijn. Tevoet werden zij naar Duitsland
jgevoerd.Verantwoordelijk voor'ePortatie en executies was Ulrich
"jatthaeas, die op 21 juli is overleden.% Werd 83 jaar.

Bad Bevensen is een dorp op
de Lüneburgerheide. Gefre-
quenteerd vanwege zijn

"eneeskrachtig bron en zijn gezon-
j[ tocht. Op 21 juli blies Ulrich
"rtthaeas in dit kuuroord zijn laat-

(e ademtocht uit. Niet in een vane klinieken, maar in een chique

j~Irich Matthaeas werd op 11 juni
j 't in Hannover geboren. Zijn va-
||?r Was bouwmeester bij de Ko-
(lr,klijke Pruisische Spoorwegen;Msr meer in Gleiwitz, waar zoon
Jich het gymnasium afmaakte. In

31 trad hij als journalistin dienstari de Schlesische Zeitung. Ook
■■deerde hij economie, filosofien9ermanistiek.

Jto'g jaar geleden resideerde
l^tthaeas in een kelder aan deassaustraat in Roermond. Hij had
U. commando over het bataljon
J"tse parachutisten. Niemand

hem zonder toestemming
Een lijfwacht waakte overl 6* Porselein waarvan hij at en over

et glaswerk waaruit hij dronk. Hij
Js bang dat iemand hem zou ver-Ftigen.

Vervolgens werd hij adviseur van
zijn vroegere regimentscomman-
dant, luitenant-kolonel Hübner. De-i
ze kon zijn ogen niet geloven toen
hij door Matthaeas. van de trein
werd gehaald. Hij klaagde zijn
moordzuchtige adviseur aan we-
gens oorlogsmisdaden opKreta en
in Rusland, met als gevolg dat
Matthaeas op nonaktief werd ge-
steld en zich tegenover justitie
moest verantwoorden.

Omdat Matthaeas het in deboeken-
en tijdschriftenhandel niet meer
zag zitten, meldde hij zich voor een
commando bij de Bundeswehr. Hij
werd gekeurd en gezond bevon-
den. Ook nam hij deel aan deeerste
commandantenleergang in Sont-
hofen en bezocht de tolkenschool
inGermersheim.

!■"■) belangstelling voor de journa-
l^'ek verdween, toen de Duitse
.*>nten werden gelijkgeschakeld,pthaeas meldde zich bij de

en werd ingedeeld bij
ti
c tochtdoelartillerie. Na de bezet-

..9 van Noorwegen vroeg hij aver-
ij aatsing en werd hij ingedeeld bij

3de Fallschirmjagerregiment.
tatwerd op 20 mei 1941 boven Kre-*9edropt.

6 verliezen waren groot. Vele pa-
( chutisten hingen al dood in de

voordat ze de grond kon-
■eri bereiken. Anderen verdronken. zee. De Kretenzers sneden .de. --gen, neuzen, oren, vingers en
'"■bitaliën af.

De Zevende Strafkamer van het
Landgericht in Bonn concludeerde,
op 23 november 1960, dat de exe-
cuties opKreta nietals oorlogsmis-
daad konden worden aangemerkt.
Evenmin kon hij in staat van be-
schuldiging worden gesteld voor
de executie vanRussische krijgsge-
vangenen bij een uitbraak uit een
omsingeld dorpje in het Donbek-
ken, aldushet oordeelvan deTwee-
de Vacantie Strafkamer van het
Landgericht in Bonn, op 24 augus-
tus 1962. Er waren onvoldoende
bewijzen.

JVlatthaeas werd gerehabiliteerd,
maar ging met vervroegd pen-
sioen. Eveneens in 1964 legde zijn
vrouw haar praktijk neer. Het echt-
paar wilde rust. Die was van korte
duur. Eind 1966 werd Matthaeas
aangeklaagd door de journalist
Wim Wennekens en begin 1972
doorde advocaat mr. Theo van
't Grunewold, in beide gevallen
voor de executies in Roermond.
Pas op 27 juni 1977 concludeerde
detoenmalige officier van justitiein
Braunschweig, dr. Sauer, dat
Matthaeas voor zijn daden in de La-
ge Landen volgens Duits strafrecht
niet meerkon worden vervolgd.renwagons van Viersen naar een

doorgangskampvoor dwangarbei-
ders in Wuppertal gebracht. De vak-
lieden werden in fabrieken of bij
particulieren tewerkgesteld. De
overigen moesten puin en sneeuw
ruimen

v_yp tweede kerstdag werden
veertien van hen samen met een
Oekraïnse vrouw voorgeleid aan
het standgerecht, dat Matthaeas
had ingesteld en zelf voorzat. On-
der meer werd de gedaagden ver-
boden wapenbezit ten laste gelegd.
Ofschoon dat werd ontkend en cor-
pora delicta ontbraken, werden
dertien van hen ter dood veroor-
deeld. De Oekraïnse en haar min-
naar kregen gratie.

Mr. jonkheerLodewijk deBeaufort,
de officier van justitie in Amster-
dam die in mei 1979 exclusief met
de opsporing van oorlogsmisdadi-
gers werd belast, dacht daar anders
over. „Voor mij heeft Matthaeas die
processen opgevoerd om achteraf
zijn wandaden te kunnen legitime-
ren. Wat hij deed was in strijd met
recht en wetten en gewoonten van
de oorlog. Hij pleegde daardoor
een oorlogsmisdrijf, dat niet ver-
jaart." De Beaufort plaatste Matt-
haeas daarom op de lijstvan nog te
berechten oorlogsmisdadigers.

mando over een bataljon in het re-
giment dat majoor Friedrich Hüb-
ner in de Eifel had opgesteld. Dat
werd in september 1944 in aller
haast naar België gestuurd om er
front te maken naar het Albertka-
naal. Maar het bataljon Matthaeas
kwam nietverder dan Houthalen.

In Kinrooi liet Matthaeas vervol-
gens twee gedeserteerde SS'ers te-
rechtstellen. Dat gebeurde ook met
de Belgen, die hen van burgerkle-
ding hadden voorzien. In Helden-
Grashoekjoeg hij de familie Wilms-
Lemmen de boerderij uit, omdat hij
dochter Nel niet mocht 'gebruiken.
Zoon Tinus, die in de schuur was
achtergebleven, werd op bevel van
Matthaeas doodgeschoten

Na de deportatie van de mannen
volgde, medio januari 1945, de eva-
cuatievan vrouwen enkinderen. Te
voet trokken zij door de sneeuw
naar het Duitse Bruggen, waar in
een lege fabriek moest worden ge-
wachtop detrein die henvia Duits-
land naar Noord-Nederland zou
brengen. Door deze massale uit-
tocht konden slechts weinigen de
Amerikanen begroeten, die op 1
maart 1945 Roermond bevrijdden.

Stthaeas, die het commando van
zwaargewonde bataljonscom-

mandant had overgenomen, wilde
'erop een voorbeeld stellen. In

I emè, op het schiereilandAkrotiri,
J- bij alle dorpelingen naar het
U arktplein drijven. Hij telde telkens

zevende of zeventiende man af
d 'iet hen buiten het dorp blind-
den en doodschieten. Het Uze-

Kruis Eerste Klas was zijn deel.
°vendien werd hij tot kapitein be-

v rrJerd: voldoende perspectief
v?°r een huwelijk met Mariene Le-
dn uit Hausbergen, indeKreis Min-

I e wittebroodsweken waren nog
voorbij, toen Matthaeas naar

U " Oostfront werd gecomman-erd. Eind 1942 had hij het com-
ando over een bataljon parachu-

-0 ten. Onderweg naar het Midden-
°nfront liep een van de treinen in

mijnenveld, dat door partiza-** was gelegd. In Donskoj-Kras-
Owka werd het bataljon omsin-'d. Maar Matthaeas slaagde erinbuitte breken.

In Nederland liet Matthaeas zich
niet meer zien. Ondanks zijn huiver
voor de pers ontving hij deze ver-
slaggever op 21 januari 1981 in
Salzgitter-Lebenstedt. Het ging niet
goed met hem, zo zei hij. Oorlog,
mishandelingen en spanningen als
gevolg van drie gerechtelijke voor-
onderzoeken hadden zijn gezond-
heid ondermijnd. De executies in
Roermond kon hij zich 'vaag' herin-
neren.

jtSegin mei 1945keerden deeerste
evacués terug. Vraag was waar de
dertien onderduikers waren begra-
ven, die op tweede en derde kerst-
dag 1944 waren terechtgesteld.
Vraag was ook of de man nog leef-
de die verantwoordelijk voor de
executie was.

cbterde Donjets maakte hij ander-
d

a <-l kennis met partizanen. Ze na-
s rden zijn commandopost in Duit-
-5 uniformen met Duitse onder-
k Slechts twee-

nderd van zijn mannen waren er
Ifid °Ver' toen "vlatthaeas in aPri'(j." met een partizanenpsychose. de strijd werd genomen. Vanwe-
k-*'in inzet in de Sovjetunie werd

" bevorderd tot majoor.

Ternauwernood wist het bataljon
Matthaeas daarna aan een omsin-
geling te ontkomen, toen twee Brit-
se legerkorpsen doorstootten naar
de Maas. Op de oostelijke oever
stond het Duitse Eerste Parachutis-
tenleger van generaal Alfred
Schlemm. De sector Roermond-
Linne werd het regiment Hübner
toegewezen. Het bataljon Matt-
haeas bezette Roermond, waar de
mensen inmiddels in kelders huis-
den. Matthaeas zelf vestigde zijn
commandopost in de goed gestutte
en met tapijten belegde kelder van
slager Toon Janssen aan de Nas-
saustraat. Pal naast de huizen, die
op 11 novemberwaren plat gebom-
bardeerd.

„Ik vond het verschrikkelijk wat ik
de mensen moest aandoen," ver-
ontschuldigde hij zich. „Ik was ech-
ter in een situatie terecht gekomen,
dat ik geen andere keus had. Her-
haaldelijk werd door burgers op
mijn soldaten geschoten. Boven-
dien seinden burgers informatie
doornaar de Engelsen."

In Dachau kon Matthaeas worden
opgespoord. Op 14 februari 1947
haalden Nederlandse marechaus-
sees hem er op. Onderweg werd hij
zodanig toegetakeld, dat hij voor
dood in de kelder van een villa in
Wiesbaden werd achtergelaten.
Matthaeas kwam echter weer bij
bewustzijn, klom uit het raam en
vluchtte in een kolentrein naar het
Noorden. Een tandarts in Salzgit-
ter-Lebenstedt, Irmgard Kolodziej,
verleende hem onderdak.

Niet alle vragen konden toen in
1981 worden gesteld. Na tweeën-
eenhalf uur moest hij zijn hondje
uitlaten, dat dertien jaaroud, blind
en doof was. Van een vervolgge-
sprek wilde Matthaeas niet meer
weten.

De Nassaustraat werd afgezet, toen
de terdoodveroordeelden om tien
over vijf met schop of pikhouweel
naar buiten kwamen. De in Roer-
mond ondergedoken molenaar uit
hetDuitseKassei, diebij een vlucht-
poging was gewond, werd met
paard en kar afgevoerd.
Voorbij het douanekantoor Maal-
broek aan de voet van de Elmpter-
berg sloeg het gezelschaprechts af.
Tussen de grenspalen 409 en 410,
ongeveer vijfhonderd meter van de
grens, op Duits grondgebied, werd
een plek van drie bij tweeëneenhal-
ve meter sneeuwvrij gemaakt. Ver-
volgens moesten de terdoodver-
oordeelden om beurten hakken en
graven. In groepenvan driewerden
zij doodgeschoten. De volgende
dag werd de dertiende terdoodver-
oordeelde terechtgesteld.

_C_en golf van ontzetting over-
spoelde Roermond en Maasniel,
toen de affiches met de namen van
de geëxecuteerden werden aange-
plakt. Alle mannelijke inwonerstus-
sen 16 en 60 jaar werden opgeroe-
pen om zich vóór 30 december, 16
uur te melden op de Ortskamman-
dantur. Wie aan dit bevel geen ge-
volg zou geven, zou worden dood-
geschoten.

Zujij-Frankrijk werd het bataljon
|Pnieuw geformeerd en onderge-
s. *^cht in de 2.Fallschirmjagerdivi-
l n- Zo kwam hij, na de val en ver-

nning van Mussolini, in dezomer
C. 1943, in ltalië terecht' ln de
j^rfst werd de parachutistendivisie

de Oekraïne ingezet. Ofschoon
I 9 nietgeheel hersteld van de ma-

'a die Matthaeas in de heuvels
j nd. Rome had opgelopen, nam hij
J januari 1944 het bevel over zijn
v teljon weer over Qat |eec| 2ware

■en en- Slecbts veertig man wa-

3n^er nog in leven, toen Matthaeas
i^dermaal met een malaria-aanvaleen lazaret werd opgenomen.

6eh 0n artsen in Kitzbuhel hem
aarl *rontcomrriando ontraadden,kaardde hij toch weer het com-

Omdat razzia's van de Grüne Polizei
geen resultaat opleverden, open-
den Fallschirmjager de jacht op
onderduikers. Een marskramer, die
in de nacht van eerste op tweede
kerstdag wegens konijnendiefstal
van bed was gelicht en zijn hachje
wilde redden, wees hen de slaap-
plaats van de onderduikers die zich
schuil hielden in een school voor
bijzonder lager onderwijs. Onder
een vloer werdentien onderduikers
uitgehaald. Zij werden overge-
bracht naar de textielwinkel van
Pieter van Huizen aan de Nassau-
straat, waar meer onderduikers
waren ingesloten.

In totaal kwamen, op 30 december
1944, 2800 mannen uit hun schuil-
hoeken tevoorschijn. Bij valavond
werden ze in een snerpende
sneeuwstorm, in groepen van
tweehonderd, afgevoerd. Tegen de
morgen bereikten zij de wielerbaan
van Duiken. Ze overnachtten in een
ontruimde machinefabriek. En op
nieuwjaarsdag werdenze in goede-

In november van datzelfde jaar
kwamen Nederlandse recher-
cheurs hem weer op het spoor.
Door de vindingrijkheid van zijn
minnares wist Matthaeas opnieuw
te ontkomen. Vijfjaar leefde hij on-
dei een valse naam en was hij ver-
tegenwoordiger van een boeken-
en tijdschriftenhandel in Wiesba-
den.Begin 1952 deed hij onder wa-
re naam aangifte van zijn valse
naam. Hij scheiddevan Mariene Le-

In 1993 verhuisde hij naar Bad Be-
vensen, waar hij in een luxe bejaar-
denhuis, op 21 juli van dit jaar,zijn
laatste ademtocht uitblies. Hij was
83. Mathieuke Sevenich en Jantje
Tobben, de jongstenvan de dertien
die op tweede en derde kerstdag
1944 werden terechtgesteld, wer-
den slechts 16jaar.

De gelijmde herder

/„Van ons huis werden tweekamers
maar zelden bewoond. De
zogenaamde 'goede'kamer werd
alleen gebruikt tijdens kermissen en

communiefeesten. En één slaapkamer op de
eerste verdieping diende als logeerkamer.
Zodoende werd al directbij het uitbreken van
de oorlog, in de meidagen van 1940, een
Duitse officier met zijn oppasser bij ons
ingekwartierd.
Bij de bevrijding hadden we Amerikaanse
officieren 'op bezoek', terwijl soldaten in de
weilanden lagen. Het was toen eenkoude
en natte herfst en 's nachtskonden we de
soldaten in hun tentjes horen hoesten.
Weer laterkregen we evacués. een familie
uitKerkrade. Toen ook dezeweer vertrokken
waren, werd op een donkere winteravond
voorkerst op devoordeur geklopt. Vader
keek door hetraampje en zag een zwaar
bewapende Amerikaanse soldaat. Hij dacht
aan inkwartiering in verband met het
Ardennenoffensiefen nodigde de soldaat uit
om binnen te komen. Deze weigerde echter
en ging zelfs uit het flauwe schijnsel van de
ganglamp staan. Daarna zei hij watin
gebrekkig Engels. Vader sprak hem vervolgens
in hetDuits aan en toen bleek de soldaat
die taalperfect te beheersen. Hij vroeg onder
andere de weg naar Aken. Hierna verdween
hij even onverwachts als hijgekomen was in
de stille donkere straat.
Wij vonden het maar vreemd. Een goed
bewapende Amerikaanse soldaat te voet en
helemaal alleen. Wij dachten aan een
gedeserteerde Amerikaanse militair, maar die
zou niet naar Aken gaan. Ofmisschien een
ontvluchte Duitse soldaat uiteen Amerikaans
krijgsgevangenkamp, die tijdens de
Weinachten in Der Heimat wilde zijn. Maar
diezou nietzo bewapend zijn. Enkele dagen
later hoorden we datDuitse soldaten vermomd
als Amerikaanse militairen achter de
geallieerde linies waren gedropt, de
zogenaamde weerwolfcommando's.
Vlak voorkerstkregen we toch nog
inkwartiering van Engelse soldaten. Zij waren
niet zo goedgeefs als deAmerikanen, maar
we vonden het toch fijn met hen hetkerstfeest
te vieren. Op een avond zaten we dan ook
gezellig met de soldaten rond de kerststal in
de kleine woonkamer. Op een gegeven
ogenblik liet een van de soldaten bij het
bewonderen van de kerststal een herderop
degrond vallen. Die brak, wat de soldaat
heel erg vond.
Maar wij troostten hem door deherder weer
zo goed als mogelijk te lijmen. Tot onze spijt
moesten de Engelsen nog de volgende dag
vertrekken vanwege hetArdennenoffensief.
De gelijmde herderstaat nog steeds in de
kerststal en doetons al 50 jaardenkenaan
dieEngelse soldaat vanKerstmis 1944."

J.A. Blezer, Klimmen

Weg papa, weg boom
„Kerstmis 1944kan ik mij nog goed
herinneren. Papa werkte in de mijn en we
waren zo arm als een luis. Mam moest de
touwtjes aan elkaarknopen. ledere dag stond
ze kleren te wassen, zodat we er devolgende
dag weer netjes uitzagen. Ik heb toen schoenen
gekregen van héter schoenenbon, want ze
ging toch nooit weg. Mijn zusjes kregen een
pop dieze zelfgemaakt had van stof.
Op een avondkwam Pap met eenkerstboom
thuis, hij was prachtig. Papa zou hem gaan
opzetten. Hij was er bijna mee klaar - alleen
de kaarsjes moesten er nog in - toen er
werd aangebeld. En wie stonder? Juist, de
politie. Papa had deboom namelijk gepikt
in hetbos. Weg papa en weg boom!
Maar het is toch noggoed gekomen. Met
eenprocesverbaal. Pap weer thuis,
maar.. .geen boom. Dat was Kerstmis 1944."

Mevr. C. Jansen, Heerlen.

Kerstkindje
„Ja, Kerst '44 was heelbijzonder. Ik woonde
in Roermonden was 15 jaar. Onze stad lag
in de frontlinie en wij leefden al wekenlang
in dekelder. Ook woonde bij ons een jong
stel in, omdat ze noggeen eigen huis hadden.
Die dag was er ontzettend geknetter van
granaatvuur en tegen negen uur 's avonds
gingen weer eens de sirenes voor luchtalarm.
Mijn moeder begon derozenkrans te bidden,
maar ikkroop dekelder uit en ging op straat
kijken naar de lichtkogels die in delucht
hingen. De hemel was één grotekerstboom.
Toen ik weer terugkwam in dekelder, hoorde
ik een baby huilen. Hoe kon dat nou! Wij
hadden geen kleintjes meer, onze jongste was
zes jaar. Mijn moeder zei dat hetkerstkindje
bij ons was geboren! Het jonge stel datbij
ons inwoonde was vader en moeder geworden!
Wist ik veel? Ik geloofdenog in de ooievaar.
Vader had een fles bessewijn bewaard voor
de bevrijding, maar die hebben we die avond
metzn allen leeggedronken op de gezondheid

en een goede toekomst van de baby.
Een toekomst zonder oorlog en
geweld. Voormij was dat de mooiste
kerstnacht met een echtkerstkindje!"

J.Berbers-Houx, Brunssum.

Oorlogsmisdadiger Ulrich Matthaeas tijdens zijn krijgsgevangenschap
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'Een sobere, maar bijzondere kerst. Hetfeestmaal
bestond uit ons eigen konijn. Aan de overkant van de
tafel zat een slanke, blonde 'Tommy. Een Engelse
bevrijder die bij ons zijn 20ste verjaardag had gevierd.
Hij zei bijna niks en voelde zich niet op zijn gemak.
Geen kerst thuis in Engeland en zijn kameraad Bill
moest uitgerekend deze nacht dewacht houden bij het
afweergeschut in Holturn. Volgens mij was deze
'Tommy' eenzaam' schreef de 70-jarige Anny Maassen
uit Bom over kerst'44 aan onze krant. Nu vertelt de
eveneens 70-jarige Londenaar Harry Mangham: „Het
was gezellig bij de familie Maassen. Overal hingen
takken en in de hoek stond een kleine kerstboom. Het
eten was natuurlijk heel anders dan dat van de
veldkeuken die ik gewend was."

DOOR KAT JAKREUKELS

„Toen was mijn diensttijd voorbij,"
komt Harry er even tussendoor.
„Afzwaaien, wennen aan het bur-
gerleven en een baan zoeken."

geschreven om mijn medeleven te
uiten. Het begin van een lange
vriendschap."

1 wee weken later was het vrede.
„Voor ons brak een heerlijke tijd
aan", gaat Anny verder. „Met
twaalf jongens en drie meisjes
vormden we een echte uitgaans-
club. We leerden elkaar dansen en
gingen naar de bevrijdingsfeesten.
Mijn correspondentie ging gewoon
door. Eerst kreeg ik brieven uit
Duitsland, daarna uit Engeland en
later zelfs uitBirma."

„Het eerste kerstfeest na de
bevrijding herinner ik me als de dag
van gisteren. Ik was zeven jaar. Bij
ons thuis waren zes Engelse soldaten

ingekwartierd. Ze sliepen in de voorkamer
op de grond in legerslaapzakken. In de
achterkameren keuken leefden wij met z'n
vijven. Mijn moederkookte dikwijls een pan
stamppotextra en dankwamen de soldaten
ookbij onszitten.
De avond voorKerst hadzehen ook
uitgenodigd. We zaten met elf mensen in
onze huiskamer. De soldaten lieten een paar
foto 's zien van thuis. Ik zag weemoed in hun
blikken. Mijn moeder en zus hadden de
kerstboom enkerststal opgezet. De kachel
brandde en zelfgebakken lekkernijen werden
uit dekelder genaaid. Er was chocolademelk
en surrogaatkoffie.
Opeens ging mijn vader op een stoel staan
en nam een kruisbeeld achter bol glas van
demuur af. Hij pakte een sleuteltje uit zijn
zak, draaide hetkruisbeeld op en hing het
weer tegen de muur. Na een paar seconden
klonk het 'Stille nacht, heilige nacht', door
dekamer. Duidelijk en warm. ledereen werd
stil. De sfeer was heel intiem, bijna 'hemels.
De soldaten staarden naarhetkruisbeeld.
Daarna keken ze elkaar aan en toen mijn
moeder. Spontaan stonden ze op, omhelsden
haar en wensten haareen gelukkig kerstfeest,
's Morgens om vier uur gingen we met het
hele gezin en een paar soldaten te voet naar
denachtmis. Er lag een dikpak sneeuw. De
kerk was zó vol datwe moesten staan. Maar
ik was o zo trots datwe soldaten bij ons
hadden.
Na de oorlog toen ze weernaar Engeland
vertrokken waren, hielden ze nog briefcontact
met ons. Eén keer kwamen heel onverwacht
twee van hen ons bezoeken. Ze herinnerden
ons nog aanKerstmis 1944. En ze
vroegen ofmijn vader het kruisbeeld
nog eens wilde opdraaien. Die
kerstmis van tóén heeft een diepe
indruk op mijachtergelaten."

L. Dagniaux-Waulthers, Geleen

Kerst in Engeland is ook een stuk
uitbundiger dan in Bom. Een soort
carnaval, volgens Harry. Toch mist
hij het niet. Hij viert Kerstmis net zo
lief in intiemekring samen met An-
ny en de driekinderen en hun part-
ners.

In juni 1957 komt Harry voorgoed
naar Nederland. Een hele omscha-
keling. „Bom is een bloempot ver-
geleken bij London. Ik moest echt
wennen. Vooral de taal was in het
begin een probleem. Ik kon alleen
maar 'dankuwel' en 'aljeblieft' zeg-
gen. En al die dialecten maakten het
nog moeilijker."

AmerikaansekalkoervoorNic.Pleijers
Anny: „Na nieuwjaar ging hij weg.
Er zat alweereen nieuwe groep van

Het was geen liefde op het eerste
gezicht, maar na een vriendschap-
pelijke correspondentie van dertien
jaaren een verkering van drie jaar
werd het afscheid nemen steeds
moeilijker. 34 jaargeleden zijn ze in
het huwelijksbootje gestapt.

negen soldaten in de kamer, toen
we afscheid namen. Met een
vriendschappelijk kusje op mijn
wang en de belofte 'na de oorlog
kom ik nog eens terug' vertrok hij.
In het begin heb ik alleen met zijn
vriend Bill geschreven. Maar Bill
sneuveldevlak voor het einde van
de oorlog.Voor de ogen van 'Tom-
my' ontplofte devrachtwagen waar
hij in zat bij een luchtaanvalaan de
Elbe.lk vond dat zo erg voor 'Tom-
my. Bill was zijn steun en toever-
laat. Toen heb ik hem een briefje

UI I et is inmiddels Kerst-
I I mis 1994 en dezelfde

/"JL JL 'Tommy' zit ai 34 jaar
bij ons aan tafel. Maar niet meer
eenzaam en verdrietig, maar als
middelpunt van zijn eigen gezin. En
als we op kerstnacht na de nacht-
mis allemaalsamen aan de traditio-
nele koffietafel zitten en wij elkaar
met een kus 'Happy Christmas'
wensen, denken we alletwee vol
weemoed terug aan die halve eeuw
geleden. Toen waren we pas 20 en
haddenwe geen idee datwe ooitbij
elkaar terug zouden komen". Het
zal duidelijk zijn dat oorlogsbruid
Anny Mangham-Maassen het hele-
maal niet erg vindt om terug te kij-
ken naar de laatste maandenvan de
TweedeWereldoorlog.

De koffie en de bonbons in huize
Mangham in Bom staan klaar. Har-
ry. rent druk heen en weer. Hij is
vandaag gastheer. Anny moet bij-
komen van een heupoperatie die ze
net heeft ondergaan. Steeds weer
wiebeltze op en neer in haar stoel.
Stilzittenvindt ze maar niks.

„6 december 1944, precies een half
jaar na D-day en drie maanden na
onze bevrijding, kwamen de Engel-
sen. De Amerikanen vertrokken,"
herinnert Anny zich precies. „Wij
woonden vrij afgelegen aan de
Sluisweg in Bom, want mijn vader
was toendertijd sluiswachter. We
hadden gelukkig niet veel last van
de Duitsers."
„Het was een gezellige tijd. Alles
kon. Bij ons thuis was het altijd zoe-
te inval, 's Avonds zaten de keuken
en de kamer vol met soldaten. Ver-
tellen, grappen en lachen. Tot er
weer die stilte viel, als de groep
weg moest naar het front. Die be-

wuste 6 december ontmoette ik
mijn 'Tommy. Hij speelde piano en
kon zingen als George Formby."

JLT.arry neemt een bonbon. „Ei-
genlijk is het allemaal begonnen
met een leugen. Mijn kameraad Bill
en ik waren op zoek naar een vers
eitje. We hadden genoeg van het
'poedereten' dat we in dienst kre-
gen. We belden eerst bij de buren
aan, maar diespraken geen Engels.
Toen we bij de familie Maassen
langsgingen, deden we net of dat

eitje voor een zieke vriend van ons
was. Maar helaas, ze hadden geen
kippen. Diezelfde avond hebben we
daar wel gegeten."

Kerst '94 wordt echtereen stukrus-
tiger. Anny: „Waarschijnlijk vieren
we het dit jaar alleen met ons
tweeën. Maar dat is geen pro-
bleem, want Harry is een echte keu-
kenprins. En we houden toch al niet
zo van al die toeters en bellen. We
kaarten wat en ik koop een lekkere
taart. We zullen het samen best ge-
zellig hebben."

Op tweede kerstdag 1944 houdt Nic. Pleijers uit Mechelen
de wacht bij de kolenmijn SintAnna in het Duitse
Kohlscheid. De jonge stoottroeper staat naast een
Amerikaanse soldaat. Pleijers schrijft aan onze krant: 'Uit
het schemerdonker kwam een mijnwerker
ons tegemoet. Hij begroette ons met de
woorden 'Fröhlige Weihnachten'. De
Amerikaan vroeg wat de man bedoelde.
Zijn antwoord was duidelijk. 'Shut up.
Christmas is not for soldiers, only for
civilians'.' Een middag later at Pleijers
voor het eerst in zijn leven kalkoen.

DOOR EMILE HOLLMAN

Kerstvarken
„Zoals gebruikelijk in de oorlogsjaren werden
her en dervarkens vetgemest om iets tussen
deboterham en bij de warme maaltijd te
hebben wat op vlees leek. Dat vetmesten
werd wel in hetgeheim gedaan, want het
was verboden. Dus moesten we klein
beginnen, met biggetjes.
In het voorjaar van 1944 leenden we een
bolderwagen bij Wierts op Ten Esschen.
Daarna ging hetrichting Wijnandsrade naar
mijn tante, dievan diekleine schreeuwlelijke
varkentjes had. Wij noemden ze toen 'bagge'.
Wij waren flinke bengels met onze acht en
negen jaar.
Nadat we met onze aanwinst veilig in
Hoensbroek-station waren aangekomen, werd
deze thuis schreeuwende in de stal gezet met
stro dat bij boer Sillekens in eenzak was
gehaald. ledere week moesten we de stal
uitmesten, want varkens maken me een troep.
Je 'hoorde' hem zelfs groeienin de stal.
Zo 'n 15 tot20 kilo per week. Datkwam
door het uitstekende voedsel, dat hijkreeg
voorgeschoteld. Natuurlijk met zelf
gezeumerdegranen en gemalen in demolen
van Peters.
In deaanloop naar de kerst van 1944 waren
wij in hetzuidelijkste stukje Nederland al
bevrijd. Voor ons in Hoensbroek-station
gebeurde dat op 18september. We hoorden
de tanks diedag uit Weustenrade de berg
opronken. Een paar dagen eerder was
mevrouw Jansen nog dodelijk getroffen door
een granaat die insloeg in haar huis in Ten
Esschen.
De bevrijders werden ingekwartierd in
Hoensbroek-station, waar veel scholen, een
klooster en een patronaat stonden. Maar er
was nog plaats te weinig, dus werden ook
gezinnen ingeschakeld. Wij hadden opeen
gegeven moment twaalfAmerikaanse
militairen in ons huis. Voor ons was dat
natuurlijk het einde.
Het varken was inmiddels alover dehonderd
kilo, maar kreeg toen vlekken overzijn strakke
vette lichaam. Mijn vader zei toen: 'Dat ziet
er nietzo goeduit.' Omdat hij stiekem werd
vetgemest, kon er geen veearts bijgehaald
worden.
Hij vrat niks meer en had ookkoorts. Hij
leek weleen Brabants kacheltje, zo heet.
Toen ons varken uiteindelijk stierf, moest
mijn moeder die hem zo goed te eten had
gegeven, vreselijk huilen.
Daar laghij dan onze koteletten-boy. Maar
wat nu? Waar moesten wij met dezekolos
naar toe? Toen wijin bed lagen, heeftmijn
vader een schop gepakt en een gat gegraven
in de tuin. Daar werd hetkadaver in
gedeponeerd. Noch de twaalfAmerikanen,
noch iemand anders van ons gezin van twee
meisjes en vier jongenshadden er iets van
gemerkt. Zo werd ons dusnet voor dekerst

menigkilo vlees ontnomen. En geld
om ander vlees tekopen was er
niet. Maar we zijn toch groot
geworden."

J. Sijstermans, Voerendaal.

Nic. Pleijers was een kap-
persgezel van zeventien
jaar oud, toen de oorlog

uitbrak. Nadat zijn baas in 1941 aan
het werk was gezet in Aken, ver-
huisde hij naar de mijnWilhelmina.
Later dook hij onder, omdat de
Duitsers in zijn woonplaats man-'
nen ronselden om in Nijswiller
loopgraven te maken. De bevrij-
ding kwam op 23 september 1944.
Pleijers hielp mee populieren over
de Geul te leggen, opdat deAmeri-
kanen niet in hun opmars gestuit
zouden worden door de aan flarden
geschoten bruggen.
Hij herinnert zich de zeven Duitse
soldaten die zich bij de boerderij
van Jerome ophielden. „De moffen
gingen te voet naar huis. Eigenlijk
had ik wel medelijden met ze. Ze
beseften dat ze verloren hadden.
Mijn moeder heeft ze nog een kop
koffie aangeboden."

Vijf van hen sneuvelden en hun
lijken werden tegenover het kruis
op de Hillishagerweg, op de Glu-
koel, gelegd. Een bezienswaardig-
heid van allure. De lijken werden
beroofd van alles wat voor souve-
nirdoorkon gaan, tot sigarepeuken
toe. Ze werden begraven, toen ze
begonnen te rieken. Veel later wer-
den ze weer opgegraven. Ook Pleij-

ers ging kijken. „Ik had vrede met
die lijken. Ik dacht: Ze kunnen nu
niks meer doen."

Daar waar anderen de wondenkon-
den likken en langzaam met de her-
opbouw van hun leven begonnen,
kreeg de oorlog voor Pleijers een
vervolg. Hij tekende, evenals zijn
broer, als 'lang-verband stoottroe-
per' en zou dus tot 5 mei 1945 mee-
schuiven met het front. Veel vragen
heeft de Mechelaar zich indertijd
niet gesteld. Hij weet nu nog heel
goed dat er maar één reden was
voor dat lang-verband: ietsom han-
den hebben.
Nic. Pleijers kreeg een Amerikaans
uniform aangemeten en na een kor-
te opleiding werd hij eind 1944 naar
Duitsland gestuurd om met enkele
Limburgse kornuiten de bewaking
van een benzine- en voedseldepot
bij een veldhospitaal op zich te ne-
men. Dat was ongeveer tien kilo-
meterachter hetfront bij Julich.
Het 'dat deed jegewoon' is niet van
de lucht als Nic. Pleijers vertelt over
dietijd. Maar als zijn adem voor de
eerste keer is gestokt en zijn gezicht
voor de eerste keer vol is gescho-
ten, hangt er een spanning in de
lucht die je kuntvergelijken met die
voor een onweersbui.

„Het front lag ver en de bevolking
keerde langzaamterug. In het mijn-
werkersdorp dat we moesten be-
waken, was veel platgegooid, maar
de mijn werkte nog. Wij moesten
verdachte personen naar hun pa-
pieren vragen. Onze wapens heb-
ben we gelukkig nooit hoeven te
gebruiken. Een keer werd er vanuit
een huis op ons geschoten. Bij de
razzia die daarop volgde, vond ik
een nazivlag die ik later mee naar
huis heb genomen. Mijn moeder
knipte de rode stof rond het haken-
kruis weg en maakte er een tafel-
kleedje van. Het hakenkruis heb ik
«-A-B "nog.

JTTet meest opvallende is wel dat
deze jongens van niets wisten. Ze
hadden geen idee hoe het Derde
Rijk werd ontmanteld. Ze gehoor-
zaamden trouw de bevelen van de
Amerikanen, maar wisten nooit
waarheen ze op weg waren. Ze stel-
den geen vragen. En zelfs thuis, op
verlof, beantwoordde Pleijers vra-
gen met de grootst mogelijke vaag-
heid: „Het rommelt daar een beet-
je."

Soms trok Pleijers na een dag of
wat verlof in zijn eentje terug rich-
ting front. Langs wegen waar dode
paarden lagen te rotten, door ge-

In die dagen hing in het Duitse
grensgebied ook een ronduit naar-
geestige sfeer. De sporen van de
bombardementen trof je overal
aan. Mensen hadden hun huizen
verlaten of kwamen nauwelijks bui-
ten de deur.Pleijers en zijn makkers
werden op tal van plaatsen ingezet
als bewakers. Bij Venlo, in Viersen,
in Mönchengladbach, in Kohl-
scheid.

Na de oorlog keerde Pleijers nog
vaak terug naar dat gebied. Liefst
57 maal trad hij met een revue-act
op in debuurtvan Aken. Hij speelde
Dorus, een pastoor en ...Hitler. Tot-
dat ooit de spanning hoog opliep
door toedoen van een aantal neo-
nazi's in de zaal. Bij Nic. Pleijers
hoef je niette zoeken naar frappan-
te verbanden of dubbelde bodems.
„Je deed het gewoon."

vJpeens kwam het bevel op te
breken en te vertrekken richting Ar-
dennen. Halverwege werden de
Limburgers uit hetkonvooi gehaald
om in Heinsberg een mijn te bewa-
ken. En alweer: vragen werden niet
gesteld.

Op kerstavond 1944 zaten tien
stoottroepers, waaronder Pleijers,
en tien Amerikanen rond een kerst-
boom in Kohlscheid. In de boom
hingen enkele soldatenkistjes en
zaklantaarns. Het was de taak van
detwintig militairen om Duitse ge-
vangenen te bewaken. „We zongen
Jingle Bells met de Amerikanen.
Met een van hen moest ik wacht
gaan lopen, toen diemijnwerkerop
ons af kwam. De volgende dag za-
ten we met zijn allen in een hoekje
aan tafel. De kerstkalkoen was uit
Amerika overgevlogen."

bieden die bij tankslagen plat wa-
ren geschoten, waar hij omgeval-
len keukenwagens van de nazi's
lang de weg zag liggen en op een
huis stootte, datverwoest was door
een neergestort vliegtuig.

OorlogspaarAnny en Harry Mangham-Maassen denken metliefde terug aan hun kerst '44.
Foto: PETER ROOZEN

Nic. Pleijersmeteen oorlogssouveniruithetDuitsemijngebied. Foto: frits widdershoven
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Muzikaalkruisbeeld'Met een kusje op
mijn wang vertrok
hij na de kerst'
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'Het was alsof de
wereld verging'

°ond twaalf uur loeiden de sirenes. Slaperig en suf
"■erden we uit onze bedden gehaald en vluchtten
*J"i de kelders in. (...) Nauwelijks een kwartierkneden of de hel brak los. Een gefluit, een gegier,
en gekraak, een gerinkeldekinkel, een oorverdovend

'aWaai - alsof de wereld verging.' Mia
schrijft in haar brief aan het

ujover kerst 1944alsof het gisteren was. In het
'°en al bevrijde Sittard bracht zij de kerstnacht onder

grond door. Beschermd tegen de granaat, die
!;en stuk van de bovenverdieping van

huis wegsloeg.P'e kerstnacht van 1944 heeft diepe

'nQÏuk gemaakt op het toen
kind. 'Ongelofelijk. Öf ik

Kerstmis van '44 nog herinner!?!',
°e9int Mia Adams-Timmermans haarbrief.

DOOR MARIËTTE STUIJTS

vaak een spelletje. Dat was toen al-
lemaal heel normaal." Voor de ge-
wone Duitse soldaten die ze tijdens
de bevrijding naar huis zag vluch-
ten, voelde ze medelijden. Maar
toen een week daarna SS'ers wer-
den opgepakt, rende ze daar joe-
lend achteraan.

' 'I kennissen in Neer speelde ik
,etDuitsers, die daar hun paarden

dden gestald. Later zaten er on-
rduikers en met hen deed ik ook

Toen ik jullie oproep las
u om je eigen kerstver-
j|.' A. haal te vertellen, kwames weer boven. Ikzag de hele film
°r me en ben meteen gaan zitten

jpijven," vertelt de nu 63-jarige
Ja Adams-Timmermans. Ze
I °ont tegenwoordig in Munsterge-
■|jn- Het huis waarin de familie

die hachelijke kerstnachtReefde, staat er nog steeds, haar
Jlf-ers zijn er tot aan hun dood in

wonen.
ft 's een groot herenhuis aan de
Iksweg, waaraan Mia Adams

herinneringen bewaart. Tot
lë kerstnacht was het een veilige
?ven voor het grote gezin.

"SAvonds zaten we met zijn allen
de woonkeuken, om de houtka-el. We maalden zelf koren, waar-an moederbrood bakte. De oudste. 6isjes stopten sokken. Ondanks
oorlog haddenwe het goed."

et Was een beschutte omgeving,
aarin de ouders (vader als hoofd

0 "de lanbouwschool, moeder als
vroedvrouw) probeer-

(,e[l. bet gewone leven zoveel mo-
r_f -te 'ate.n doorgaan. De kinde-

"" gingen naar school, hadden te
jenen pasten zich gemakkelijk aane uitzonderlijke omstandigheden

Ook de bevrijding van Sittard, op 18
september 1944, staat haar nog hel-
dervoor de geest. Logisch, ze legde
toen bijna zelf het loodje. Ze
schrijft: 'Mamma stuurde mij naar
de boer om melk te halen. Met een
grote, witte geëmailleerde melk-
kan, waar de nodige liters ingingen,
stak ik de Rijksweg over. Nauwe-
lijks bij de boer aangekomen, brak
er kanongebulder los. De kogels
vlogen over me heen. Er kwamen

INatuurlijk was Mia Adams-Tim-
mermans ook wel eens bang in de
oorlogsjaren. „Ik wist dat mijn va-
der een radio onder het bed had
verstopt en maakte me daar zorgen
om.
Diezelfde vader weigerde ook om
het portret van koningin Wilhelmi-
na uit de hal te verwijderen. Zijn
dochter vertelt het met zichtbare
napret: „Als er Duitsersaan de deur
kwamen, draaide hij snel het por-
tret om. Op de achterkant stond een
foto van ons, zijn dertien kinderen.
Door die te latenzien, heeft hij heel
wat keren inkwartiering kunnen
voorkomen."

pas echt onder vuur te liggen. De
geallieerde troepen trokken niet
verder. Het gezin Adams bracht ge-
regeld gedeelten van de nacht op
strozakken in de kelder door. „De
meeste mensen sliepen in die tijd
elke nacht in de kelder, maar dat
vond mijn vader niks. Wij werden
alleen bij 'hoge nood' uit ons bed
getrommeld om naar de kelder te
vluchten."

„Als kind ken je geen gevaar." Er
waren andere dingen die meer in-
druk maakten. Een meisje uit de
klas dat werd doodgedrukt toen de
bevrijders op de markt werden in-
gehaald. Vrouwen die voor het
stadhuis werden kaalgeschoren
omdat ze met de vijand hadden ge-
heuld. „Dat vond ik zó erg, dat
beeld liet me niet los."
Maar na debevrijding kwam Sittard

Duitse soldaten de hoek om ren-
nen, met het geweer in de aanslag.
Ze beten me bars toe: Dummes
Fraulein, machen sic sich aus den
Weg!'

__o ook in de kerstnacht van 1944.
Echt bang waren ze niet, ze waren
inmiddels aan het nachtelijk gra-

naatvuur gewend geraakt. Totdat
het huis met een oorverdovende
klap werd geraakt en op zijn grond-
vesten schudde. 'Mijn moeder bad
zo goed en zo kwaad als 't ging de
rozenkrans voor en wij antwoord-
den met bevende stemmetjes,'
schrijft Mia Adams-Timmermans in
haar brief. Dat het gebed niets met
kerst te maken had, moge duidelijk
zijn.

gingen de ouders en oudste kinde-
ren voorzichtig naar boven om
poolshoogte te nemen. De ravage
was niet te overzien, door de klap
waren alle ruiten gesneuveld. Op
de bovenverdieping bleken de bui-
tenmuren van een slaapkamer te
zijn verdwenen. Van de houten
bedden waar normaal drie van de
meisjes in sliepen, waren alleen
nog maar brokstukken en splinters
over.

Toen de sirenes het sein 'veilig' ga
ven - „een lange hoge toon" -

Het werd een donkerekerst voor de
familie Adams. Letterlijk, zonder
daglicht, want vader spijkerde sa-
men met een buurman alle ramen
dicht. Het hele gezin moest glas ve-
genen puinruimen.
„Elke kerst denkik daarweeraan te-
rug. Zeker nu we het zelf zo goed
hebben." Wat ze die kerst gegeten
hebben, weet Mia Adams-Timmer-
mans niet meer. Het zal haar ook
eigenlijk worst wezen. „Ik weet al-
leen nog maar dat we heel dank-
baar waren, dat we het er allemaal
heelhuidsvanaf hadden gebracht."

'Nooit meer voelde ik
zoveel saamhorigheid'

En dan krijgen we toch nog een beetje Kerstmis.Op klompschoenen, en met een geleende jasaan
sta ik tijdens de nachtmis achter in de kerk inNeeritter. Ik ben 16 jaaren ik kan niet beseffen

dit alles nodig Is, deze vreselijke tijd.We weten niet of het eigen huis nog heel is. En
zijn onze broers die naar Duitsland

gedeporteerd zijn?'Dat schrijft To Crijns-Franssen over Kerstmis 1944.Samen met haar familie is ze
boeten vluchten uit haar
geboortedorp Beegden. Eerst naar
J^°rn, later - als de situatie ook
daar te precair wordt - naarNeeritter. „Nu komen die beelden

bovendrijven. Dit mag nooit
gebeuren."

DOOR JOS FRUSCH

Kerstbaantje
„December 1944 was voor mij, als
dertienjarige in Treebeek, een
chaotische tijd. Op 17december
werd vlak bij ons huis aan de

Wijenweg (tegenwoordig Trichterweg) een stuk
luchtdoelgeschut ingegraven. De bezetting
hiervan (11 man) werd bij ons ingekwartierd.
Dag en nacht sjouwden 'onzesoldaten' door
het huis. Ze sliepen op dezolder, kookten in
dekeuken (mijn moeder moest vragen ofze
er ookeven in mocht) en in hun vrije tijd
zaten ze in de huiskamer bij de haard brieven
te schrijven, tekaarten ofgewoon wat te
praten, meestal over thuis.
Wij mochten ons in die dagen nietbegeven
naar plaatsen buiten een straal van vijf
kilometer van onze woonplaats. En omdat
Treebeek niet volstond metkerstbomen,
hadden we er dus geen. Geen nood, de
soldaten haalden een boom in Duitsland en
namen meteen ook dekerstversiering mee.
Ookkerstballen met de tekst, 'Frohe
Weihnachten'. Ze zetten zelfde boom op,
tuigden hem op en versierden in een moeite
de helekamer.
Op eerste kerstdag werdin de kamer, bij de
boom en onder de slingers, door een
legerpredikant een kerstdienst gehouden. Ook
mijn ouders en ikzelf waren daarbij aanwezig.
Van depreek kan ik mijniets meerherinneren,
maar wel van dekerstliedjes, 'HolyNight'en
Noël Noël, Bom Is TheKing OfIsraël.
Hetkerstdiner was een verhaal apart. Wij
hadden thuis nog maar één haantje, te weinig
dus voor onze elfgasten. En hun militaire
rantsoenen waren ook niet bepaaldgeweldig.
Een van de soldaten was echter van zijn vak
poelier en binnen vijfminuten was onze haan
panklaar. 'Versierd' met derantsoenen,
spruitjes, rode kool en aardappelen (uit eigen
tuin) leverde dit alles toch een - gezien de
omstandigheden - heerlijkkerstdiner op. Er
was zelfs pudding met bessesap.
Oud en Nieuw, een week later, stond geheel
in het teken van het Ardennenoffensief. Een
paar flessen whisky zorgde ervoor dat de
moederin bleef. Het werdeen luidruchtige
jaarwisseling. Hoewelze behoorlijk beneveld
waren, zagen onze jongensop 1 januari toch
kans om een verdwaalde Focke Wulfuitde
lucht te schieten. De soldaten zijn nog tot
17januarigebleven. Er is geen jaarvoorbij
gegaan datik nietaan dezekerstdagen heb
gedacht en ik kan mijniet voorstellen datzij
ditkerstfeest '44 vergeten zijn.

W. Aarts, Puth.

De mysterieuzeAmerikaan
„In december 1944 waren er bij ons thuis
in Brunssum zon vijftien Engelse soldaten en
twee officieren ingekwartierd. Vader had
daarvoor de werkplaats geschiktgemaakt en
voor de officieren had moeder de logeerkamer
ingericht. Verder waren er, naast ons gezin
van negen personen, nog twee onderduikers
uit de bezettingstijd.
In de loop van diemaand melddezich een
Amerikaanse sergeant (voornaam Glenn), die
om onderdak vroeg. Nou, diekon er ook
nog wel bij. Hijkreeg de badkamer, waar
een bed werdgeplaatst. Daarmee was het
huis met 29 personen echt vol!
Eten was geen probleem, omdat deEngelsen
voor aanvullend voedsel zorgden. Maar die
Amerikaan had alleen maareen geweer en
verder niks. Hij was heel gesloten en angstig,
kwam nietbuiten en bleef continuin zijn
badkamer.
Vlak voor Kerstmis vroegen we hem ofhij
soms mee wilde naar denachtmis, ofschoon
we wisten dathij nietkatholiek was. Daar
voelde hij wel voor, mits het dan donker
was. En zo geschiedde.
Rond die tijd begonnen deDuitsers met het
Ardennen-offensief. Honderden geallieerde
tankskwamen uitDuitsland terug en onze
Engelse soldaten trokken ook weg. Maar de
Amerikaan bleefen werd steeds nerveuzer.
Wat was toch met hem aan de hand?
Na lang op hem inpraten kwam de aap uit
demouw. Hij voelde zich een deserteuren
was dus bij ons ondergedoken. Hij had in
een zogenaamd eenmansputje aan het front
in Duitsland gezeten. Plotseling kwam een
Duitse tank over hem heen. Tussen de twee
rupsbanden doorkon hij nog net op tijd zijn
hoofd intrekken. Dat waszijn redding geweest.
Daarna washij in grotepaniek gevlucht en
kwam 'toevallig' bij ons terecht.
Wijhebben hem weten te overtuigen dathij
zich met datverhaal moest melden bij de
Amerikaanse autoriteiten. Metknikkende
knieën heeft hij datgedaan. Toen hij
terugkwam om zijn geweer op te halen was
hij een heel ander mens. Vrolijk en opgewekt

nam hij dankbaar afscheid en vertrok.
Hij was wel zijn sergeantsstrepen
kwijt. Jammergenoeg hebben wij
nooitmeer iets van hem gehoord!"

D. Knibbeler, Heerlen.

Van Kerstmis 1944kan ze zich - be-
halve de nachtmis - niet zo veel
meer herinneren. „Je had niet het
idee dat hetfeest was. ledereen zat
in spanning. En overal waren er mi-
litairen en tanks. Het waren ge-
woon heel onzekere dagen. Maar
die mis was iets fantastisch. Ik heb
zelden zoveel saamhorigheid mee-
gemaakt. Het hele dorp was één
gemeenschap. Dat gevoel van één
zijn heb ik daarna nooit meer ge-
had."

wording. In de verte hoorden we
het geschut, de hele nacht. Even
verderop, daar op die hoek, lag de
boerderij waar ik ging werken. Je
deed dat gewoon. Elkaar helpen
was vanzelfsprekend in die dagen."
Ze schrijft: 'Het gezin waar ik ben,
telt 12 kinderen. De moeder ligt nog
langdurig in het kinderbed. De win-
ter van 1944 is niet mis. Voor de
waterput buiten op het erf ligt ijs.
Mijn handenzijn kapot van het kou-
dewater.'

Bijna vijftig jaar later doen we de
tocht nog eens over. Maar danin de
auto. En nietover de hei, want die is
inmiddels veranderd in een enor-
me watermassa - de grindgaten. To
Crijns beschrijft de route precies,
weet welke huizen er stonden, waar
ze van Engelse soldaten chocolade
en theekregen, in welk schuurtje ze
moesten schuilen voor inslaande
granaten, waar de Duitse tanks
stondenopgesteld.

kleurige thee en het Amerikaans
brood, dieze van de Engelsen kre-
gen. „Dat was feest." Vijftig jaarna
datokan ze er nog van genieten.
Maar het feest duurt niet lang. Als
de granaten inslaan op hetpad naar
de schuilkelder, moeten ze van de
Orde Dienst opnieuw vertrekken.
Ditmaal naar het veilige Neeritter.
Ze schrijft: 'Dus gaan we weer op
pad. We trekken recht door de hei
richting Napoleonsweg. Plotseling
doet het paard geen stap meer. Het
is blijkbaarnietmeer gewend om te
trekken. Gelukkig komt een boer
voorbij met paard en wagen. Het
paard spant hij voor onze kar en
vooruit gaat het weer, met het hele
zootje te voet verder.'

Bij het ouderlijk huis in Beegden, te-
genwoordig bewoond door een
van haar broers, volgt een uitge-
breide tussenstop. „Ik ben over dat
binnenplaatsje daar geslopen,"
wijst ze door een raampje in de
schuur, „om drie verstopte revol-
vers op te halen. Daarmee wilde
mijn broer en andere onderduikers
de molens in Hom verdedigen. Hier
zaten de Duitsers. Als ze mebetrapt
hadden, zouden ze me tegen de
muur hebben gezet."

rned- de DomDardementen
r^Q ° november erger worden,
V| Uch et 9ez'n *Janssen opnieuw
den Eerst terug naar Bee9"
va ' Waar ze slapen in debierkelder
aa de brouwerij, met de kleren
'Iné°p.stro en wat dekens. To her-

-11 zich de grote potten oranje-

To Crijns-Fransen woont met
haar man heerlijkrustig aan

or*J* de rand van Hom. Uitzicht
bet h

d'-,cen 'an 9s de ■v-aas- n°P- l nuis, naast het hare, waar ze in
<-al.errit)er 1944 zo 9astvr'i °nder-

* kreeg. Ze kan haar gedachten_
Q u.Welijks bijbenen als ze over de

Var|°gsjaren vertelt. Over de ge-
[jjj^'ijke situatie in Beegden, vlakJhet kanaal Wessem-Nederweert,
I ar Duitsers en geallieerden slag
u.erden. En over de evacuatie:

L 6 namen mee wat we mee kon-
ra n nemen. Het paard, wat huis-
beei de kinderwagen. Als ik deeiden uit voormalig Joegoslavië
o ■ dan denkik: zo liepen wij ook."
kvj*l6'l met een gezin uit Wessem
Sen?1611 de w'anssens terecht bij
tj 'amilie in Hom. Met zn negen-

den jn één huis. Eten was er ge-
g e9< ruimte des te minder. En
■n»6'] Zeep- "lkzat na korte ti-d hele"
Qrpa| onder de uitslag", vertelt To
aa 'n*>- En ze schrijft in haar brief

net LD: 'Duitsers beginnen te
b|jjJ7ten' de Engelsen zitten hen
bii ft dient °P de hielen- Soms
siac. 6en 9roeP ---'Jons 'n cle schuurPen. Ze zijn doodop. Als we de
2iin*-iende morgen wakker worden,,n **e weer weg.'

liettochtje, waar het gezin vijftig
jaar geleden een hele dag over
deed, eindigt nu na een half uurtje
bij de kerk van Neeritter. In debuurt

ligt het huis, waar To Crijns lag in-
gekwartierd. „We sliepen onder de
pannen daar, voor het eerst na een
half jaar. Een heel gekke gewaar-

To Crijns-Franssen in de Heilige Lambertus-kerk van Neeritter,
waarzij ondergedoken zat. Foto: JEROEN KUIT

1 o Crijns valt even stil. Je ziet
haar denken. Even later vervolgt ze
haar verhaal: „Vorig jaar Kerstmis
stond het water hier in dekamer zó
hoog." Ze wijst naar de vijfde rij
stenen. „Een doffe ellende. Maar er
was niemand die je hielp. De ge-
meente niet, de dorpsgenoten niet.
Je voelde je van God en iedereen
verlaten. Dat was in de oorlog be-
slist niet zo. We zijn ook vorig jaar
naar de nachtmis geweest. leder-
een wenste elkaar Zalig Kerstfeest
en ging snel naar huis om te eten.
We voelden ons echt alleen. Dat ge-
voel heb ik in de kerstnacht van
1944 niet gehad."

Mia Adams-Timmermans, voor het ouderlijk huis in Sittard,
waar degranaten in dekerstnacht van 1944 insloegen.

Foto: PETER ROOZEN
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Geen plaats in
herberg voor zwangere
vrouw van NSB'erDOOR JAN VAN LIESHOUT

FritsHovens,
met op de
achtergrondhet
café'DePollepel'
in het Vlaamse
Steenhuize-
Wijnhuize.

De minst lelijke takken uitdeze boom stonden
metKerstmis opgesmukt in een paraplubak
in onze kamer, met depiek op dehoogste
tak. En toen de kaarsjes brandden en van
een 78-toerenplaat het Stille Nachtklonk,
wist ik dat ik dezekerst '44 mijn verdere
leven nooitmeer zou vergeten."

Hans Golembiewski, Kerkrade.

Dat ging een tijdje zo door, totdat er opeens
een meneer met zo 'n raar kistje opzn buik
op ons toestapte. Die vroeg wie van ons de
baas was. Stralendwees ik op mijnzusje, zij
was immers de oudste. 'Met hoevelen zijn
jullie?'vroeg hijstreng. 'Metzn drieën'riep
mijn zusje spontaan. 'Dat is dan driemaal
vijftig cent', zei deze man, waarop mijn zusje
hempromptmoeders twee gulden gaf. Ze
kreeg tweekwartjes terug en alle driekregen
we een bonnetje a vijftig cent.
Niets vermoedend gingen we verder met
selecteren en na lange tijd vonden we onze
droomboom. Braaf stapten we op de
marktkoopman af, dieons echter voor gek
verklaarde met onze tweekwartjes en geen
interessehad in onze bonnetjes.
Daar stonden we dan. Het huilen nader dan
het lachen. Blijkbaar uit medelijden vond hij
na lang, heel lang zoeken, toch nog een
boom. Nou ja boom?Die konden we
meenemen voor tweekwartjes.
Ons bleefniets anders over dan met ditaftands
geval teleurgesteld richting Spekholzerheide
te gaan. Met deze voor ons veel te zware
boom zochten wij de tramrails weer op.
Terwijl wijzwoegden en ploeterden
veranderden onze kerstliedjes meeren meer
in gevloek en getier. En zo bereikten we de
top van deHeesberg, waar een groepje
mensen ons tegemoet kwam. Een man vroeg
me wat wij daar voortsleepten. 'Een kerstboom
meneer'kreunde ik. 'Nee knul', zei hij, 'dat
is geenkersboom, dat is een zuivere
nieuwsjaarsboom.' En slap van de lach ging
ditgezelschap verder, ons met demoed in
onze versleten schoenen achterlatend.
Het begon reeds donker te worden toen we
doodop aankwamen. Mam schrok zich rot
bij het zien van onze boom. Het was niet
meer dan een flinke stam met links enrechts
iets wat op dennetakkenleek. Misschien dacht
ze eerst nog zo van: die schatjes, ze hebben
zekereen goedkopere gekocht om zo nog
geld over te houden voor de kerst.
Maar na het aanhoren van ons verhaal barstte
ze in snikken uit. Wij huilden met haar mee.
Dat huilen werd nog erger toen bleek dat
wij, niets vermoedend, anderhalve gulden
hadden betaald aan demarktmeester voor
het mogen verkopen vankerstbomen. Wisten
wij veel.

Kerstboom
„Het was Kerstmis 1944, de eerste
na deoorlog en de eerste zonder
vader, die nietmeer zou terugkeren.
Mam moest hard werken voor een

beetje geld. Toch zou en moest ereen
kerstboom in onshuis komen. Alleen, de
bomen waren te duur.
Toenkwam ik op het idee om naar demarkt
in Heerlen te gaan. Daar was alles immers
goedkoper. Zo gezegd, zo gedaan. Mam gaf
ons tweegulden mee. Volgoede moed
vertrokken mijn zusje (12), mijn nichtje (11)
en ik (11) onder het zingen van allekerstliedjes
die wekenden, te voet richting Heerlen.
Om zeker te zijn daar ook aan tekomen
volgden we detramrails. Na meer dan een
uurlopen arriveerden we trots op de Heerlense
markt. Opgewekt begonnen we met het
sorteren en verplaatsen van diverse bomen.
Beurtelings werd er eenrechtop gezet en
door ons metkennersblik gekeurd. Maargeen
boom wasons goedgenoeg.

Geweerlopen
„Met een aantal familieleden en bekenden
waren we ondergedoken in eenkelder van
een bijgebouw van een grote boerderij vlakbij
Sint Odiliënberg. De mannen durfden niet
meer de straat op te gaan, uit vrees te worden
opgepakt door deDuitse bezetters. Wel
knielden we soms met schemerdonker bij het
kapelletje op het nabijgelegen bospad.
Met Kerstmis 1944kwam de boodschap van
mijn vader, diepolitieman was en wélnog
op straat mocht: 'Vannachtkunnen 22
mannen en grotere jongens door de Duitse
linies naar bevrijdgebied.'
Om beurten vertrokken we, met een voile
plunjezak op derug. Maar toen, opeens: een
gewapende patrouille van twee Duitse
militairen perfiets! Dan helpt geen moederlief,
geen goederaad en ook geen dapperheid.
Ookgeen wegrennenofbibberen van angst.
De soldaten hoorden mijn 'Guten Abend',
terwijl ik in hun geweerlopenkeek en
passeerden megewoon. Maar wat isgewóón
in oorlogstijd? Ikkeek nietom en hoopte
alleen maar, dat ik niet in derug zou worden
geschoten. Nee dus. De oversteek van de
Maas naar Beegden verliep feilloos en we
werden opgevangen door deEngelse
bevrijders.
Deze week wandelde ikprecies 50 jaarna
die oversteek naar bevrijd gebied nog eens
over het bospaadje bij diegrote boerderij in

SintOdiliënberg. Maar nukon ik
rustig en zonder enig gevaar op het
bankje van 'tkapelletje neerknielen
voor een welgemeend dankgebed."

Toon Nieskens, Linne.

gen, maar ook mooie met veel
sneeuw."

genover het zeventiende-eeuwse
kasteel, dat dooreen gefortuneerde
Fransman werd bewoond. Behalve
Frits Hovens werd een douanier uit
Heteren aan de 'ravitaillering' toe-
gevoegd.

bouwden granen, bieten en cicho-
rei, waarvan peekoffie werd ge-
maakt. Peekoffiefabrikant Jos van
Oudenhoven was tevens burge-
meester van Steenhuize-Wijnhuize,
dat ook nog een cichoreikoffiebran-
derijtje had.

Lull heet het gehucht tussen
Venray en Oostrum. Frits
Hovens en Wies Lücker

trouwden er, in april 1942, bij een
weduwe van negen kinderen in.
Frits, in 1918 in Belfeld geboren en
in Tegelen getogen, had zijn vrouw
in militaire dienst leren kennen.
Wies was de dochter van een
schoorsteenbouwer in het Utrecht-
se IJsselstein.

Frits zat tijdens de oorlog op het
distributiekantoor in Venray, waar
hij eerder beambte van het RK
Werkliedenverbond was geweest.
Die bond was leeg gebloed, nadat
de Nederlandse bisschoppen het
lidmaatschap hadden verboden,
omdat de bond een NSB-commis-
sarishad gekregen.
Wies was in verwachting van haar
tweede kind, toen Venray in de
frontlinie kwam te liggen. Honder-
den evacués uit ontruimde Maas-
dorpen hadden er een veilig heen-
komen gezocht. Tenminste, dat
dachten ze. Want tot tweemaal toe
werd Venray gebombardeerd. Bij
het tweede bombardement, op 14
oktober 1944, vielen meer dan
tweehonderd doden.
Eerst op 18 oktober werd Venray
bevrijd. Omdat alle gevechtshan-
delingen moesten worden opge-
schort vanwege de strijd om de
monding van de Schelde, maakten
een Britse en Amerikaanse tankdi-
visie front van Maashees tot Wes-
sem.

JLull bleef bezet door de Duitsers,
die op 29 oktober de evacuatie ge-
lastten. De familie Hovens vond
onderdak in Wanssum, dat een
maand later door Britten werd be-
vrijd.

Met militaire voertuigen werden
evacués naar Liessel gebracht,
waar ze in een barakkenkamp wer-
den ontluisd. In het veemgebouw
van Philips in Eindhoven werden zij
toegevoegd aan de evacués uit de
Betuwe.

„Omdat Brabant vol zat, de beste
plaatsen bezet waren, Wies in ver-
wachting was en wij niet terecht
konden bij onze ouders in bezet ge-
bied, heb ik me aangemeld voor
evacuatie naar België," borstelt Ho-
vens zijn herinneringen op. Hij was
'transportleider' van het konvooi,
dat op 4 december 1944 in Steen-
huize-Wijnhuize aankwam, een
dorpjein Oost-Vlaanderen dat toen
ongeveer 1800 inwoners telde.
Landbouw was er de voornaamste
bron van bestaan. Boeren ver-

In Geraardsbergen moest ook het
kostgeld worden afgehaald. Het be-
droeg dertig frank per persoon per
dag en vijf frank per persoon per
dag voor de huisvesting. Voor een
gezin met twee kinderen kwam dit
overeen met het inkomen van een
mijnwerker in de Borinage.

JNederlanders kregen dezelfde
rantsoenen als de Belgen. Bonkaar-
ten kwamen van Geraardsbergen,
waar het centraal comité voor de
naar België geëvacueerde Neder-
landers kantoor hield. Het had de
zorg over meer dan tienduizend Ne-
derlanders, die over 24 gemeenten
waren verspreid.

„Na anderhalve maand," aldus
Corrie, „kwam het bericht dat Ne-
derland was bevrijd. We hebben
die dag zo gehost en gesprongen,
dat ik mijn armbandverloor. Ik had
die van papa had gekregen, omdat
ik in de kersentijd zes weken lang
achter de spreeuwen had gejaagd."

Maar het ergerde Nel Loozekoot
eveneens dat Marie Tuypens haar
dochter Alie opsloot, als ze lastig
was en datze Corrie alle zware werk
liet doen. Ze was pas vijftien. Wan-
neer Corrie de kelder moest kuisen,
moest ze fluiten; opdat ze nergens
kon aanzitten. De suiker bewaarde
Marie in een dichtgetimmerdekist.
Ten einde raad nam Nel Loozekoot
haar intrek bij Marie en Hennie
Vink, een melkrijder uit Valburg,
aan wie in Wijnhuize een arbeiders-
huisje was toegewezen. Daar kon
Corrie weer met haar nichtjes bal-
len.

Het 'kerstkindje was nogal schreie-
rig. Het ergerde Marie Tuypens, of-
schoon zij een vurige vereerster
van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schrei
was, wier nabijgelegen kapelletje
zij schoonhield.

ren. Drie koningen brachten het
kind goud, wierook en mirre. De
pastoor hoopte dat de Hollanders
het kind van de vrouw, voor wie in
Steenhuize-Wijnhuize ook geen
plaats was, even vorstelijk zouden
bedenken. Bakker Derickx moest in
de daarop volgende dagen ver-
schillende pakjes naar Geraards-
bergen brengen.

In smeuïg Vlaams verwelkomde
burgemeester Van Oudenhoven de
'Ollanders'. Hovens: „Het comité
van ontvangst had alles keurig ge-
regeld. Er was echter onvoldoende
rekening gehouden met de grote
gezinnen. Om ze bijeen te houden
werden huizen van gevluchte
'zwarten' (nazi's) gevorderd. Een
probleem was ook de plaatsingvan
de vrouw van een NSB'er uit Eist.
Op de heenweg was voor haar ge-
waarschuwd. Mensen uit de Betu-
we moesten haar niet."

Een van de best beklante estami-
nets was dat van Joseph Gaublom-
me, tegenover de kerk. Het was het
inzetlokaal van duivenmaatschap-
pij 'De Toekomst. Ook de burge-
meester was er lid van. Hij maakte
korte metten met de kleppers die na
een wedvlucht niet binnen wilden.
Hij nam zijn f lobert en schootze van
het dak.

JJ__en andere bron van inkomsten
was het hout. Canadassen en knot-
wilgen gedijden goed in de leem-
gronden. Bomen werden gezaagd
op de houtzagerij van René Sae-
lens. Hij was een oom van Oscar
Saelens, de kastelein van café 'De
Pollepel', bij wie de familie Hovens
onderdakvond.

In arren moede had Fons Tuypens
inmiddels zijn os voor de slede ge-
spannen, waarop Nel Loozekoot
naar de harde weg werd gereden.
Met de bakkerswagen werd ze
overgebracht naar hetziekenhuis in
Geraardsbergen, waar ze op 20 fe-
bruari 1945 beviel van een welge-
schapen dochter. Bij het doopsel
kreeg zij de namen Maria Hendrika.
De doopplechtigheidvond plaats in
het parochiezaaltje in Steenhuize-
Wijnhuize, waar de protestanten
kerkten.

Medio februari kwam Fons Tuy-
pens uit Sint-Lievens-Esse, buiten
adem, op het distributiekantoor
aankloppen. Het kind van madame
Loozekoot was op komst. Afspraak
was datzij in hetziekenhuis van Ge-
raardsbergen zou bevallen. Maar
bakker Prudent Dericks weigerde
haar te rijden. Hij had de enige auto
in het dorp. Hollanders hadden de
bakker tegen devrouw opgezet.
Hovens nam het voor haar op. „In
de brandkast had ik lastgevingen
van de procureur des Konings zien
liggen. Met een van dieformulieren
vorderde ik de auto van de bakker.
Onder de lastgeving plaatste ik de
stempel met de handtekening van
de burgemeester. Daarmee ging ik
naar het bureau van deRijkswacht,
die assistentie verleende. Chrit
Reijntjes, die in Meerlo-Wanssum
een taxibedrijf had en met broer en
zus op de pastorie van Steenhuize-
Wijnhuize zat, zou de auto rijden.
Zover liet Prudent Dericks het ech-
ter niet komen. De bakker reed de
autozelf."

Vanwege de strenge winter
moest er flink worden gestookt.
Van de kasteelvrouwe in Steen-
huize-Wijnhuize mochten de Hol-
landers tien canadassen kappen.
Slechts weinigen voelden zich ge-
roepen. Hun talent als houthakker
was ook gering. Hun eerste boom
viel op de electrische bedrading,
waardoor Steenhuize-Wijnhuize
een dag of wat zonder stroom zat.
De overige bomen werden vakkun-
diger geveld. Door de mannen van
de houtzagerij.

„Over zijn verleden heeft papa
nooit met ons gesproken," zegt in
Bemmel Ria Loozekoot. „Al diever-
halen over België heb ik van mijn
zus moeten horen. Corrie moest
ook 's nachts het wiegje schomme-
len, omdat ik nogal krijserig was."
Pas in 1969 was Ria Loozekoot voor
het eerst in haar geboorteplaatste-
rug om er een uittreksel uit het ge-
boorteregister te halen. Want ze
ging trouwen. Uit dit huwelijk wer-
den twee zonen en twee dochters
geboren, van wie een inmiddels
moeder is. Op 20 februari ziet 'oma'
Sara. En op 5 mei ziet de zoon van
Wies en Frits Hovens uit Venray, die
in 1945 als laatste Hollander in en
rond Geraardsbergen werd gebo-
ren, Abraham.

De terugkeer in de 'bloedende'
Betuwe was een deceptie. Familie
had de hofstede aan de Zeeg be-
trokken. Nel Loozekoot kon metRia
bij haar ouders in Valburg terecht.
De andere kinderen werden elders
ondergebracht. Geknakt keerde Jan
Loozekoot terug. In 1950 stierf hij,
54 jaar jong.

Domiftee Voorsteegh uit Driel,
die de doop had verricht, sprak de
pastoor van Steenhuize-Wijnhuize
over de hardvochtige houding van
de Hollanders. In zijn zondagspreek
bracht pastoor Cambier hen in her-
innering dat er voor Maria geen
plaats in de herberg was, waardoor
zij haar zoon in een stal moest ba-

Herder van deze Vlamingen was
een Waal. Pastoor Armand Cam-
bier was in 1871 in Cuesmes gebo-
ren. Volgens Hovens 'een groot
man met lang wit haar, die zo uit
een boekvan Ernest Claes zou kun-
nen zijn gestapt. 'Een brave man,'
oordelen ouderen in Steenhuize-
Wijnhuize. Hij gaf alles weg; was
ook de drijvende kracht achter de
inzameling van huisraad voor de
evacués.
In preken was pastoor Cambier niet
zon ster. Hij viel nogal eens in her-
haling. Met Kerstmis vergeleek hij
de evacuatie van de Hollanders met
de vlucht van de Heilige Familie
naar Egypte. De Herodes in 1944
heette echter Hitler, die in de Ar-
dennen een nieuw offensief was
begonnen. Aanvalsdoel was de ha-
ven van Antwerpen, dat met vlie-
gende bommen werd bestookt.
Hovens: „De krant stonder vol van.
Ook op de radio werd er druk over
gesproken. Het waren bange da-

Een oorlam van moed versmaadde
de champetter niet. Hij had een
spraakmakende functie, 's Zondags
na de hoogmis riep hij op de trap-
pen van de veertiende-eeuwse
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
gemeentelijke mededelingenaf.

Het geld voor de evacués in Steen-
huize-Wijnhuize haalde veldwach-
ter Hubert de Turck. Hij had de re-
volver op zak als hij met de tram
naar Geraardsbergen ging.
De Turck, inmidels 85: „Het was
niet zonder risico. Ik kreeg tiental-
len briefkes van duizend mee. Zelf
verdiende ik nog geen duizend
frank per maand. Ik was dan ook blij
als ik alles had afgedragen en alles
in de brandkastzat."

De familie Loozekoot bleef in haar
geheel vallen onder de distributie-
dienst van Steenhuize-Wijnhuize.
Het bureau lag aan de Eikestraat te-

Na de bevrijding wasLoozekoot op-
gepakt. Zijn vrouw was inmiddels
in verwachting van haarzesde kind.
De oudste dochter bleef bij familie
achter. Overige kinderen gingen
met Nel mee naar België.
De zonen werden ondergebracht
bij Agnes en Petrus van de Wiele
aan deLeugenstraat in Steenhuize-
Wijnhuize; de dochters en de moe-
der bij Fons en Marie Tuypens aan
de Leugenstraat in Sint-Lievens-
Esse; broer en zus. De boerderijen
lagen ver achteraf.

In feite ging het om Nel Looze-
koot-Frentz. Haar man was fruitte-
ler op een hofstede aan de Zeeg,
een kanaaltje tussen Eist, Slijk-
Ewijk en Valburg. Veel fruit werd
opgekocht door Wilhelm Coster-
mans uit Eist, die ook Jan Looze-
koot tot de 'nieuwe orde' had over-
gehaald.

de kerst van '44
zaterdag 24 december 19?9Kerstbijlage

limburgs dagblad

Volgens Lucas 2,7 baarde Maria haar zoon in een
stal, omdat er in de herberg geen
plaats voor haar was. Evenmin was
er, in december 1944, in het
Oostvlaamse Steenhuize-Wijnhuize
plaats voor de vrouw van een NSB'er
uit de Betuwe. Een Limburger
voorkwam datzij haar kind in een
stal moest baren. Het 'kerstkindje is
inmiddels 'oma' en ziet binnenkort
Sara.



Kerstmis 1944 was voor miljoenen Duitsers die
in het oosten van het Reich woonden -in het
huidige Polen dus- het laatste grote feest dat ze
in hun 'Heimat' hebben kunnen vieren. Twee
weken later begon de Russische opmars die
miljoenen mensen uit hun steden, dorpen en van
hun landgoederen verdreef. Het is een tragedie
die door de Nazi-gruwelen is overschaduwd,
maar die aan honderdduizenden mensen het leven
heeft gekost. Baron Wolfram von Strachwitz was
elf jaar toen het drama begon. Hij overleefde,
dankzij 'waanzinnig veel geluk' en een moeder
'die het ongelooflijke presteerde.

DOOR PETER VAN NUIJSENBURG

f „Kerstmis 1944, deeerstekerst na
de bevrijding, verliep welheel anders
dan we ons hadden voorgesteld.
Omdat ons ouderlijk huis zwaar

beschadigd was door granaatvuur, waren we
tijdelijk ondergebracht in een ruim pand aan
de Hoofdstraat in Schaesberg. De daar ook
ingekwartierde Amerikanen konden niet, zoals
wegehoopt hadden, hetkerstfeest met ons
meevieren. Ze waren enkele dagen eerder
opgeroepen om mee te vechten tegen de
Duitsers in deArdennen.
Ons huis was nu vreemd stil en de straten
waren uitgestorven. Het oorlogsmateriaal,
opgestapeld aan weerskanten van de wegen,
lag bedolven onder een flink pak sneeuw, 't
Was ookbitterkoud en we waren bezorgd
om 't lot van onze nieuwe vrienden. Alles
leek erop dat het een mistroostige kerst zou
worden, totdat een buurvrouw, mevrouw
Clignet, die bij moeder in dekeuken stond,
een ideekreeg.
In die dagen was het gebouw van de lagere
school aan de Schoolstraat in Schaesberg
ingericht als oorlogslazaret. Talloze gewonde
soldaten werden daarverpleegd. Onze
buurvrouw stelde voor een groepjesamen te
stellen om voor die jongenskerstmuziek ten
gehore te brengen. Wij, twee zusjes van 15
en 16 jaar.zouden met zang en viool,
begeleid door de accordeon van Els Rutjes
(16) van Nieuwenhagen, het 'ensemble'
vormen. Mevrouw Clignet zelfzou met ons
meegaan, als 'chaperonne' en als extra stem
in 't 'koor.
Enige uren later trokken we met kloppend
hart door de besneeuwde straten. In het lazaret
werden we met openarmen ontvangen. We
hadden geen gelegenheidgehad iets in te
studeren, maar we waren jongen spontaan
en brachten dekerstboodschap van demensen
van goede wil.
Na een aarzelend begin, waarbij de 'tweede
stem' van onze buurvrouw de boventoon
voerde, kregen we de juiste toon te pakken,
aangespoord door de dankbare soldaten die,
op hun veldbedden, met ons meezongen. Van
deene zaal trokken we naar deandere, op
de voet gevolgddooreen steedsgroter
wordende stoet van strompelende, somszwaar
verbonden soldaten uit de vorige lokalen,
't Was een beeld om nooitte vergeten. Wel
twintig keer moesten we 'Stille Nacht' spelen
en het moet in diekoude, droeve omgeving
geklonken hebben als een primitieve, maar
warme boodschap van vrede op aarde. En
na afloop werden weroyaal onthaaldin de
kantine, waaraan mengeprobeerd had enige
kerstsfeer tegeven.
Kerstmis '44 was misschien geenfeest van
Gloria in Excelcis Deo. maar onvergetelijk
washet in iedergeval."

L. enM. Gulpers, Heerlen.

Kerstfeest '44 in Silezië
Het was de eerste kerst

sinds het uitbreken
van de oorlog dat ook

'in vader thuis was. Hij was gene-
In

31 van de 87ste infanteriedivisie.
1 Was gewond geraakt in Rusland

g moest in het ziekenhuis van
l es lau behandeld worden. Hij liep

l^ e' slecht, had krukken nodig.
9ar voor ons, de kinderen, was

I, 'fantastisch dat hij er was. Dat
we vijf jaar niet meege-

lokt. Het zou ook het laatstekerst-
tak* *'-n e-at we met ne* nee gezinbben gevierd."
olfram Freiherr von Strachwitz

in december 1944 elf jaar. Hij
r °°nde met zijn ouders, een oude-
I "roer en twee zussen op het

j.|dgoed Bruschewitz, een idylle in
s ,e*-'é\ niet ver van Breslau. Bru-■ nevvitz: was al bijna duizend jaar
k net bezit van de familie. Het was
H

■ middelpunt van een bestaan1 nog gedrenkt was in feodalis-

Kerstdienst in H. Hart
„Het was nog oorlog, maar wij waren al
bevrijd. In de Belgische Ardennen hadden de
Duitsers zich vastgebeten. Vorst en sneeuw
stelden degeallieerden voorenorme
problemen. Het was zo erg datwij bang
waren nog eens te moeten evacueren, omdat
wij dicht bij defrontlinie woonden en het
kanonnengebulder goedkonden horen.
Wij woonden toen in Kerkrade, achter de
H. Hart-kerk. op de Markt, aan de Wijngracht.
In die dagen moest jeom tien uur van straat
af. We waren diekerstavond 1944 dus vroeg
naar bed gegaan. Er viel ook weinig te vieren.
Ik werd wakker van een hels lawaai voor de
deur. Door het raam zag ik tientallen
Amerikaanse soldaten diezich verzamelden
voor dekerk. Ikkleedde me aan en wekte
mijn vader en moeder met de woorden: 'Sta
op, sta eens op, ergebeurt hier iets voor
de deur. Ik weet niet wat. maarkom maar
kijken. Er staat een hele hoop militairen voor
dedeur.'
Ook de buren waren inmiddels wakker
geworden en iedereen ging naar buiten om
te zien wat er aan de hand was. ook al
mocht dateigenlijk niet. De MP. die alles
goed in degaten hield, zei niets.
Al snel werd duidelijk wat deze Amerikanen
van plan waren. Een compleet altaar werd
opgebouwd voor dekerk. Zelfs een
harmonium ontbrak niet. Toenkwam er een
almoezenier dieeen korte mis hield. En
daarna begonnen de soldaten Engelse
kerstliedjes te zingen. Het was zo mooi, dat
wij, ondanks dezeer strenge vrieskou, de
tranen in de ogen hadden.
Na afloop van dezedienstkwamen de
Amerikanen naar ons toe en wensten ons
een Merry Christmas. We kregen allemaal
wat te roken en een stuk chocolade. Rond
een uurnam de aalmoezenier nog eens het
woord. Hij wenste alle soldaten -en ook ons-
nogmaals een gelukkigkerstfeest, maar zei

ook dat we nu weer naar binnen
moesten. Tenslotte gafhij ons de
zegen. Dit was eenkerstfeest dat ik
sindsdien nooit vergeten ben."

J. Bischoff, Kerkrade

Een lange stoet Duitse vluchtelingen, weg uit Silezie, uit angst voor de oprukkende Russen. Foto. GPD

schap door die verschrikkelijke
maanden geloodst. Mijn oudstezus
was zestien. Je hoeft over niet veel
fantasie te beschikkenom te beden-
ken wat er met haar was gebeurd
als ze in de handen van de Russen
was gevallen."

eenheid kozakken. We liepen door
een veld en plotseling zagen we ze
uit de stofwolken opduiken. Dat
was een schilderachtig gezicht, die
mannen in hun kleurrijke unifor-
men op hun paarden. Gek, dat dit
soort dingen je zo goed bij blijven.
Misschien wel omdat je later hebt
gehoord dat ze na de oorlog door
de Engelsen zijn uitgeleverd aan de
Russen en allemaalzijn vermoord."

„Mijn moeder was heel praktisch
aangelegd. Ik herinner me dat in
1941 een professor uit Breslau bij
ons kwam. Hij was met een half-
joodsevrouw getrouwd en maakte
zich bezorgd om zijn dochter. Die
zou door de nazi's gedeporteerd
kunnen worden. Mijn moeder zei
toen tegen hem: 'Stuur haar maar
naar ons want we hebben nog een
kindermeisje nodig."

pony. „Een zwarte hengst met een
staart tot op de grond. Hij stond in
de 'kerstkamer' en kon trappen lo-
pen. Met hem hebben mijn jongste
zus en ik de laatste twee, drie we-
ken, toen het nog kon, tochtjes in de
omgeving gemaakt. Het was wel
een beest met streken. Als je niet
uitkeek beet-ie je in je achterste."
Ook het gezag deed alles wat in zijn
vermogen lag om de schijn van
normaliteit op te houden. Het was
bijvoorbeeld verboden om voorbe-
reidingen te treffen voor het geval
de Russen toch zouden doorbre-
ken. „Dat was om te voorkomen dat
de bevolking in paniek zou raken.
Toen het uur U ten slotte aanbrak,
wisten veel mensen niet wat ze
moesten doen en zijn ze hals over
kop gevlucht."
„Mijn ouders hadden wel bespro-
ken wat ze zouden doen als het fout
zou gaan. Ze hadden daarom onze
schilderijen en andere kostbaarhe-
den overgedragen aan de conser-
vator van het museum in Breslau,
die ze in de bergen heeft opgesla-
gen."

„Dank zij mijn moeder hebben we
het overleefd". Het zijn woorden
die als een refrein doorklinken in
zijn relaas. Zij nam op het juiste mo-
ment de beslissing om van de weg
af te gaan en doorhetveld verder te
trekken om te ontkomen aan de
Amerikaanse bommenwerpers die
de vluchtelingenonophoudelijk be-
stookten. Zij hield de moed er in,
wanneer alles verloren leek. Dank-
zij haar tegenwoordigheid van
geest ontsnapten ze ongedeerdaan
Russische soldaten die zich vergre-
pen aan alle vrouwen die ze tegen-
kwamen.

„Die tocht was echt de hel op aarde.
Het was koud. De wegen waren
overvol. We werden herhaaldelijk
vanuit de lucht beschoten. ledereen
was op de vlucht. Niet alleen bur-
gers, maar ook Duitse soldaten die
op de terugtocht waren. De be-
schietingen uit de lucht waren het
ergste. Het geluid van de inslagen
zal ik nooit vergeten: 'bloep, bloep,
bloep'.

„We zouden aanvankelijk 's nachts
reizen, maar dat ging niet. Toen we
op het perron stonden, ging het
luchtalarm weer en moesten we
schuilen in een hotel. Ik geloof dat
dat wel zes keer is gebeurd. Pas de
volgende ochtend kon de trein ver-
trekken. We zijn uiteindelijk in
Noord-Duitsland beland en hebben
ons in het voorjaar bij mijn moeder
kunnen voegen."

Jrletwas het begin van een odys-
see die pas in de herfst zou eindi-
gen. „Mijn moeder is de 21ste ja-
nuari met mijn oudste broer en zus
en een heel gezelschap bestaande
uit personeelsleden en krijgsge-
vangenen op pad gegaan. Ze had
een wagen en een paar paarden om
de meest noodzakelijke dingen
mee te nemen. Ze waren net op tijd.
Twee dagen later stond de Russi-
schevoorhoede in Bruschewitz."

twee dagen detijd om alles te rege-
len. Mijn moedervond dat mijn jon-
ste zus en ik te klein waren voor de
vlucht. Ze bracht ons met een on-
derwijzeres, een tante en haar kin-
deren en een jongeRussin die bij
ons werkte naar Breslau. Daar zou-
den we op de trein gezet worden
naar Berlijn."

jUe vlucht eindigde in een dorpje
bij Munster, in Westfalen, waar zijn
moeder geboren was. De omzwer-
ving, die hen door onder meer het
toenmalig Tsjechoslowakije had
gevoerd en tussenstations had ge-
kend als het vrijwel van de aardbo-
dem gebombardeerde Dresden,
had bijna negen maanden ge-
duurd. Ze hebben later nog gepro-
beerd terug te keren naar Brusche-
witz, maar Silezie was inmiddels
Pools grondgebied geworden, Bre-
slau omgedoopt in Wroclaw en
Duitsers waren niet langer welkom.

Twee gebeurtenissen op deze
spookachtige tocht door een land
dat om hen heen in puin werd ge-
schoten, lichten in zijn herinnering
sterker op dan alle andere ver-
schrikkingen. „Op een keer kwa-
men we een groep gevangenen uit
een concentratiekamp tegen. We
wisten dat de kampen bestonden,
maar niet wat daar gebeurde. Ze
waren net als wij te voet op weg
naar het westen. Uitgemergelde fi-
guren die uit een andere wereld
kwamen. Ze sliepen 's avonds op
dezelfde boerderij als wij. De vol-
gende ochtendwaren ze vroeg ver-
trokken. Plotseling hoorden we
gekreun. Op een wagen, onder een
zeildoek lag een jonge, hoogzwan-
gere vrouw. De weeën waren be-
gonnen. De groep had haar achter-
gelaten. Onze mensen hebben haar
naar een huis gebracht dat nog
overeind stonden een arts weten te
vinden diehaar geholpen heeft."

1944 werd dus gevierd
a|s dat al twee eeuwen gebeurd

(~■■" In de grote zaal van het land-
's stond een opgetuigde boom

k
s middags werden de 35 perso-.. elsleden uitgenodigd. De koet-

te r- de landarbeiders, de houtves-
l.s en hun gezinnen kregen hunVadeaus
* et waren dit keer vooral prakti-
sch dingen, zoals warme hand-
-I_t nen en snaw's- Verder was er,JUurlijk niet veel te krijgen. Alles
t 6-rg schaarser, slechtervan kwali-
-6 ■ Maar er was nog genoeg te
k n- De mensen hoefden geen,>gerte lijden."
dl .* "leek zelfs mogelijk om het tra-

■.J'onele kerstdiner te houden. Op
l rstavond karper en op eerste.Jstdag gebraden gans. „Dat dit
v m.aal doorging, gaf een gevoel
6.n veiligheid. Het was allemaal
W-r. ■<ariger en spartaanser dan
id eger, maar niemand had hetr.e dat hetfout kon gaan."
de* erstavond was het feest voor
k 'amilie. Dat was een grootse ge-
-2j Urtenis. Niet alleen voor ons ge-
dip' ?aar ook voor ol*3 onderduikers
je bij ons woonden. Daar praatte

Verigens nooitover. Ze waren er
werd er over het waarom

av geenwoord gerept. Later op de
g 6 nu 9ingen we met paard en wa-
(j n naar de mis in hetklooster in de

-jl. Het was een prachtige nacht
ach Wat sneeuw. Heel sprookjes-
q bg, net a|s jn andere jaren."

5t_e Priester kwam niet uit onze
eek. Hij was door de nazi's uit zijn

fypn parochie verdreven, omdat
|je *'eb te veel om de Poolse fami-
vanß bekommerd. De bisschop
in

n Breslau had hem toen de plaats
o n et klooster bezorgd, waar hij
/\l °°k godsdienstonderwijs gaf."
rjia ?, m te onderstrepen hoe 'nor-
ge v de situatie was- kreeg de jon-v°n Strachwjtz een Shetland-

I familie en haar werknemers
|.e den zoals de generaties voor■.-11 hadden geleefd: van de land-: bosbouw, viskwekerij en de
ebt. Het was een leven waarin detüUr de re ge|maat bepaalde, die

I. J in het laatste oorlogsjaar nau-
yel|jks werd verstoord.
I et was in december '44 heel rus-
H° 'n Silezie. De streek was eigenlijk
la

e schuilkelder van het land. Het
l|9 buiten het bereik van de geal-

erde bommenwerpers en daar-
V| waren honderdduizenden
■-chtelingen uit het Rijnland hier

I ar toe getrokken. Bij ons op het
I .dgoed waren ook ongeveer
I 'ntig Franse krijgsgevangenen
7erkgesteld."

Si r, Was ook 9een sprake van pa-
j.ek of angst. Het Russische leger
jjpbij de rivier deWeichsel en was

'n 9rote offensief nog niet begon-
" ■"■ ledereen ging ervan uit dat het
Ij- het zou houden. Niemand
l e|d er rekening mee dat twee we-
ster de hel zou losbreken."

Jnloe precair de situatie was en
dat het oostelijke front op punt
stond te bezwijken onder de mas-
sieveRussische druk, hoorde vader
Von Strachwitz begin januari '45 in
Berlijn. De generaal had besloten
ondanks zijn verwondingen het
commando over zijn divisie in Rus-
land weer op zich te nemen en liet
zich in Berlijn informeren over de
situatie aan het front. Hij lichtte te-
lefonisch zijn vrouw over de drei-
gende ontwikkelingen in. Dat was
ook zijn laatste directe levensteken.
Bij de capitulatie in mei '45 heeft hij
zich aan de Russen overgegeven.
Hij werd net als alle andere gevan-
gen genomen generaals tot 25 jaar
dwangarbeid veroordeeld en is in
1953 in de Oeral in gevangenschap
overleden.
„In de eerste twee weken van ja-
nuari werd duidelijk dat er een cata-
strofe voor de deur stond. De Rus-
sen waren deWeichsel overgetrok-
ken en rukten onstuitbaar op in de
richting van Berlijn. Op 19 januari
kwam de verordening dat we
moesten vertrekken. We hadden

„Over het laatste kerstfeest in Bru-
schewitz hebben we eigenlijk nooit
echt gesproken", zegt Von Strach-
witz. „Het is alsof het door de latere
gebeurtenissen verdrongen is. En
toch is het fantastisch dat ons kerst-
mis '44 eigenlijk gewoon gevierd is
en niet door de oorlogsellende is
beheerst. Maar wij hebben ook veel
geluk gehad, waanzinnig veel ge-
luk".

„Wat ook diepe indruk heeft ge-
maakt, was de ontmoeting met een

De Russische opmars door het oos-
ten van Duitsland was één grote
strafexpeditie. Het was een orgie
van haat en geweld, die niet voor
de nazi-terreur onderdeed. Uit
wraak voor de misdrijven die de na-
zi's in Rusland hadden gepleegd,
werden mannen beestachtig afge-
slacht, vrouwen verkracht en hele
dorpen met de grond gelijk ge-
maakt. Honderdduizenden burgers
hebben de Russische invasie niet
overleefd. Meer dan 10 miljoen
Duitsers zijn verdreven uit gebie-
den waar hun voorouders zich vele
generaties eerder gevestigd had-
den. Het is een tragedie die over-
schaduwd is door de nazi-misda-
den en die in andere landen nooit
meer dan een zelden gelezen voet-
noot in de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog is gewor-
den.
„Wat mijn moeder toen gepres
teerd heeft, grenst aan het onge
looflijke. Zij heeft dat hele gezel

"stbijlage
limburgs dagblad

Baron Wolfram Freiherr von Strachwitz nu, toen elfjaaroud. Foto: GPD
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'Kerstengelen' in een lazaret
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in
Nederland, zo goed en zo kwaad als mogelijk was,
doorgesport. De voetbalcompetitie werd gewoon
afgewerkt, wielerwedstrijden gingen door en zelfs
vonden er Elfstedentochten plaats. Sommige
sporters hielden het echter voor gezien. Zij hingen
hun voetbalschoenen aan de wilgen of borgen hun
racefiets op in de schuur.
Een van hen was wielrenner Joep Savelsberg.
Achtenzeventig is hij nu. Met echtgenote Nelly
geniet hij van een onbezorgde oude dag. De gouden
bruiloft is een paar weken geleden in familiekring
gevierd.
„Vijftig jaar. Waar blijft de tijd? Kort voordat wij
trouwden, werd Zuid-Limburg bevrijd.
Thuis op de Heisterberg kregen wij
Amerikanen op bezoek, die naderhand
nog ingezet werden bij het
Ardennenoffensief. Kerst 1944 was
hoe dan ook onvergetelijk. Voor ons
was de oorlog voorbij. Wij waren
vrij. Een fantastisch gevoel."

DOOR WIEL VERHEESEN

NellyenJoep
Savelsberg
genieten vaneen
onbezorgde
oude dag. Het
plakboek houdt
deherinneringen
levendigaan een
boeiende
wielerloopbaan.
Foto: ERMINDO
ARMINO

Kerstdozen
„Na vijftig jaarkan ik me Kerstmis
'44 nog zo.goedherinneren. In de
spannende dagen ervoor hadden we
veel vrienden gemaakt onder de

Amerikaanse soldaten. Ik was, toen deze
bevrijders kwamen, dertien jaaren na de
eerste schrik en angst voor het oorlogsgeweld
hadden wij (mijn twee vriendinnen en ik) een
geweldige tijd. Dagelijks gingen we naar de
wei waar de jongens van de 29ste divisie
lagen. Daarkregen we chocolade, 'fruitbars',
koekjes met warme kaas erop, kauwgum en
sigaretten voor vader. We leerden er ons
eerste Engels en een nieuwe wereld ging
voor ons open.
Wij brachten hen tomaten en fruit uit onze
tuin en uitjes in potjes. Daar waren ze gek
op. Moeder waste voor hen en dikwijls
kwamen ze bij ons eten. Vooral als zijkonijn
ofkip hadgebraden. Hoe die soldaten dan
smulden. Geen wonder, na al datblikvoer van
hun rantsoenen.
Toen de soldatenverder Duitsland in moesten,
vonden wij datheel erg. Ikkan me nog
herinneren dat ik dacht: hoe moetdat nu
verder? Wat een leeg leven zonder onze
dagelijkse bezoekjes aan onze vrienden! Maar
ze bleven terugkomen, zo dikwijls als ze maar
konden. Als ik in mijn dagboek terugkijk,
verwonder ik me er eigenlijk over, datze nog
zoveel komen konden.
Langzaam kwam Kerstmis in zicht. De boom
hadden we al vroeg opgezet zodat de 'jongens'
die onsmet deregelmaat van eenklok
bezochten, hem ook konden zien. De dag
voorkerst kregen we weer bezoek van een
soldaat van de 'wei. Die bleefzelfs slapen.
Dus toen wij in dekerstnacht buiten baden,
rond middernacht, stondhij naast ons en bad
met ons voor een spoedig einde van deze
vreselijke oorlog.
Moeder hadkennelijk gekookt voor deze
kerstdag. Op het momentdat weklaar waren,
stopte er 'n Amerikaanse auto voor onze
deuren stapten twee soldaten van de 29ste
divisie uit. Michael en George. Zekwamen
ons 'Merry Chrismas' wensen en hadden drie
dezelfde, grote dozen bij zich met allerhande
lekkere en nuttige dingen erin. Een voor mij
en een voor mijn twee vriendinnen. Dat
hadden onze lieve vrienden wekenlang voor
ons opgespaard. Wat waren we ontroerd en
blij om ditfijne gebaar.
Lang konden ze niet blijven. Voor donker
moesten ze terug zijn in het kamp, staat er
in mijn dagboek. Maar ook, datKerstmis
1944 de mooistekerst was die ik ooitgehad
had. Vele jarenhad ik nog contact met onze
bevrijders. Zijkwamen ons opzoeken en wij
gingen naarAmerika. Na 26 jaarkeerde een
van onze vrienden terug met zijn vrouw en
bezocht deplaatsen, waar hijgevochten had.
Hun foto 's hebben nog in het Limburgs
Dagblad gestaan. Nog steeds corresponderen
wij met hen. Maar de meesten zijn inmiddels
gestorven, dus schrijven we met hun
nabestaanden. De liefde en vriendschap,
ontloken in september '44, heeftal deze jaren
standgehouden en met kerstmis 1994 zullen
mijn gedachten gaan naar die mooiekerstdag,
nu alweer vijftig jaargeleden, diezo mooi
was dathijonvergetelijk bleef!"

Netty Strolenberg-Pelzer, Landgraaf

Zeepvlokken

den is gestorven, was een formida-
bele renner. In de Tour de France
van 1939 werd hij achtste en in de
Ronde van Spanje 1946 bezette hij
in het eindklassement de derde
plaats. Zoiets had vóór hem nog
nooit een Nederlander gepres-
teerd.
Jan Lambrichs, die uit Bunde
kwam, was buiten de koers een aar-
dige man. Zodra hij op de fiets zat,
veranderde hij. Savelsberg: „Hij lag
met iedereen overhoop, maar fiet-
sen kon hij. Zijn stijl was grandioos.
Met hem en onder meer Sjef Jans-
sen in deploeg heb ik een paar keer
tot het winnend team van de Toer-
en Wielerclub Maastricht behoord
in het nationaal clubkampioen-
schap."
Ook heeft Savelsberg twee keer
deelgenomen aan de Ronde van
Nederland. „Beide keren maakte ik
deel uit van het team waarin de
winnaar zat. In 1949 Gerrit Schulte,
in 1950 Henk Lakeman. De Ronde
van België reed ik als individueel.
Als je pech kreeg, moest je die zelf
herstellen. Aan de finish stopte
men een paar honderd franc ver-
goeding in je handen en kon je op
zoek naar een hotel- of pensionka-
mer.

Toen brak de oorlog uit."
Thuis in Stem, waar hij

7/ JL zich na zijn jaren in
Treebeek en Amstenrade vestigde,
komt Joep Savelsberg nog eens tot
deze uitspraak. Opnieuw beseft hij
hoezeer de wereldbrand invloed
had op zijn wielercarrière. „De oor-
log onderbrak mijn loopbaan als
beroepsrenner." Hij herinnert zich
weer het moment waarop hij als
24-jarige de fiets aan de kant zette.
Met pijn in het hart, want in de glo-
rietijd van de baansport had hij als
professional een reputatie opge-
bouwd. Een keer, in Munster, een
overwinning met negen ronden
voorsprong.
Aan contracten geen gebrek. Na
een druk zomerprogramma kon hij
in de tweede helft van de jaren der-
tig moeiteloos overschakelen naar
de sportpaleizen. Antwerpen, Mun-
ster, Keulen, Brussel, noem maar
op, overal wilde men de koppel-
koerser en zesdaagserenner aan de
start.
In het Nederlands kampioenschap
achtervolging, halverwege de jaren
dertig op het cement van het Olym-
pisch Stadion in Amsterdam, hoef-
de hij alleen voor de legendarische
Jan 'Kanonbal' Pijnenburg het
hoofd te buigen. De tweede plaats
van Joep Savelsberg had de bete-
kenis van goud.

„Mijn allereerste overwinning be-
haalde ik als nieuweling in 1931 op
een grasbaan in Heerlerheide." Hij
somt een aantal Limburgse plaat-
sen op waar koppelkoersen, sprint-
wedstrijden, achtervolgingstoer-
nooien, klassementsrittenen niette
vergeten depopulaire zesavonden-
koersen gehouden werden. Sittard
had zelfs twee banen. Voorts was
startgelegenheid in Heerlerheide,
Hoensbroek, Nuth, Roermond
('daar is het werelduurrecord ver-
beterd'), Heer, Blerick, Brunssum,
Oirsbeek."

schoonVan denBroeck nog kanon-
nier is geweest bij de geallieerde
marine."
De terugkeer van Joep Savelsberg
als wielrenner had in meer dan één
opzicht aparte betekenis. Ten eer-
ste was het voor de bijna dertiger
een hele onderneming om na zó'n
lange onderbreking weer in het rit-
me te komen. Daarnaast gaf hij een
vaste dienstbetrekking op. Boven-
dien was de bloeiperiode van de
baansport grotendeels voorbij.
„Zeker vergeleken met weleer. Ne-
derlandtelde in de devooroorlogse
jarenruim zestig banen.Alleen al in
Limburg werd er op minstens tien
plaatsen gereden. Toen Savelbergs
na de oorlog weer aan de slag ging,
was het aantal wielerbanen te tel-
len op twee handen.

dat ik na de bevrijding mijn rentree
als wielrenner zou vieren? Zodoen-
de werd 1950 pas mijn definitief af-
scheid van de sport. Ik kreeg het
daarna te druk met het runnen van
een café-restaurant annex dancing
in Amstenrade."

JTTetsporten was in Nederland tij-
dens de jaren van bezetting overi-
gens gewoon doorgegaan. Savels-
berg: „Maar mijn sportbezigheden
beperkten zich in de oorlog tot een
aantal voetbalwedstrijden bij Pas-
sart. De racefiets raakte ik nietaan."
Dat sommige renners waarmee hij
in de jaren dertig gekoerst had
(Kees Pellenaars, Arie van Vliet,
Gerrit Schulte, etcetera), regelma-
tig op Duitse banen in actie kwa-
men interesseerde hem niet. „Dat
was hunzaak."
Pellenaars c.s. konden met toe-
stemming van de autoriteiten ook
naar Italië trekken. Zelfs voor wed-
strijden in het neutraleZwitserland
kregen zij visa. Dat ze van de gele-
genheden gebruik maakten om het
nodige naar Nederland te smokke-
len, was niet verwonderlijk. „Ik heb
naderhand verhalen van die man-
nen gehoord, ongelofelijk," aldus
Joep Savelsberg. Verschillende ke-
ren gebeurde het, dat zij op terug-
reis onder detrein moestenkruipen
om beschutting te zoeken tegen
aanvallen van geallieerde bom-
menwerpers.
Niet lang nadat in mei 1945 heel Eu-
ropa uit de klauwen van de nazi-ter-
reur was bevrijd, kreeg Joep Sa-
velsberg bezoek van zijn vroegere
koppelgenoot Frans van den
Broeck uitEindhoven.
„Hij haalde mij over om weer te
gaan koersen. Weet je, dat het ove-
rigens weinig gescheeld had of ik
zou gedurende de hele oorlog in
Zuid-Amerika hebben gezeten?"
Evenals Van den Broeck had Sa-
velsberg eind 1939 een uitnodiging
gekregen voor wedstrijden in Bue-
nos Aires en omgeving. Om de een
ofandere reden kon hij daarniet op
ingaan. Zijn koppelgenoot van wel-
eer wél. Een andere Brabander,
Frans Slaats, eveneens. Ze zaten in
Argentinië toen in Europa de oor-
log uitbrak. „Slaats en Van den
Broeck bleven tot de bevrijding aan
de andere kant van de oceaan, of- Lambrichs, die een paar jaar gele

JLloor het ontbreken van voldoen-
de wielerbanen reed Joep Savels-
berg in de tweede helft van zijn
rennersloopbaan feitelijk meer dan
vroeger op deweg. Ofschoon, oude
liefde roestte ook toen niet. „Mijn
heroptreden vond trouwens ook op
de baan plaats. Dat gebeurde in
Heist op den Berg in België, 's An-
derendaags stond Wageningen op
het programma. Het vervoer was
door de oorlogsverwoestingen al-
lesbehalve optimaal. Ik ben op de
fiets van Heist op den Berg naar
Wageningen gereden."
Dat was meteen goed voor de con-
ditie, want toen hij zijn eerste trai-
ningskilometers maakte woog hij
maar liefst negentig kilo. „Tijdens
een van mijn oefenritten kwam ik
JanLambrichs tegen. Ik zie nu nog
zijn verbaasde blik. 'Ga jij weer
koersen?'vroeg hij."

.Limburg was trots op hem en zijn
andere baanvirtuozen, zoals Ernst
Muller, Joep Clignet en de gebroe-
ders Vroomen, die mét de wegren-
ners JanLambrichs, Sjaak Sijen en
naderhand Jefke Janssen tot ver
over de grenzen bekendheid kre-
gen.
Dat was nog in een tijd, lang voor-
dat Jan Nolten, Piet van den Brekel,
Mart van der Borgh, Piet Haan en
wijlen Jef Lahaye ten tonele ver-
schenen. Weet U nog?
„Ik had," aldus Savelsberg, „in en-
kele jarenalle categorieën met suc-
ces doorlopen. Vooral met Ernst
Muller uit Eygelshoven vormde ik
een succesvolkoppel. Maar toen de
Duitsers binnenvielen, had ik geen
zin meer om nog tekoersen. Ik koos
voor een baan, bovengronds, op de
staatsmijnen. Daardoor bleef ik ge-
vrijwaard van tewerkstelling in
Duitsland. Wie had kunnen denken,

„Met weer een paar andere Neder-
landers kreeg ik via een Rotterdam-
se relatie ook eens materiaal en iets
wat op een contract van het Franse
merkTerrot leek. Ik kan me niet her-
inneren, datwij ooit door de ploeg-
leiding zijn opgeroepen om voor de
firma in Frankrijk aan een wedstrijd
deel te nemen. In Nederland kon ik
trouwens goed geld verdienen. Een
invitatie voor de Tour de France-
ploeg van 1948 legde ik naast me

In het buitenland was het toch al
anders geregeld. Professioneler.
Savelsberg kwam nog even uit
voor Garin, een Frans merk waar-
aan onder meer Theo Middelkamp,
Gerrit Schulte, Wim van Est ver-
bondenwaren.

Jrioe dan ook, het was allemaal
niet te vergelijken met de heden-
daagse beroepssport. „Merken-
ploegen? Wij reden in de Ronde
van Nederland weliswaar met re-
clame op het shirt, maar het geld
van de sponsor was bestemd voor
de organisatoren."

„Ik zie dat evenement nog altijd als
de voorloper van de Amstel Gold
Race, die in de jarenzestig voor het
eerst werd gehouden. MPM stond
voor Maas-, Peel-, Mijnkoers. Van-
uit Zuid-Limburg reden wij tot bo-
ven Roermond en Weert, vervol-
gens terug naar de heuvels."
In aankomstplaats Kerkrade moes-
ten na zon kleine tweehonderd ki-
lometer nog zestien ronden wor-
den afgelegd. Savelsberg kreeg
pech aan zijn versnellingsapparaat,
waardoor hij op een lange helling
telkens uit de wielenwerd gereden.
Op het vlakke gedeelte kon hij het
verlies weer goedmaken. „Sjefke
Janssen won. Ik werd vijfde. Twee-
voudig wereldkampioen Briek
Schotte deedook mee, evenalsArie
Vooren, die de eerste editievan de-
ze koers had gewonnen."
Arie Vooren kwam uit de Zaan-
streek. Met hem als koppelgenoot
werd Savelsberg in zijn laatste sei-
zoen nog vijfde in dezesdaagse van
Munster. Vooren zette na zijn loop-
baan een bedrijf op waarin hij
schatrijkwerd.
„Een paar jaargeledenkwam hij op
visite om te vragen of ik meeging
op vakantie naar Italië. Ik kon niet
weg. 'Een paar dagen later kreeg ik
bericht, dat hij op zijn vakantie-
adres aan hartstilstand was overle-
den. Wanneer jezoiets hoort, besef
je hoe betrekkelijk alles is, maar het
doet niets af aan het feit, dat ik te-
vreden terugkijk op alles wat ik
meegemaakt heb. Ik zou het alle-
maal zó weer willen overdoen."

neer. Niet alleen omdat mijnvrouw
in verwachting was, maar ook om-
dat er voor Nederlandse renners
destijds in de Ronde van Frankrijk
geen eer te behalen was. Dat was
pas later het geval, maar toen zat ik
al in het drukkehorecaleven."
De Acht van Chaam 1949 leverde
Savelsberg de tweede plaats op
achter John Braspennincx. „In
Oud-Gastel won ik. Twee weken la-
ter hield Henk Lakeman mij in Roer-
mond van de zege af. Slecht weer
dat het was."

In de MPM-koers speelde deregen
ook een grote rol. Savelsberg had
ner tevoren een driedaagse op de
baan van Tilburg in de benen, toen
hij in september 1948 aan die MPM-
koers begon.

„MijnKerstmis 1944 - ik was toen elf jaar-
is er een van honger en koude geweest. Wij
woonden nog inAmsterdam, het was de
beruchte hongerwinter. Ons gezin bestond
uitzes personen. Vader, moeder en vier
jongens. Mijn vader was musicus. Het was
een harde tijd voor artiesten. In de
zogenaamde nachtclubs waar alleen Duitsers
en zwarthandelaren toegang hadden, kon men
nog een beetje zn 'brood' verdienen.
Tijdens dekerstdagen van 1944 was er geen
licht en geen warmte. Men ging al om zes
uur 's avonds met honger naar bed. De laatste
boom uitonze straat was allang verdwenen
en door iemand opgestookt. Een keer per
week gingen we met een steelpannetje naar
school. Daar kregen wijondertoezicht van
onze kapelaan wat waterigeschillensoep,
gemaakt van afvalgroenten en water verder
voorhanden was.
Maar mijn vader had onsbeloofdmet Kerstmis
iets bijzonders te maken. Namelijk een
'kerstbrood'. Hij had daarvoor voor héél veel
geld havervlokken en grauwe erwten op de
kop kunnen tikken. Die werden fijngemalen
in eenkoffiemolen. En als vader diekerstnacht
thuis zoukomen, zouden wij wakker worden
gemaakt en getrakteerd worden op deze
'kerststol' met watbietenstroop.
Zo geschiedde. Onze kerstverlichting bestond
uitlicht, datwas gemonteerd op het achterwiel
van eenfiets met drie dynamo 's. Daardoor
kon men al trappend - defiets stond op een
standaard - toch enigszins voor wat verlichting
zorgen. Dat betekende dus: om de beurt
trappen.
Toen kwam ons 'kersbrood' en wij kregen
ieder twee sneetjes. Wij kauwden en kauwden
en keken elkaar aan. Maarhet smaakte naar
erwten, bietenstroop en zeep. Moeder zei,
dat wij het maar moesten laten staan, want
dit was echt niet te eten.
Bij nader onderzoek bleek datmen vader
geen havervlokken maar zeepviokken had
verkocht. En vader, nietbeter wetend, had

ze gemengd en er eenkerstbrood
van gemaakt. Dit was mijnKerstmis
1944. Een dag om nooit te

Peter Cools, Beek

Kerstbij lage
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Joep Savelsberg:
'Oorlog onderbrak
mijn loopbaan'
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- Maar schuldgevoel is ook iets
menselijks. Kwam dat ook niet op
bij het schrijven van het boek, te-
rugkijkendop uwleven?

„Ik herinner me nu, dat wij - mijn
ouders, zusjes en een broertje van
twee jaar - met geweren in onze
rug uit onze schuilkelders werden

gehaald. We woonden toen in Stevensweert,
dicht bij deBelgische grens. België was
bevrijd, dus moesten wij evacueren.
MetKerstmis verbleven we in een schuur
met nog twee anderegezinnen. Gezamenlijk
sliepen we boven een paardestal op een
hooizolder, waar veel ratten en muizenzaten.
De pannen waren gedeeltelijk van het dak
en het sneeuwde naar binnen.
Op 24 december moesten we doorhet
granaatvuur te voet naar Montfort om brood
voor dekerstdagen te halen. De weg was
lang en koud en we werden regelmatig door
deDuitsers in de loopgraven geduwd.
's Morgens woonden wegezamenlijk de mis
bij, die werd opgedragen in een huiskamer.
Daar waren ook veel Duitsers en gezamenlijk
hebben we Stille Nacht en Vrede opAarde
gezongen.
Onze kerstboom was een tak met rode
sterappels eraan. Die nacht, toen we op de
hooizolder lagen en de blote hemel boven
ons zagen, en met de paarden onder ons in
de stal, dacht ik: zo heefthet Jezuskind ook
gelegen toen het werd geboren!'"

M. Weijenberg van Ooi, Nijswiller

Kerstkind in een stal

Informatie over de vernietiging van
de joden werd de luisteraars vaak
onthouden. Soms werden feiten
uitgezonden zonder commentaar
en 'het gehele jaar '44 verstreek
zonder dat Radio Oranje op de Jo-
den terugkwam', schrijft De Jong.
De opstellingvan Radio Oranje sluit
erg goed aan bij de passieve hou-
ding die hetWesten innam met be-
trekking tot de Holocaust.

Een andere kwestie die blijft han-
gen na lezingvan deHerinneringen
betreft de buitengewoon gebrekki-
ge berichtgeving van Radio Oranje
over de jodenvernietiging.De Jong
beschrijft dat het in Londen geves-
tigde station, waar de jonge histori-
cus zelf redacteur was, in oktober
1942 een toespraak uitzond van ko-
ningin Wilhelmina. Toen al sprak
de vorstin over 'het stelselmatig
uitroeien' van de joodse Nederlan-
ders. Maar de redactie van Radio
Oranje vermeed daarna meer dan
twee jaar lang dit soort termen.

„Nee. Ik voelde me ook niet schul-
dig dat mijn familie nog in Neder-
land zat, terwijl ik in Londen ver-
bleef. En die taxi. Kijk, ik was
gewoon een brutale donder die op-
trad. Die man had mij toch ook in
een hoek kunnen duwen? Hij had
toch kunnen zeggen: ik moet naar
Velsen?"

-Uzat in Londen, u maakte deeluit
van een circuit van journalisten, di-
plomaten, ministers waar allerlei
informatie over de jodenvernieti-
ging binnenkwam. Daar is door
Radio Oranje ontstellend weinig
mee gedaan. Kunt u uitleggen boe
datmogelijkwas?

Iltj/et Herinneringen I en II lijkt de
ta e' voorLou de Jong rond. Na de
d 'uitzendingen uit Londen tij-
Sk

s de oorlogsjaren, de veelbe-
b °ken tv-documentaire-reeks De
l etting uit begin jaren '60 en het
(. stand brengen van hetkolossale

Koninkrijk der Ne-
j. anden in de Tweede Wereld-
Ij °9 is De Jong bij zichzelf aanbe-
lt 'n de Herinneringen staan zijn

-Voorden op de vraag wie de
Ln is die Nederland decennia
j 9 met zijn eigen oorlogsverle-
.^confronteerde.
il s de Herinneringen klaar zijn,
Ct '^ met schrijven", zegt hij. Het
L vastberaden. Het schrijven,
i? üe Jong uit, kost 'm door zijn
V?6rte van v'^ iaar Qeleden erg

'moeite.

wee keer in zijn leven wilde
Lou de Jong dood. De eer-
ste maal toen zn eerste.üvv Liesbeth stierf, na een jaar

J] 'everkanker. Hij had in bed te-haar aangelegen toen ze voor-
[■ insliep. 'Waarom zou ik ver-

even?', dacht hij.
r^as 1980. Negen jaar later lag
i a"een in bed, met een hersen-

eding, en keerde die gedachte
'9' Hij verlangde naar de zegen
f e-Jthanasie.
l, °ng beschreef hetin hetboekje
babbelen, waarin hij verteltr 2ijn beroerte en het moeizame

Pf6'. Zijn ontroerende verslag
l '9t met de vaststelling dat hij, r °e hersenbloeding 'ergens aljeetjedood is.ar dat was vijf jaar geleden. „Ik
,J^er veel meer in het leven",
J°' hij nu. „Dat Opkrabbelen is
I . alweer enigszinsverdwenen".
Js Dr. L. de Jong tachtig, hij ziet
Ijl ccleel goed uit, alive and kicking.
isi na Jaar maakte hij nog een flinke
« d°or de Verenigde Staten met
k -Weede vrouw Riel. En er wordt
■J'-enteel hard gewerkt aan de
l °oiing van de memoires. Deel
(. verscheen vorig jaar,het twee-plaatste deel vordert.

Lou deJong: 'Schuldge voelheb iknooitgekend. Foto: GPD

Wij, mijn broertjes en ik, kregen vaak biscuitjes.
Mijn moeder deedvoor hen de was, streek
hun hemden en poetste iedere dag hun hoge
zware schoenen. Harry en George waren
Rats. Op demouw van hun uniform zat een
embleem, waaropeen rattekop was afgebeeld.
InAfrika, in de woestijn, hadden ze tegen
deDuitsers gevochten.
Daags voorKerstmis kregen zij beiden een
kerstpakket van thuis. Deze werden bij ons
in de huiskamer geopend. De inhoud van het
ene pakket was een ronde cake, die echter
in stukken was gebroken. Het andere bevatte
blikjes, repen chocolade en een pak
koffiebonen.
Het was hun idee om tezamen Kerstmis te
vieren. Mijn moeder huilde. Zij wilde natuurlijk
ook haar steentje bijdragen, maar er was
weinigof niets in huis. Zelfs geenkoffiemolen.
Harry en George gingen opeens heftig met
elkaar in gesprek. Waar zij hetover hadden,
verstonden wij natuurlijk niet. Plotseling
stonden ze op, deden hun jassen aan en
zeiden datze even weg moesten.
Een uur laterkwamen ze terug. Harry hield
spontaan en breedlachend een dode gans bij
de hals omhoog en George droeg
triomfantelijk een koffiemolen met zich mee.
Zo 'n vierkant houten kastje met bovenin de
molen en onderin een laadje. Zij vertelden
ons (met handen en voeten) datze ergens
achter Sittard degrens waren overgereden
naar 'Germany'. Daar waren zij een weiland
binnengelopen en hadden ze de gans
geschoten. De boerin die eerst wilde
protesteren, was na de schoten maar gevlucht.
En dat was weer voor George dé gelegenheid
om in dekeuken van de woning snelde
koffiemolen mee te nemen.
Mijn moeder wist niethoe ze het had. Ik zie
haar nog staan, hoe ze haargezicht verborg
in haar blauwe schort. Dat wij een heerlijk
kerstdiner hebben gehad en een vrolijk
kerstfeest hebben gevierd, kunt u zich wel
indenken."

A. Hochstenbach, Geleen

„De straten bij ons in de wijk
Sanderbout-Sittard stonden vol met militaire
voertuigen van hetEngelse leger. Deze waren
geparkeerd op het trottoir. Voortuintjes
hadden wij niet, dus stonden zij dichttegen
de huizen aan. Op die maniervielen zij niet
op voor vijandelijke vliegtuigen.
Er liepen heel wat Engelse soldaten rond.
Twee ervan waren bij ons ingekwartierd.
Harry en George. Als kind. ik was toen negen
jaaroud, schreef ik hun namen ergens op.
Harrie en Djootsch, waar ze me hartelijk om
uitgelachen hebben.

Een Duitse gans

Vi's
„Ikkan me meKerstmis 1944nog heel goed
herinneren. We woonden toen, omdat mijn
man daareen baan had, 'boven de grote
rivieren ', ver van onsgeliefde Limburg. Door
de razzia 'skonden we nietmeerin Maastricht
enRoermond komen. Wij - mijn man, een
zoontje van twee jaar, een dochtertje van vijf
maanden en ikzelf - waren dusnog niet
bevrijd. Er was niets om te stoken en ook
bijna geen eten.
De nachtmis van twaalf uur 's nachts was
stampvol met veel staande gelovigen. Daarna
hadden we toch nog eenkerstontbijt met de
schaarse middelen, die we hadden. Met een
klein kaarsje of olielichtje, want electriciteit
was er op bepaalde uren nauwelijks.
Hetkerstdiner bestond uit waterige soep en
daarna een soort gortmet gebakken
tulpebollen. Er was ookgeen kerstboom,
maar we hadden wel de kerststal van mijn
ouderlijk huis. 't Best herinner ik me echter,

datonzekerstvrede werd verstoord
door die verschrikkelijke VI 's, die
op weg naar Engeland een spoor
van verdriet en ellende achterlieten."

M.E. Franquinet-Batta, Wessem

% !!Ven heeft u vaakdoor moei-
4_f Wen gesleept. Oorlog, ziekte,,s J^er/ies van dierbaren. Schrijven
% °0r u gelijkaan leven. Komt er

e Herinneringen niettoch nog
e''ets anders?

meemaakte, is gestorven. De jonge
generaties ontdekken die oorlog
steedsopnieuw."

- Hoe verklaart u die intensiteit
waarmee Nederlandzich maarblijft
verdiepen in de oorlog?

„Men beleeft de jodenvervolging
tegenwoordig alsof dat het enige
was dat zich tijdens de bezetting
heeft voorgedaan. Maar er waren
nog wel twintig, dertig onderwer-
pen die de volle aandacht waard
waren. Bovendien, de meeste mi-
nisters in Londen waren er geens-
zins van overtuigd datNederlandse
jodenin Polen werdenvermoord."

„Er zijn resten in de Duitse geschie-
denis die zich niet laten vatten.
Waar kwamen die perverse ideeën
van Hitler vandaan en hoe is het
mogelijk dat hij ze in Duitsland kon
doorzetten? Dat een heel volk zich
daaraanovergaf?"

- Maar het lijkt er ook op datmen
weigerde de feiten die bekend wa-
ren naast elkaar te leggen, te analy-
seren en conclusieste trekken. Hoe
kwam dat?

„Ja, feiten die bekend waren, zegt
u. De term gaskamers moet u dan
wel schrappen uit het geheugen.
De gaskamers werden pas na de
oorlog in algemenezin bekend."

„Ik ben het met u eens dathet door-
gronden van de betekenis van de
oorlog en de jodenvervolging veel
moeilijker is als mensen zichzelf
daar niet detijd meervoor gunnen.
Maar ik verzet me er niet tegen dat
alles steeds korter en sneller moet
worden opgediend. Ik heb Spiel-
bergs film Schindlers List niet ge-
zien, maar het lijkt me goed als die
film jongeren boeit, ledere genera-
tie houdt zich op zn eigen manier
bezig met het verleden. Het is be-
langrijk om de oorlog actueel te
maken, als je jongeren wilt betrek-
ken bij het herdenken. De mens is in
de afgelopen zestig jaarniet veran-
derd. Hij heeft nog steeds dezelfde
neiging tot het kwaad."

„Er zijn natuurlijk wel verklaringen,
maar die zijn niet voldoende. Tien
miljoen van de tachtig miljoen Duit-
sers was lidvan Hitlers NSDAP. Dat
is al heel veel. Maar daarnaast wa-
ren er miljoenen mensen die hun
aarzeling lieten varen en zich ook
gingen inzetten voor het Duitsland
van Hitler. We weten nu wel dat de
nazi-propaganda daarbij uiterst
succesvol was. Dat mensen daar-
door ook werden meegezogen.
Maar devraag blijft toch: hoe is het
mogelijk dat een heel land zover is
gegaan?"

-Er is veel discussie geweestrond
het uitnodigen van de Duitsers bij
ons bevrijdingsfeest. Ouderen lij-
ken daarmeer tegen tezijn danjon-
geren. Hoekijkt u daartegenaan?

„Verder wil ik er op wijzen dat Ne-
derlanders veel meer dan bijvoor-
beeld Fransen zijn geneigd vragen
te stellen over de oorlog, zich re-
kenschap te geven van wat er toen
is gebeurd. Men is er veel serieuzer
mee bezig geweest, in de jarenzes-
tig al. Het feit dat zo velen zich in-
dertijd, begin jaren zestig, verplicht
voelden om naar al die afleverin-
gen van De Bezetting te kijken. Dat
tekent Nederland."

„De oorlog heeft hier diepere spo-
ren achtergelaten dan in België of
Frankrijk. De Duitse aanval kwam
hierals een volslagen verrassing en
het karakter van het Duitse bestuur
was in Nederland ook anders. Het
was een typisch SS-bestuur, dat
veel scherper, veel gemener han-
delde dan in landen waar een
Wehrmacht-bestuur gold."

- In 1942was er alvan alles bekend.
In 1943, u schrijft het zelf, kreeg u
het rapport van het Joods Wereld
Congres in handen, waarin wordt
uitgelegd hoeAuschwitzwerkte? In
1944 beschikten de geallieerden
zelfs over uitstekende luchtfoto's
vanAuschwitz metrokende crema-
toria en rijen mensen die op hun
dood wachten. Intussen deedRa-
dio Oranje erhetzwijgen toe.

„De feiten over devernietiging van
de jodenwerden niet geloofd. Men
zou het zelfs afgedaan hebben als
oorlogspropaganda. Het is een
enorm drama."„Aan de andere kant: Duitsland

heeft de oorlog verloren. Ik dacht
niet dat zij het eind van de Tweede
Wereldoorlog herdenken.De vijfde
mei isvoor hen een dag als alle an-
dere. Dan vraag je je toch af waar-
om ze wél naar Nederland zouden
moeten komen."

„Ik heb het daar erg moeilijk mee
gehad. Allereerst vind ik de schei-
ding tussen 4 en 5 mei niet zo ge-
rechtvaardigd. Als je op bevrij-
dingsdag Duitsers uitnodigt, waar-
om dan niet ook op de dag van de
dodenherdenking? Er zijn ook grote
aantallen Duitsers gesneuveld.
Maar wie zou je dan moeten uitno-
digen?"

In Herinneringen gaat De Jong uit-
gebreid in op zijn eigen gedrag
voor en tijdens de oorlog. Zo be-
schrijft hij in detail hoe zijn vlucht
naar Engeland, op 10 mei 1940, ver-
liep. Opvallend daarbij is hoezeer
hij zich liet leiden doorzorg om zijn
eigen positie. Openhartig beschrijft
hij dat hij zich op dat moment nau-
welijks bekommerde om het lotvan
zijn joodse familie, die later voor
een groot deel door de Duitsers zou
worden omgebracht. Uiteindelijk
slagen alleen hij en zijn vrouw er in
Engeland te bereiken. En passant
claimde hij de taxi die een oudere
Amsterdammer had besteld. Met
die taxi probeerde de Jong weg te
komen.

- In dat boek schrijft u hoezeer u
uzelf voorop stelde. Vooral uw ei-
gen ambitiegold, uw eigen veilig-
heid en die van uw vrouw. In uw
boek ontbreekt echter ieder spoor
van schuldgevoeloftwijfel.

Dat is nu ondenkbaar. Een herha-
ling van De Bezetting - enkele jaren
terug in sterk gekortwiekte vorm
vertoond - deed lang niet meer zo
veel stof opwaaien. Voor jongeren
van nu bestaat Lou de Jong niet
meer, maar ze kennen wel Steven
Spielberg en hebben bij honderd-
duizenden zijn film Schindlers List
gezien. De jodenvernietiging ver-
beeld via de modernste filmische
inzichten uit Hollywood.

Volgens huidige normen was De
Bezetting van dertig jaar geleden
een langdradig programma. Maar
Nederland, voor zover al in het bezit
van een televisie, bleef er massaal
voor thuis. Want het was voor het
eerst datNederland sinds 1945 echt
weer met het eigen oorlogsverle-
denwerd geconfronteerd.

„Nee. het idee staat me niet aan.
Ook niet omdat er grote groepen
zijn diezich ertegen verzetten. Daar
moet je niet tegen in gaan. Trou-
wens, wie wordt er betervan als de
Duitsers worden uitgenodigd?
Worden we er soms meer Euro-
peaanvan?"

- De Tweede Wereldoorlog wordt
nu alvijftig jaarherdacht, ze wordt
ookalvijftig jaarbestudeerd.Zijn et
nog vragen waarhistoricihelemaal
geen antwoordophebben?

„Schuldgevoel heb ik betrekkelijk
weinig gehad. Ik heb het boek zo
geschreven dat de lezer zelf zijn
conclusies kan trekken. Maar ik zie
hetzo: ik was in 1940 aan mijn ver-

- U begrijpt toch datlatere genera-
ties zich nog steedszo uitdrukkelijk
met die vraag bezig houden? Was
hetzelfbescherming om zich niet te
veel met de jodenvernietiging be-zig te houden? U verkeerde immersin deafschuwelijke wetenschap dat
uwfamilie alnaar Westerbork was
afgevoerd.
„Nee, dat was het niet. Maar we wa-
ren wel verschrikkelijk onzeker. En
dieonzekerheid van ons was type-
rend voor iets wat in dietijd gebeur-
de en wat men niet kon overzien.
Namelijk dat de meeste joden bij
aankomst in de kampen meteen
naar de gaskamers gingen. Dat was
onbegrijpelijk.Dat was een realiteit
die door Nederlanders hier en in
Londen toen simpelweg niet werd
aanvaard."

- Vindt u het een bezwaar datmen
zich tegenwoordig van veel sneller
gemonteerde informatie bedient
om de aandacht van eenpubliek te
kunnen vasthouden?

kja e praten in zijn woonkamer,
|j6 tafel, over het lange oorlogs-
H, aenkingsjaar. De Jong spreekt
iij --achte stem, korte zinnen, wei-
ij* °mhaal van woorden. „Ik moet
liet We' op w'izen e-at 'k cJe dingen
*l_ \e&r zo Precies kan uitdrukken
i^ '* zou willen", zegt hij ineens
ty: en in het gesprek, in een ver-bJ. 'n 9 naar de gevolgen van zijn
Certe-W°elt 2ich gehinderd in het spre-
|j,en het schrijven is een worste-l/geworden. Misschien dat het
*nar'iven inderdaad een keer stopt,
■an

r de verwerking en herdenking
e 6 de oorlog gaat door. Ook bij
VfjjJ-0-jarige historicus die reedsd-jL ' 2ijn hele leven aan dat on-
öe 3? rP heeft gewijd.
v_| '9elopen maanden bereikten
\ t

u'tnodigingen de oud-direc-
°orl Van net Ri-ks lnstituut voor
ri6 '°9sdocumentatie om deel te
%r,£n of iets bij te dragen aan her-
r^ 0 'n9sbijeenkomsten. „'t Meeste
lga \ik afslaan. Mijn gezondheid
|)Qq

net alles meer toe. Ik ga alleen
r*>Q .^aar in op hetgeen ik echt de
t). e|te waard vind."
r '^houd, daar gaat 't hem om. Pa-
bj; ?üte springende leeftijdgenoten
do g?r^hem - allerespect, maar het
it)e hem verder niet zo veel. „Wat
Vva "^eer verrast is de intensiteit
h6r

,rrn ee Nederland haar oorlog,
0 e'eeft. Die is uniek in Europa.

"■ach 197° dacnt lk nog dat de aan"
v6r<i Voor deoorlo9 geleidelijkzou
v.a w'inen,.maar niets is minder
het !' -^et is zelfs maar de vraag of
reid denken van de Tweede We-
_t6 ??rlo9 wel ophoudt als de laat-

Nederlander die de bezetting

e'kan best zijn dat u gelijk heeft,
li_.ar 0p net ogenblikkan ik het me
(i 6r

l voorstellen. Ik had voor mijn
i) 6 Senbloeding nog allerlei plan-
va ' maar ik denk dat ik daar tochnaf moet zien."

zaterdag 24 december 1994ètbijlage
limburgs dagblad

Lou de Jong schrijft zijn laatste bladzijden. Als
het tweede deel van zijn memoires af is, gaat
de pen definitief in de schroefdop. Zegt hij. De
gevolgen van de hersenbloeding van vijfjaar
geleden staan de historicus toch te veel in de
Weg. Met Herinneringen I en II is de cirkel echter
ook wel mooi rond. Een gesprek over de oorlog,
de verwerking en de eeuwige, niet te
beantwoorden vragen.

'Niemand
geloofde het
onbegrijpelijke'

DOOR MAURICE WILBRINK

volgers ontkomen. In Londen kon ik
in vrijheidvechten."

de kerst van ’44



Tulpebollen
Haal degroeikiem uit debollen.
Snijd de bollen in dunneplakjes en rooster
die; serveren met watzout.

Snijd de bollenin dunneplakjes en frituur
die; serveren met wat zout.

Een echte oorlogssoep: neem op vier liter
watereen ui, zes tulpebollen, een lepelolie,
wat maggi, zout en kerrie. Het uitjesnipperen
en fruiten in de oliemet dekerrie. Dan
water en aroma erbij. Als alles kookt, de
tulpebollen raspen boven dekokende
vloeistof. Doorkoken en afmaken metzout.
(De soep dikt in doorhetzetmeel in de
bloembollen).

Foto: CHRISTA HALBESMA

Op 25 december 1944 was
juisteen van de strengste
winters van de eeuw be-

gonnen. Hoewel het Zuiden van
Limburg al enkele maanden bevrijd
was, had men er, naar onze maat-
staven, nog nauwelijks behoorlijk
te eten. Het was hoogstens fantas-
tisch, vergeleken bij wat de mensen
in de onbevrijde provincies, en dan
vooral de stadsbewoners, in het
Westen van het land moesten door-
maken.
Er was daar ook nauwelijks brand-
stof, want door de bevrijding van
Zuid-Limburg was voor onbevrijd
Nederland de toevoer van kolen en
daarmee de produktie van stadsgas
stil komen te liggen.
En in het westen en noorden be-
droegen de officiële rantsoenen
inmiddels nog een kwart van wat
een mens minimaal nodig had. In
de praktijk was ookdatkleine beetje
niet te krijgen.
Doordat alle handel stil was komen
te liggen, waren de boeren met de
suikerbietenoogst blijven zitten. En
de bloembollenhandel met zijn bol-
len. Vandaar dat deze produkten
plotseling op het menu versche-
nen.
De suikerbieten hadden overigens
nauwelijks voedingswaarde en wa-
ren, anders dan rauw gegeten, on-
genietbaar. Ze vulden de maag, dat
wel, maar teveel bieten brachten
het toch al geteisterde maagdarm-
kanaal nogverder van streek.

liet opmerkelijkste 'gerecht' dat
uit suikerbietenwerd gemaakt, was
'slagcrème. Een produkt dat in de
verte op geklopt eiwit leek, voor
bijna honderd procent uit lucht be-
stond en uit schuim datontstaat bij
het langdurig koken van suikerbie-

Stamppot metgroenten, bijvoorbeeld
andijvie ofkool. Op 1kilo groente eenpond
aardappelen en een pond tulpebollen. Alle
ingrediënten opzetten met wat wateren zout.
Na ruim een halfuur alles fijnstampen en
nog wat olie toevoegen.

Het 'klassiekerecept voor tulpebollenbrood:
Neem er een pakkant enklaar broodmeel
voor, bijvoorbeeldKoopmans Broodmix van
500gram. Ooknog 500gram tulpebollen.
Maal debollen fijn en kookze in een half
uurgaar. Voeg de 'prak' toe aan het deeg.
Neem de voorgeschreven hoeveelheid water
aan dekrappe kant. Bak hetbrood iets langer
dangebruikelijk. Hetiskleverig en blijft bij
het snijdenplakken aan het mes.

Na de oorlog heeft vrijwel niemandnog
ooitditsoortgerechten gegeten. Na
proefnemingen metbovengenoemde en
andere recepten wordt ook zonneklaar
waarom niet.

DOOR HANS TOONEN

1941 en daalde tot iets meer dan

nog boter

recept om met water of melk en wat
wortelsap van een pond boter er
twee te maken. Toen was er dus

1400 in de herfst van 1944: minder
dan de helft van wat een hardwer-
kende volwassene nodig had.

met tarwe worden gebruikt en dat
leverde natuurlijk meteen al een
probleem op: hoe kom je aan tar-
wemeel? Het brood was in ieder
geval heel zacht en klef.

De mensen die zich met Kerstmis
1944 tevreden moesten stellen met
een maaltijd als deze, hadden al
meer dan vier jaar lang een neer-
gang meegemaakt, die ook tot een
zekere gewenning had geleid. Wat
wij anno 1994 eten, zou door de
me.nsendieop 10 mei 1940 door de
Tweede Wereldoorlog werden
overvallen, worden aangezienvoor
een onvoorstelbare luxe. De mees-
te mensen waren het dus al heel
karig gewend.

IVlen was dus wel wat gewend, in
die tijd. De hongerrantsoenen van
de maanden daarna waren wel
(veel) geringer, maar werden mis-
schien dooreen aantal mensen niet
als zo desastreus ervaren als wij er
nu tegenaan kijken. Waar de mens
anno 1994 niet meer toe te krijgen
zou zijn, dat dedenze toen: de huis-
dieren- honden, katten - gingen er
aan, een enkele sportieveling
waagden zich zelfs aan het neerha-
lenvan meeuwen en spreeuwen.
Aan de andere kant: door de syste-
matischetekorten waren veel men-
sen zeer verzwakt. En al in novem-
ber 1944, een natte, kille maand,

Tulpebollen waren wel redelijk eet-
baar. Ze gingen dan ook al snel 'op
de bon. De tulpebol heeft in ieder
geval een hoog zetmeelgehalte. Er
kon dus met wat goede wil meel
van gemaakt worden of ze konden
worden gebruikt als vervanging
van aardappelen in stamppot.
Britzel's Bloembollenbedrijf in
Heemstedezag erin ieder geval wel
wat in en verspreidde een stencil
met een aantal recepten voor soep,
stamppot, gemengde groente,
koekjes en brood. Voor het brood
moesten de tulpen half-om-half

In 1941 kwam bij uitgeverij Becht
in Amsterdam de derde druk uit van
het boek 'Onze voeding in distribu-
tietijd'van de hand van mevrouw R.
Lotgering-Hillebrand. Zij geeft een

Maar ook in 1941 was het, blijkens
dat boek, nodig zo weinig mogelijk
weg te gooien: bladnerven van
kool, loof van wortelen, peulenvan
doperwten en aardappelschillen
konden heel goed gegetenworden.
In het Oorlogskookboek van A.
Geurts, lerares koken en voedings-
leer, dat uitkwam bij J.J. Romen in
Roermond/Maaseik en dat in 1940
al twee drukken beleefde, staan ook
veel van die recepten - jeziet ze te-
genwoordig nog wel eens terug in
trendy kookboeken die zich 'een-
voudig' of'eerlijk' noemen.
In juni 1941 kwam een folder uit
met recepten voor die maand. Daar
staat een recept in voor anderhalve
liter soep, waaraan behalve groen-
ten tien gram boter en vier bouil-
lonblokjes te pas kwamen.

kwamen de eerste mensen om van
de honger. Voor heen kwam het
kerstdiner van 1944 te laat...

En in een boekje van de Voedings-
raad 'Richtlijnen voor de heden-
daagsche voeding' van dr. E.G. van
't Hoog en Martine Wittop Koning
uit juni 1943 - het bevat het recept
voor 'pannekoeken van regerings-
meel' - staat wat een volwassene
'onder normale omstandigheden'
moet binnen krijgen, namelijk tus-
sen de2400 en 2500 kcal. Dat isove-
rigens een hoeveelheid die tegen-
woordig als te laag wordt gekwalifi-
ceerd.

JDe omstandigheden waren ech-
ter niet normaal. In de loop van de
oorlog daalde het broodrantsoen
van tweeëneenhalf tot twee broden
per week en het vleesrantsoen
daalde van 500 gram per week in
1940 tot 125 gram eind 1943. Alleen
het aardappelrantsoen steeg in de
oorlog: van anderhalve kilo in 1941
tot ruim4kilo inde zomervan 1944.
De calorischewaarde van hetvoed-
selpakket was nog geen 1800kcalin

Rond Kerst spoelt 'Hilversum' graag terug naar de Tweede Wereldoorlog.
Opa's oorlog maakt dan weer front met in Hollywood nagespeelde
heldendaden en bijna verloren tankslagen zoal onlangs in
'Battle of the Bulge'.
Of al die oorlogsfilms ook vrede brengen?
Welnee. Hoe anti-oorlog de regisseur zich ook ingraaft,
nooit valt er een bom minder dankzij een oorlogsfilm.
Toch blijft menig cineast dit genre verdedigen als de
weerspiegeling van de gepantserde waanzin. Aan de kassa
krijgt hij vaak gelijk. Want voor een avondje oorlog koopt
de wereld nog graag een bioscoopkaartje. Of huurt even
een vuurvaste video voor tijdens de kerstdagen.

Door oorlogsfilm,
hoe anti ook, sneuvelt
er geen soldaat minder

soldatenlevenvan de Amerika--?
mariniers.
Maar er zijn ook meesterwerk^geleverd. 'Casablanca' (1942) H
Humphrey Bogart en Ingrid °*l
man weerspiegelt de dromen, '«Jlen en houding van Amerika in"^
log.
Direct na 1945 likt Hollywood cvi
de wonden van frontsoldaten
met een oorlogssyndroom zijn J
ruggekeerd. Maar na 'The Men'-J
in de hoofdrol Marlon Brand" j

'From here to Eternity' met Ff'
Sinatra - overigens beide van J
gisseurFred Zinneman - krijgt H
lywood een rood waas voof .
ogen. Tot ver in de jaren V)(
wordt ook op de set de oorloö
Korea voortgezet.

Over Duitsland valt steeds vd
de mantel der liefde. Met filmsi|
'Rommel, Desert Fox' (1951, ho<-Jrol James Mason) en 'The Voü,
Lions'(l9sB, hoofdrol Marlon ®\
do) wordt aangetoond dat me,
Duitser het slachtoffer is geV*tj
van boosaardige nazi's. Met 0.
gladgrijze vertekening van de"?
kelijkheid paait Amerika zijn
we Navo-partner en bondgeni
tegen het 'rijk van de duivel:
Sovjetunie. J
Totver na deval van Saigon bW
een John Wayne-wind over Aft-.
ka waaien. Pas in de jaren zewe<!^
tonen de filmbazen met 'Apoca'>
se Now' en 'The Deer Hunter'f1
moed om de camera in Ameri^darmen te duwen. Zijn vermoo-
onschuld verliest Hollywood P
echt en voorgoed met 'Full <^e.
Jacket' (1987) van Stanley Kvbrl
Vriend en vijand beweren dat
Vietnam-epos 's werelds beste a
oorlogsfilm is.
Maar waarom draait de Navo nJ
dan niet in Bosnië? Of in Rwand?.
En ook maar meteen in Tsjetsjer1'
Misschien sneuvelt er dan eind6.
een soldaat minder. Bijvoorb^
tijdens deze kerst.

Kijk je alleen naar oorlogsfilms, in
het geweer gebracht in de jaren
zestig, dan valt deverschuiving op
van heldhaftige 'goodies' naar sar-
castische 'nutcases'. Eerst hol je

Hollywood lonkt dan ook liever met
gelikte spektakelfilms als 'The Guns
of Navarone', een voltreffer uit
1961.

Toch is ook deze oorlogsfilm van
Warner gemaakt volgens het be-
proefde recept van de jarenzestig.
Groots, bomvol lawaai, kleurrijk en
spectaculair moet zon film ogen.
Want dan trek je de aandacht van
het Amerikaanse publiek weg van
deontwakende draak: Vietnam. Bo-
vendien, zo redeneren de droomfa-
brikanten, word je daarvan dage-
lijks op de hoogte gehouden door
toentertijd Hollywoods grootste
vijand: de televisie.

bodem lang genoeg aan het lijntje
houdt om een konvooi koopvaardij-
schepen in veilige haven te lood-
sen.

Volgens dit uitgekookte recept
heeft Hollywood tussen 1941 en
1945 vlot vijfhonderd oorlogsfilms
uitgeserveerd. Tussen haakjes: in
totaal produceren de droomfabrie-
ken in dieoorlogsjaren 1700 films.
Over de uitwerkingvan de 'war mo-
vies' moet echter niet te gering-
schattend gedacht worden. Ook al
is het gros slonzig naïef of aan-
doenlijk overdreven vaderlandslie-
vend, het Amerikaanse volk weet
dondersgoed waarom zijn zonen
op de stranden van Normandië en
IwoJima vechten.

Voor Hollywood is het pas oorlog
na 7 december 1941 oftewel daags
na Pearl Harbor. De rolverdeling
ligt even simpel als in een willekeu-
rige western. Japan, Duitsland en
Italië zijn de 'badies'; Europa een
belegerd fort. En Amerika is de aan-
stormende cavalerie. Even een
geel, patriotisch lintje erom en de
kassa rinkelt.

Daarom heeft Hollywood ook de
nodige zorg-dat-je-erbij-komt films
gemaakt. 'To the Shores of Tripoli'
met Randolph Scott bejubelt het

Dweil van een film, die
'Battle of the Bulge' uit
1965. Historisch een la-

chertje. Hollywood heeft van het
Ardennenoffensief kerst' 44 een
potje gemaakt. Zelfs topsterren als
Henri Fonda, Robert Ryan, Robert
Shaw, Charles Bronson en Telly
'thekraut killer'lavalas blijken an-
no 1994 slaapverwekkend.

In Engeland bestaat anno 1940
plotseling grote behoefte zich in
films als een alledaags volk af te
zetten tegen het zich superieur wa-
nende 'Herrenvolk. Stijfgekafte
jongens die Britten, maar wel slim-
mer dan die 'krauts'. Zoals boven
water komt in 'Convoy', een oor-
logsfilm uit 1940 over een Brits
slagschip dat een Duitse oorlogs-

Films die tijdens een oorlog wor-
den geproduceerd, hebben immers
meestal maar één doel: de moed
erin pompen. Daarom sneuvelt de
waarheid als eerste.

Over de nachtmerrie in Vietnam
durft Hollywoodin deze jarenzestig
nog geen filmstudio vrij te maken.
Amerika weet geen raad met zijn
bedenkelijkerol in Vietnam.

mee met 'onze' bevrijders als Ro-
bert Mitchum in 'The Longest Day'
en heldenvan het slag Burt Lancas-
ter in 'The Train. Ademloos volg je
dananti-heldenalsPeter O'Toole in
'Lawrence of Arabia' en Donald
Sutherland in 'The Dirty Dozen.
Vervolgenskijk je scheef tegentoch
licht getikte vakidioten als George
C. Scott in 'Patton: Lust for Glory'.
En tot slot grijns je mee met Elliott
Gould in 'M*A*S*H', de lachtstuip
over dekoude oorlog in Korea.

zaterdag 24 december 1»Kerstbijlage

Kerstdiner met
suikerbiet
en tulpebol

Charles Bronson (I) en Henri Fonda als de 'goodies' in 'BatHe of the Bulge', een dweil van een
oorlogsfilm. Foto: K|PPA

Recepten

Tulpebollen en suikerbieten zijn in vijftig jaar tijd
bijna symbolen geworden voor de Hongerwinter van
eind 1944 en begin 1945. Uit de uitgebreide
oorlogsliteratuur valt niet op te maken
of ergens in bezet gebied
daadwerkelijk op Eerste Kerstdag
1944 een kerstdiner met deze
ingrediënten werd klaar gemaakt en
genuttigd door vrolijke kerstgasten in
avondkleding. De betekenisvan
voedsel en de sfeer van die tijd is
ook niet meer na te maken.

Een kerstdiner metde voornaamste
ingrediënten uit deHongerwinter -
tulpebollen en suikerbieten - is vrijwel
oneetbaar. Alleen hetgebruik vanaroma
('Maggi') bouillonblokjes en veel kruiden kan
ernog iets van maken. Niettemin eenpaar
recepten.

DOOR SANTE BRUN
Suikerbieten
Rasp de suikerbietenofsnijdze in kleine
reepjes. Zekunnen zo worden genuttigd.

Suikerbieten dik schillen, debiet fijn raspen
en hetgeheel met wat water ongeveer
anderhalfuurkoken. Er ontstaat een
glucosestroop die van het vuur moet worden
gehaaldvlak voordathij begint te
carameliseren. Laat destroop anderhalve dag
op een warmeplaats licht verzuren;hij is
daardoor flinkzoeten ook min ofmeer
houdbaargeworden.

Suikerbieten in dunneplakken snijden en in
olie ofboteraan beidezijden bruin bakken;
serveren met wat zout.
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