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TWaalf doden bij 1200 ongelukken

Gladheid
eist tol

Van onze correspondenten
■N HAAG - Twaalf doden, meer dan 90 gewonden, 1200 on-,f en ruim 2000 beschadigde voertuigen. Dit is de tries-

Lö^lans van onverwachte gladheid op eerste kerstdag. IJzel
T^kte de wegen in ons land spek- en spekglad. Veel mensen,
ïj^erstbezoek bij familie, werden door het slechte weer over-K|en. Veel hotels en motels kregen in de loop van de avond[ ra gasten: gestrande automobilisten die niet verder wildenPen.

.:JJ. slippartij kostte maandagoch-
ï/ het leven aan alle zes inzitten-
:ïrl^an n au*°- Het voertuig be-
Ij^e in het water van de Purmer-
ï«vaart. Het ongeval is waar-
L^lijk in de maandagochtend
E?§ gebeurd, maar de wagen werd

|t
ter pas rond 09.30 ontdekt. Bij

_&ng bleken de zes slachtoffers
F'& het voertuig te zitten. Vol-
J* de politie gaat het om twee,"*en en vier mannen in leeftijderend van 20 tot 30 jaar en af-
j,stig uit de omgeving van Pur-
(,eftd. De auto is vermoedelijk
l'Pt nabij de kruising van-twee
herwegen, in de berm geraakt,
~de kop geslagen en in het wa-

r een auto-ongeluk in Den Haag
iatllen in de nacht van zondag op

Idag drie mensen om het leven.
lt

r e gladheid raakte de chauf-. °p de Calandbrug de machti het stuur kwijt, waarna de

~ in de Laakhaven terecht
Een vrouw kon eruit klim-

men. Voor de andere inzittenden,
twee vrouwen en een man, kwam
redding te laat. De slachtoffers, al-
len uit Den Haag, zijn tussen de 20
en 30 jaar.

Taxi
Bij Everdingen vond een dodelijke
aanrijding plaats: de bestuurder
kwam met zijn auto in de sloot te-
recht. En tussen Barendrecht en de
Heinenoordtunnel werd een vrouw
door een taxi geschept toen zij uit-
stapte om de schade aan haar auto
op te nemen.
Op de A9ontstond zondag, tussen
Badhoevedorp en de Velsertunnel,
een enorme verkeerschaos. Twee
auto's raakten kort na elkaar op
verschillenderijbanen in een slip en
vlogen over de kop. Vier mensen
raakten licht gewond. Een chauf-
feur van een takelwagen, die hulp
kwam bieden, raakte eveneens be-
trokken bij een aanrijding en raakte
zwaar gewond. Strooiploegen van
Rijkswaterstaat stonden aanvanke-
lijk machteloos. De politie besloot
om negen uur 's avonds de Velser-
tunnel in beide richtingen af te slui-
ten. Als gevolg daarvan hebben veel
automobilisten uren in de file ge-
staan. Om half een 's nachts werd
de tunnel weer opengesteld.

hetweer

_%_.*_.

_ *Vr_ een westeüjke stroming
's e^ storingen naar onze

_- H S gestuurd. Deze zor-
j ''id V°or vee' bewolkingen van
11 'W '°* *'Jd zUn er perioden
( \ regen. Er staat een matig
i \ v_\) krachtige wind uit
f \t '*Jke richting, met wind-
I \y^- tot hard. De tempera-] J

&
is de gehele dag rond de' "aden.il k.

Limburg
In Limburg bleef het betrekkelijk
rustig, omdat de wegen niet zo glad
waren. Gewonden vielen alleen te
betreuren bij een ongeval op de A 2
bij Eijsden. Daar vloog een perso-
nenauto bij een slippartij over de
kop. Beide inzittenden werden
zwaar gewond overgebracht naar
het AZM in Maastricht. De overige
veelal eenzijdige botsingen, in to-
taal zes in Maastricht en omgeving,
hadden slechts blikschade tot ge-
volg.
In het politiedistrict Heerlen wer-
den maandag tot aan het middag-
uur circa vijftien aanrijdingen
gemeld. Er was alleen materiële
schade.

Zie verder pagina 5

" Niemand voorbereid op ijzel

Toedracht
De exacte toedracht van de bestor-
ming was gisteravond nog niet dui-
delijk. De vier kapers bevonden
zich op het moment dat het signaal
voor de aanval gegeven werd, vol-
gens officieuze bronnen in het voor-
ste deel van het vliegtuig. Twee
groepen van elk tien commando's
verschaften zich via de voor- en
achterdeur toegang tot het toestel,
waarna een minutenlange schoten-
wisseling volgde. Kort na het begin
van debestorming zag een vijftigtal
passagiers kans het toestel via twee
nooduitgangen te verlaten.
De Franse autoriteiten prezen gis-
teravond de voorbeeldige actie van
de GIGN. „Ze hebben onder zeer
moeilijke omstandigheden bljk ge-
geven van grote moed en doelmatig-.
heid," zei premier Balladur gister-
avondkort na de ontknoping van de
kaping.

De Franse premier die samen met
minister Pasqua van Binnenlandse
Zaken leiding gaf aan een crisiscen-
trum, zei dat het voor de Franse
autoriteiten van het begin af aan
duidelijk was dat de kaping alleen
via een commando-actie beëindigd
kon worden. Dat was volgens Balla-
dur de enige manier om de levens
van de 170 passagiers en beman-
ningsleden teredden.
De kaping werd gisteren in de loop
van de dag via een fax aan het
Franse persbureau AFP opgeëist
door de GIA, de fanatiekste funda-
mentalistische terreurbeweging die
in Algerije actief is. De GIA is ver-
antwoordelijk voor het gros van de
tientallen moorden op buitenlan-
ders die het afgelopen jaar in Alge-
rije gepleegd zijn.

Vier kapers tijdens bestorming gedood,passagiers met schrik vrij

Gewelddadig eind aan kaping
Van onze correspondent

PARIJS - De zaterdagmorgen in
Algerije begonnen kaping van een
Airbus van Air France is gister-
avond kort na vijf uur na ruim 54
uur geëindigdmet een spectaculaire
bestorming op het vliegveld van
Marseille. Een elite-eenheid van de
Franse gendarmerie, de GIGN,
school V; - vier kapers, leden van de
Algerijnse fundamentalistische or-
ganisatie GIA (Groupe Islamique
Armee), tijdens een lange schoten-
wisseling dood.

Negen gendarmes raakten tijdens
de actie gewond, waaronder één
ernstig. Dertien van de 170 passa-
giers raakten volgens de Franse
autoriteiten licht gewond bij de be-
storming. Onder de gewonden be-
vindt zich ook de gezagvoerder die
tijdens de commando-actie uit de
cockpit sprong om zijn leven te red-
den.

De kaping heeft daarmee in totaal
zeven of acht mensenlevens geëist.
Vlak voor de Franse elite-eenheid
ingreep, zouden dekapers een vier-
de passagier hebben gedood, maar

bevestiging daarvan bleef gister-
avond uit. Toen een van de kapers
op de verkeerstoren van het vlieg-
veld loste, was voor de GIGN het
signaal om het toestel te bestormen.

" Kort na de bestorming van de Airbus door de commando's op het vliegveld van Marseille konden de passagiers hetvliegtuig via de nood-glijbaan verlaten. Foto: reuter

Crisis-overleg
De Franse regering houdt vanoch-
tend crisis-overleg over de situatie
in Algerije. Eens te meer is immers
duidelijk geworden dat de Algerijn-
se regering de greep op het steeds
verder naar een burgeroorlog afglij-

-1.
dende land aan het verliezen is.
In afwachting van de uitkomst van
dat crisisberaad heeft Frankrijk al-
le boot- en vliegtuigverbindingen
met de voormalige Franse kolonie
gestaakt. De Franse regering maakt
zich ernstig zorgen over de veilig-
heid van de enkele duizenden nog
in Algerije verblijvende Fransen.

Zie verder pagina 5

" 'Kersrkaping' duurde
meer dan 54 uur

Partijen in Bosnië houden
zich redelijk aan bestand

Van onze redactie buitenland

SARAJEVO - Het staakt-het-vuren
in Bosnië dat zaterdag rond het
middaguur van kracht is geworden,
houdt redelijk stand, ook in de be-
legerde moslim-enclave Bihac. De
VN-vredesmacht meldde gisteren
dat de situatie in het land 'zeer rus-
tig' is.

De blauwhelmen maken in de en-
clave Bihac alleen melding van en-
kele inslaande mortieren en een
paar mitrailleursalvo's. De troepen
van de dissidente moslim-leider Fi-
kret Abdic en de Kroatische Ser-
viërs zouden verantwoordelijk zijn
voor de beschietingen.

Radio Sarajevo van de Bosnische
moslims berichtte gisteren echter
nog over zware gevechten rond Ve-
lika Kladusa, een stad in de Bihac-
enclave. Leiders van de moslims
hebben bij de Verenigde Naties ge-
protesteerd tegen troepenbewegin-
gen en aanvallen van de Serviërs.
Zij dreigen elders in Bosnië vergel-
dingsaanvallen uit te voeren op
Servische stellingen.
De Verenigde Naties hopen dat het
bestand van zeven dagen deweg zal
vrijmaken voor een staakt-het-
vuren van vier maanden, dat uitein-
delijk een einde moet maken aan
het bloedvergieten. De VN-com-
mandant in Bosnië, Michael Rosé,
sprak gisteren met Hasan Murato-
vic, een Bosnische minister. Rosé

zou vandaag zelf in Bihac pools-
hoogte willen gaan nemen.
Muratovic zei na afloop dat de re-
gering in Sarajevo weigert over een
langdurig staakt-het-vuren te pra-
ten zolang de gevechtenrond Bihac
nog aanhouden. „Het offensief gaat
nog altijd door en daarom hebben
we geen voltallige delegatie gehad
bij het gesprek met Rosé," aldus de
Bosnische minister.
Een hulpkonvooi van de VN-orga-
nisatie voor. de vluchtelingen
UNHCR stond gisteravond nog al-
tijd vast voor een blokkadebij Veli-
ka Kladusa. De negen vrachtwa-
gens waren donderdag al met 90 ton
hulpgoederen uit Zagreb vertrok-
ken naar de stad Cazin, eveneens in
de Bihac-enclave.

Noord-Korea
hekelt VS

WASHINGTON - Noord-Korea
heeft gisteren verrassend fel uitge-
haald naar de Verenigde Staten. De
autoriteiten in Pyongyang brand-
merkten een vlucht van een Ameri-
kaanse helikopter over Noordko-
reaans grondgebied als doelbewuste
spionage, die verder onderzoek ver-
eist volgens de militaire wetgege-
ving, aldus het officiële Noordko-
reaanse persbureau. De VS moeten
zich intomen voor 'het te laat is.
De harde woorden staan in schril
contrast met de ontwikkelingen
eerder maandag rond het helikop-
ter-incident van 17 december. Op
die dag stortte een Amerikaans hef-
schroefvliegtuig neer op Noordko-
reaans grondgebied, mogelijk na
een beschieting. De Amerikaanse
regering maakte op Tweede Kerst-
dag bekend dat zij op uitnodiging
van Noord-Korea een speciale afge-
zant naar Pyongyang stuurt om de
vrijlating te bespoedigen van de
Amerikaanse helikopterpiloot die
daar sinds ruim een week wordt
vastgehouden.
r— >

Wilde olifanten
in de aanval

JAKARTA - Wilde olifanten
hebben dit jaar op het Indonesi-
sche Sumatra al veertien boeren
gedood. De dieren vormen in
het zuiden en het westen van
het eiland een ware plaag. Op
hun zoektochten naar voedsel
bestormen ze steeds vaker rijst-
velden en kokosplantages, zo
meldde gisteren de krant Jakar- 1
ta Post.
De meeste van de 4000 olifan-
ten op Sumatra leven in natio-
nale parken. De dikhuiden
daarbuiten hebben een steeds
kleiner woongebied, doordat
meer en meer bossen door boe-
ren in cultuur worden gebracht.
De dieren zouden een schade
van bijna acht miljoen gulden
hebben aangericht.
Een voorstel van een minister
om een deel van de wilde oli-
fanten af te schieten, is onlangs
op fel verzet gestuit van milieu-
organisaties.
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NJO met
Bruckner
in Sittard

SITTARD - Het Nationaal Jeugd
Orkest (NJO) begint zijn nieuwe
concerttournee in Sittard. In de
Stadsschouwburg aldaarworden op
1 januarivanaf 20 uur Stravinsky's

Ode en het Vioolconcert en de Ne-
gende Symfonie van Anton Bruc-
kner uitgevoerd. Dirigent is Rein-
bert de Leeuw, soliste de violiste
Sonja van Beek. Na Sittard volgen
Den Haag, Veenendaal, Amster-
dam, Utrecht, Antwerpen en Gro-
ningen.

Opmerkelijk is de keuze van de di-
rigent voor deze concertcyclus. Het
NJO, dat normaliter geleid wordt
door vaste dirigent Roberto Benzi,
heeft ditmaal gekozenvoor een Ne-
derlandse dirigent die vooral op het
gebied van de moderne muziek zijn
sporen verdiend heeft: Reinbert de
Leeuw. De Leeuw, onder andere be-
kend als pianist en als dirigent van
het befaamde Schönberg Ensemble,
is een bijzonder veelzijdig musicus.
Vandaar de keuze van het NJO om
hem ook eens aan het werk te laten
met een van de hoogtepunten uit
het klassiek-romantisch symfonisch
repertoire: de Negende Symfonie
van Bruckner.
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Streven
De Limburgse Molenstichting werd
in 1971 opgericht. In 1993 is een
nieuw bestuur aangetreden, met
Drs. H. Hoorn, hoofd Stadsontwik-
keling gemeente Maastricht, als
voorzitter. Het heeft Limburg ver-
deeld in zes regio's, van elk daarvan
is een bestuurslid in de stichting
vertegenwoordigd. Het zevenkoppi-
ge bestuur heeft nu een beleidsplan

opgesteld, waarbij het ervan uit-
gaat dat in het jaar 2005 alle nog
resterende molens zijn gerestau-
reerd of in goede staat van onder-
houd gebracht. Om dat te bereiken
is het vooral belangrijk dat particu-
liere, provinciale en regionale mo-
numentenorganisaties met elkaar
gaan samenwerken. De stichting,
die al deel uitmaakt van de Lim-
burgse contactcommissie Monu-
mentenzorg (LCM), denkt die sa-
menwerking uit te breiden naar de
stichting De Hollandse Molen toe,
en zelfs naar de Euregionalezuster-
organisaties

DOOR PETER P. GRAVEN Cd gregoriaans
een tijdsbeeld

MAASTRICHT - Via Omroep
Limburg liep gedurende de jaren
1991-1994, eerst op maandag-
avond en daarna op zaterdag-
middag, het programma 'Grego-
riaans van de komende zondag.
Daarin voerde steeds een ander
Limburgs kerkkoor de wisselen-
de gregoriaanse gezangen uit
van de zondag na de radio-uit-
zending.

Als afsluiting van dit project van
Omroep Limburg en de Stichting
Müsica Gregoriana verscheen
onlangs een cd. Onder de titel
Gregoriaanse Volkszang brengen
leden van veertien Limburgse
kerkkoren, onder leiding van
Gerard Sars en met Marcel Ver-
heggen aan het orgel van de St.-
Martinuskerk te Hom, een zes-
tiental bekende vaste gezangen

uit het gregoriaans ten gehore.
De koren zijn afkomstig uit
Esch-Lemiers, Eygelshoven,
Herten, Hom, Kunrade, Land-
graaf, Melderslo, Neeritter,
Roermond, Sevenum, Sittard,
Sint Odiliënberg en Wahlwiller.

/ recensie £
Gregoriaanse Volkszang: de titel
geeft al aan dat deze cd niet di-
rect thuishoort op de plank met
exclusieve geluidsdragers van
bijvoorbeeld de Schola Canto-

rum van het Ward Instituut
Roermond. Of van het Utrechts
Studenten Gregoriaans Koor,
het ensemble dat elk jaar weer
het Festival Müsica Sacra Maas-
tricht zo gepast stijlvol weet te
openen.

De cd staat, op de afsluitende
Toccata uit de Vijfde Orgelsym-
fonie van Charles-Marie Widor
na - door Marcel Verheggen op
'zijn' orgel van de Maastrichtse
St.-Servaasbasiliek gespeeld - in
het teken 'van amateurs voor
amateurs. Dan stoort het niet

dat de zang vaak voor het orgel
uitgaat. Alleen hebben enkele
koorleden zo te horen van het
Asperges me nog weinig kaas ge-
geten. Het jagen in het Te Deum
zal wel een teken des tijds zijn.

Toch heeft deze cd, waarop de
Achttiende Mis uit het Kyriale
erg fraai a capella gezongen
wordt, een niet onbelangrijke
functie. Ervaren schola canto-
rurn-leden kunnen het glimmen-
de schijfje als geheugenopfrisser
gebuiken. Geregelde kerkgan-
gers en minder ervaren koorzan-
gers, in parochies waar nog gre-
goriaanse volkszang gepleegd
worflt, hebben nu de mogelijk
thuis te oefenen.

In het nieuwe jaar is de cd Gre-
goriaanse Volkszang uitsluitend
te verkrijgen bij de Priorij Tha-
bor, Aan de Berg 3 te Sint Odi-
liënberg, telefoon 04752-2074.

Biotoop
De MSL wil bovendien een techni-
sche commissie installeren die ge-
meenten en moleneigenaren van
dienst zal zijn bij restauratie of on-
derhoud van molens. Als er regel-
matig onderhoud wordt gepleegd,

kan de zoveel duurdere periodieke
restauratie, die vaak ten koste gaat
van de authenticiteit, worden voor-
komen. De stichting kan eigenaren
of huurders van molens attenderen
op subsidie-mogelijkheden en aan
de hand van een computer-onder-
houdsprogramma van adviezen
voorzien. Ook molens hebben hun
biotoop. Dit betekent dat de omge-
ving van een molen om aanpassing
vraagt. Hoge bomen of bouwwer-
ken zijn uit den boze. In andere
provincies zijn met hetprovinciebe-
stuur omtrent het molenbiotoop
reeds afspraken gemaakt, maar in
Limburg is dat er nog niet van ge-
komen.

kunst

Nieuw beleid moet teruggang molens tot staan brengen

Molenstichting komt
met restauratieplan

DOOR MYA MAAS

MAASTRICHT - Molens zijn
uit de tijd geraakt. Moderne
technieken hebben het rader-
werk van watermolens en de
wieken van windmolens, die
het landschap zo mooi kunnen
aankleden, stilgelegd. Wat
geen dienst meer doet raakt in
verval. Dat nu is de grote zorg
van de Molenstichting Lim-
burg (MSL). Sinds 1900 is het
aantal van 264 molens in Lim-
burg teruggelopen tot nog
maar 75. Alleen al tijdens de
Tweede Wereldoorlog werden
veertig windmolens verwoest.
De resterende molens zijn ei-
gendom van particulieren,
gemeenten, verenigingen of
stichtingen.

De Molenstichting Limburg heeft
zich de taak aangemeten de terug-
loop van het molenbestand een halt
toe te roepen en zich in te spannen
;om de molens die nog overeind
staan als industrieel-architectoni-
"sche kunstwerken voor het nage-
slacht te bewaren. Maar alleen als
monument kunnen molens niet
overleven. Dat kost handen vol
geld. Rijk, provincie en gemeenten
zijn van goede wil, maar beperkt in
hun financiële middelen. Restaura-
tie heeft alleen zin als de molens
een bestemming krijgen. Aan wa-
termolens kan bijvoorbeeld een uit-
spanning of eetgelegenheid verbon-
den worden. Zoals met de molen
van Vlodrop en de Commandeurs-
molen in Mechelen het geval is. Het
inwendige van een molen kan ook
deel uitmaken van een café-restau-
rant. De Geulhemermolen is al
sinds de eeuwwisseling als uitspan-
ning voor toeristen een trekpleister.
Watermolens kunnen ook dienst
doen als kantoor voor een stichting,

natuur/milieuvereniging, VW of
museum. De maalvaardigheid kan
dan behouden blijven. Voor wind-
molens ligt dat niet zo voor de
hand. Voor deze is een economische
bestemming nauwelijks te realise-
ren. De torenmolen van Gronsveld
is als enige eigendom van de MSL.
In de toekomst zou de stichting wel
molens met opstallen en erven wil-
len adopteren, om ze nadien een
passende bestemming te geven.

" De Commandeursmolen in Mechelen is voor een deel tot restaurant verbouwd.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Informatiepunt
De Molenstichting, nu nog onderge-
bracht bij de Stichting Kunst en
Cultuur Limburg, kijkt uit naar een
zelfstandige behuizing, een provin-

ciaal federatief informatiepunt, met
plek voor haar vakbibliotheek,
waarvan particulieren evengoed als
wetenschappers gebruik kunnen
maken. Verdere plannen zijn om sa-
men met De Hollandse Molen een
permanente tentoonstelling in te
richten over alles wat met molens in
het verleden te maken heeft gehad.
In de eerste helft van de vorige
eeuw werden molens gebruikt voor
de bereiding van olie, papier, bus-
kruit, vilten stoffen, het pellen van
granen en het malen van glazuur.
Al die" produktieprocessen werden
rond de eeuwwisseling overgeno-
men door fabrieken. In de twintig-
ste eeuw hadden de meeste Lim-
burgse molens de functie van ko-
ren- en oliemolen. Met enkele
watermolens werd electriciteit op-
gewekt voor eigen gebruik en om-
wonenden. In de jaren vijftig en
zestig kwamen vrijwel alle molens
stil te liggen.

Gilde
Om te voorkomen dat windmolens
na restauratie zouden blijven stil-
staan en er vakkennis verloren zou
gaan, werd in 1972 het Gilde van
Vrijwillige Molenaars opgericht.
Vroegere professionele molenaars,
nadien instructeurs, leiden molen-
liefhebbers op tot vrijwillig (gedi-
plomeerd) molenaar. In Limburg
telt het molenaarsgilde 45 leden, 14
zijn gediplomeerd. De opleiding
vindt plaats in Beesel, Gronsveld en
Stramproy.

Om het Molentoerisme te bevorde-
ren neemt de MSL de ANWB in de
arm. Op het programma staan mo-
lenroutes, een molendag, het aan-
trekken van scholen. In 1995 be-
staat het Prins Bernhardfonds 50
jaar. Samen met de ANWB biedt dit
Fonds de Molenstichting plaquettes
aan die aan de molens worden be-
vestigd.

Voormaligburgemeester J. Ficq van
Wittem, werker van het eerste uur
in het vorige stichtingsbestuur, nu
nog als adviseur aan de stichting
verbonden, zegt het zo: „Als er iets
tegenvalt, is het wel molens restau-
reren en in stand houden, 'n Mil-
joentje is zo op. Toch is er nog niet
één molen aan restauratie ontsnapt,
al duurt dat soms lang. Maar er is
nog veel te doen, we hangen af van
rijkssubsidies. Het zoeken naar een
functie voor de molens is een zware
taak. Maar we gaan door. We zijn
optimistische pessimisten!"

recept
Shepherd's pie

1 kg aardappelen, zout, 1 grote ui, 1 doosje cham-
pignons (ca. 250 gram), boter om te bakken, 600
gram lams- of half om halfgehakt, 1 eetlepel fijn-
gehakte peterselie, 1/4 - 1/2 theelepel mosterdpoe-
der, peper en zout, 1,5 dl melk, 75 gram geraspte
belegen kaas, 1 eetlepel paneermeel.
Kook de aardappelen gaar. Pel en snipper de ui en
maak de champignons schoon; snijd ze in vieren.
Bak de champignons snel rondom aan in boter.
Neem de champignons met een schuimspaan uit de
pan en houd ze apart, voeg wat extra boter aan de
pan toe en fruit de uisnippers zacht.

Voeg geleidelijkhet gehakt toe enroer tot het vlees
niet meer rood is. Voeg de champignons toe en laat
alles onder toevoeging van het mosterdpoeder en
peper en zout vijf minuten sudderen.
Maak een gladde puree van de aardappelen met de
melk en een klontje boter. Schep iets minder dan
de helft van de puree in een ovenschaal. Roer de
peterselie door het gehaktmengsel en schep dit op
depuree en dek af met de rest van de puree.
Trek het oppervlak van de puree 'glad' met de tan-
den van een vork. Meng geraspte kaas en paneer-
meel, strooi dit over de puree en leg hier en daar
een flinte boter. Laat de pie in een hete oven f220
°C) in 15 minuten een bruin kleurtje krijgen.

Id-theatertip
Nog één keer zijn ze te bewonde-
ren in Limburg, John Kraay-
kamp en Eric van der Donk in de
wervelende comedie The Sunshi-
ne Boys. Morgenavond is de
voorstelling te zien in het Thea-
ter aan het Vrijthof in Maas-
tricht. Aanvang 20.15 uur.
The Sunshine Boys gaat over een
gerenommeerd, sinds tien jaar
gescheiden variété-duo. Een van
de partners, werkeloos en ve-
reenzaamd, heeft als enig con-
tact met de buitenwereld een
neef, die theateragent is. Deze
neef probeert het tweetal over te
halen om nog één keer in een te-
levisieprogramma samen die be-
roemde sketch te spelen. Maar
het duo is indertijd met slaande
ruzie uit elkaar gegaan...
Naast John Kraaijkamp en Eric
van der Donk spelen Johnny

# John Kraaijkamp en £%
van der Donk in The Sw^os
hine Boys. Foto: PAN Sö «jj

Kraaijkamp, Martha Kensn 1
Robert van Leeuwen en Anniv
Boer. *

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 samenkomst; 13 laatstleden; 14talent; 15 af en
toe; 16 inh. maat; 17 gevangenis; 18 gesloten; 19 vaartuig; 21 bloei-
wijze; 23 luchtvaartmij.; 25 argentum; 26 kortschrift; 28 open bosplek;
30 zwembroekje; 32 slot; 33 herbergier; 35 zuiver; 36 namelijk; 37
rijstdrank; 39rustig; 41 bijbeldeel; 42 en; 43 grondsoort; 44 Burgerlijk
Wetboek; 46 melkklier; 48 aanmoedigingskreet; 49kilowatt; 51 god-
heid; 53 maalinrichting; 55 vooruit; 57 koolstof; 59 bekeuring; 60
slang; 61 te koop; 62 godin; 64 drank; 65 met dank; 66 godin; 68
ivoor; 69 neon; 71 levenslucht; 72 insekteneter; 74 Ver. Naties; 75
pi. in N.-Brabant.

VERTIKAAL: 1 poedelen; 2 oude maat; 3 soortelijkgewicht; 4 choco-
la; 5 voorz.; 6 speelkaart; 7 Europeaan; 8 damp; 9 larve; 10 vervoers-
bedr.; 11 pers. vnw.; 12 sierlijk; 20rustig; 21 deel v. Spanje; 22 bid;
24 sinaasappeljam; 25 opgeld; 27voegw.; 28 loot; 29 woonboot; 31
neon; 33 damp; 34 landen; 38 vogeleigenschap; 40 oorvijg; 44 wild
rund; 45 bittere haat; 47 zeehond; 48 vr. munt; 49 nadruk; 50
ontstaan; 52 daar; 54 ongebonden; 56 Laus Deo; 58 heildronk; 60
gebergte; 63hemellichaam; 64 wier; 67loopvogel; 68 gelofte; 70wa-
ter in Friesl.; 71 slee; 73 loco burgemeester; 74 vreemd.

Welk winwoord komt er in het balkje? f';

oplossingpuzzels zaterdag
HORIZONTAAL: 1 geeuwen; 6 igno-
bel; 12 RL; 13 kar; 15 rib; 16 mi; 17
ode; 19 lokspijs; 22 bob; 23 eend; 25
Maras; 26 vete; 27 trein; 29 tas; 30
druil; 31 es; 32 sela; 34 tree; 36 el; 37
Oscar; 38 aarde; 40 heir; 41 teef; 43
idool; 46 puist; 49 LP; 51 Esla; 52
step; 53 ma; 54 Irene; 56 Gea; 58
nijpen; 60 keet; 61 helle; 63 pint; 64
KMA; 65 beramen; 67 Lea; 68 ei; 69
koe; 70 gom; 72 es; 73 nergens; 74
carport.

VERTIKAAL: 1 groeten; 2 elders; 3
uk; 4 wal; 5 erom; 7 grijs; 8 nis; 9 Ob;
10emotie; 11 libelle; 14 Esra; 18ene;
20 Katar; 21 pasta; 22 beu; 24 dissi-
dent; 26 vredespijp; 28 necrose; 30
dertien; 33 la; 35 Ra; 37 oei; 39 eet;
42 klikken; 44ol; 45 lager; 46 psalm;
47 ut; 48 fantast; 50 premie; 53 me-
neer; 55 e.e.a.; 57 elan; 59 pil; 61

heen; 62 eega; 65 boe; 66 nor; 69
71 mp.

Winwoord: GEDICHTENBUNDEI
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Italië wil
Di Pietro

als premier
"1 a]. E - De meerderheid van deJl ÏD 1 l̂en1en wil volgens een zaterdag

publiceerde opiniepeiling de po-aire corruptie-onderzoeker An-
-10 Di Pietro als de volgende

Hl f%ier" rl "
(I- . , duizend ondervraagden in
|<;. .Q

,"et land zei 51 procent Di Pie-
-7 ai- et nefst te zien als diegene die
|(( ieüë uit de crisis haalt. Di Pietro,. f o.tien dagen geleden aftrad uit
'' f est tegen tegenwerking vanuit
0 leidde in Milaan als on-
& er2°eksrechter het justitiële on-
-5 js^°e^ naar corruptiepraktijken

j
el politici en zakenwereld, de

«enoemde operatie Schone Han-

- 'e n -,
fo Peiling gaf tevens aan dat 73■ lvCent van e Itaüanen niets ziet

1 .^"vroegde verkiezingen.

Di Pietro

Jaarlijks 125
doden door
wachtlijst

hartoperaties
DEN HAAG - Jaarlijks overlijden
er 125 hartpatiënten omdat ze te
lang op een wachtlijst staan. Vooral
in de provincie moeten mensen
soms wel meer dan een jaar wach-
ten voordat ze kunnen worden ge-
opereerd
Volgens de Hartstichting zijn er
veel te grote regionale verschillen.
De wachtlijsten zijn het langst in
Zwolle en Groningen, terwijl pa-
tiënten in de Randstad vaak binnen
twee maanden geholpen kunnen
worden. In België is hulp zelfs al
binnen twee weken mogelijk.
De Hartstichting wil dat in alle Ne-
derlandse ziekenhuizen patiënten
niet langer dan zes weken op een
ingreep mogen wachten.

Koningin: wie vrij wil zijn
moet tegen onrecht strijden

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - „Wie vrij wil zijn moet de strijd aangaan tegen het on-
recht," aldus koningin Beatrix zondag in haar traditionele Kersttoe-
spraak waarin het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de bevrij-
ding centraal stonden.
„Het verledenreikt ons de toetsstenen aan die we nodig hebben om te blij-
ven onderscheiden tussen 'goed' en 'fout. Of we dat morele besef nu wèl
of niet verbinden met geloof in God, bevrijding kan niet worden losge-
maakt van de normen die het menselijk bestaan waardigheid geven," zo
zei de koningin.
Het scherpe beeld van 'goed' of 'fout' dat nu zo dikwijls ons oordeel over
de oorlog bepaalt, berust op wijsheid achteraf. Toen was alles minder dui-
delijk, aldus de koningin. „Het verzet was niet algemeen; immers de mees-
te mensen verkozen zo gewoon mogelijk door te leven in de hoop vooral
zelf te overleven... Anderen werden willoos slachtoffer van hetregime. Zij
hadden geen keus; het brute geweld trof mensen zonder onderscheid.
Sommigen kozen totaal verkeerd; na vijftig jaar dragen volgende genera-
ties daarvan nog de littekens."
De koningin zei in deze dagen in het bijzonder aan haar ouders te denken.
„Bij alle zorgen om mijn vader overheerst dankbaarheid voor wat hij voor
ons en anderen betekent. Veler gedachten gaan ongetwijfeld terug naar
zijn grote inzet voor de bevrijding van Nederland."

binnen/buitenland

Twijfel over
oplossing
Tsjetsjenie

Van onze redactie buitenland

uSKOU - Wat de Russische regering nu precies voorheeftjet de opstandige republiek Tsjetsjenië blijft onduidelijk. Inöskou werd gisteren na een vergadering van de Russische■^igheidsraad in aanwezigheid van president Boris JeltsinZegd dat de harde lijn tegen het bewind van president Dzjo-
£r Doedajev zal worden voortgezet. Maar tegelijkertijd werd
Kendgemaakt dat er een commissie is gevormd die met de
tètsjeense leiders moet gaan praten.

apimir Sjoemeiko, voorzitter varA Russische Hogerhuis en tevens|Van de Veiligheidsraad, zei dat
J. e functionarissen zijn aangewe-

°m met de opstandelingen te„ n praten. Het gaat om vice-pre-,.r Jegorov, het hoofd van de af-- 'ng contraspionage Stepasjin eneraal Kvasjnin, die de militaire- ratie in Tsjetsjenië leidt. Mos-
riep de leiders van de 'illegale

' k*Penc*e groeperingen' - deRus-
Jte benaming voor het Tsjets-- °s bewind - op aan de bespre-

(Sen mee te doen.
J?tov, die wordt gezien als een
|^ egenwoordiger van de harde

> noemde een Russische bezet-|B van de hoofdstad Grozny 'on-

" lijdelijk. De coördinator van
|j Russische politiek tegenover

' |'?sjenië voegde daar aan toe dat| is jetsjeensepresident moet wor-
afgezet. IndienRusland nu op-

;eeft zou dat volgens Jegorov in
linnen- en buitenland gezien wor-

den als een teken van zwakte.
De Russische president zei op de te-
levisie dat de 'eerste (militaire) fase'
van de interventie in Tsjetsjenië op
zijn einde loopt. Rusland wil een
nieuwe regering vormen in de repu-
bliek, die zich na het uiteenvallen
van de Sovjetunie eenzijdig van
Rusland afscheidde. Jeltsin deelde
mee dat de Russische troepen pas
op de plaats zullen maken ten fa-
veure van onderhandelingen met de
Tsjetsjeense leiders.
Jeltsin zei dat hij wellicht de rol
van de militairen zal beperken om
over te gaan naar de 'tweede fase'
van de interventie: het opzetten van
een Moskou-gezinde regering in
Grozny. Hij kondigde aan dinsdag
in een tv-toespraak volledige open-
heid van zaken te zullen geven.
De Tsjetsjeense vice-president, Jan-
darbijev, toonde zich iets toeschie-
telijker dan voorheen. Hij noemde
gesprekken met de Russen mogelijk,
ondanks de aanwezigheid van het
Russische leger in derepubliek. Tot
nu toe werd de aftocht van de Rus-
sen als voorwaarde gesteld.
Russische gevechtsvliegtuigenvoer-
den zondagmiddag nog bombarde-
menten uit op de Tsjetsjeense
hoofdstad. Bommen en raketten
sloegen in op twee kilometer van
het presidentieel paleis van Doeda-
jev. De bombardementen waren
minder hevig dan de voorafgaande
dagen. In de nacht van zaterdag op
zondag kostten ze aan zeker 13 in-
woners het leven. Grozny lijkt
steeds meer op een spookstad, nu
duizenden inwoners naar het zui-
den zijn gevlucht.

Paars ligt bij CDA
beter dan bij VVD

Van onze redactie binnenland

HILVERSUM - Het beleid van
het kabinet Kok krijgt van de
kiezers van regeringspartij WD
nog minder waardering dan van
stemmers op oppositiepartij
CDA. CDA-kiezers geven het ka-
binet een 5,7; voor WD-kiezers
is het beleid in zijn totaliteit niet
meer dan een 5,6 waard.

Dat blijkt uit een gisteren gepu-
bliceerd onderzoek van het Nipo
in opdracht van de EO. Het zou
een paars beleid moeten worden,
maar gezien de cijferwaardering
lijkt het meer op een grijs beleid,

concluderen de onderzoekers. Zij
ondervroegen 500 aanhangers
van de vier grote partijen over
het beleid van het kabinet Kok.
Dat het kabinet gemiddeld nog
uitkomt op 5,8 dankt het aan de
achterbannen van PvdA en D66
die achtereenvolgens 6,6 en 6,1
geven.

Het onderzoek van het Nipo ging

behalve over het totale beleid
van het kabinet Kok, over vier
afzonderlijke beleidsterreinen:
werkgelegenheid,milieu, asiel en
justitie.
Met name het asiel- en justitieel
beleid is voor de kiezers van de
WD slecht te verteren, zo blijkt
uit de cijfers. Van de liberale
stemmers vindt 89 procent dat
het Nederlandse opvangbeleid

voor asielzoekers beperkt moet
worden (tegen 67 procent bij zo-
wel de PvdA- als CDA-stemmers
en 77 procent bij de D66-kie-
zers). De WD-aanhang is er ook
in meerderheid (76 procent) op
tegen dat elke asielzoeker tegen
elke negatieve beslissing in be-
roep moet kunnen gaan. PvdA,
CDA en D66 denken daar gezien
de percentages van 46, 50 en 43
anders over.

De manier waarop het kabinet is
omgegaan met euthanasie en
drugs roept de meeste weerstand
op bij de CDA-achterban en het
minste bij de PvdA-kiezers.

Stilte voor Bosnië

'Ik schaam mij dat ik Europeaan ben'
Van onze redactie binnenland

WESTERBORK - Bij het voormalig
Kamp Westerbork hebben gister-
middag zon tweehonderd mensen
deelgenomen aan een stille tocht om
te demonstreren tegen de concen-
tratiekampen, de etnische zuiverin-
gen en de wreedheden en massale
schending van mensenrechten in
voormalig Joegoslavië. Vermoede-
lijk door mist en gladheid was het
aantal deelnemers veel lager dan
verwacht. De organisatie had op
tenminste duizend demonstranten
gerekend

Voorafgaand aan de 25ste Stille
Tocht die sinds december'92 maan-
delijks in Westerbork plaatsvindt,
sprak cabaretier Herman Finkers.
Hij hield de demonstranten voor
dat het te gemakkelijk is om met de
beschuldigende vinger naar de ver-
antwoordelijke politici te wijzen
voor wat betreft het falend optre-
den van de internationale gemeen-

schap, Europa voorop, ten aanzien
van Joegoslavië. Wij zijn de hoofd-
verantwoordelijken voor het be-
wust de andere kant opkijken bij de
volgende volkerenmoord, omdat wij
als kiezers de uiteindelijke op-
drachtgevers zijn, stelde Finkers.

Hij omschreef de tocht vooral als
een protest tegen de wijze waarop
Europa binnen de internationale
gemeenschap handelt en gehandeld
heeft bij volkerenmoord en etnische
zuiveringen in niet alleen Bosnië
maar ook in landen als Somalië,
Rwanda en Soedan. De internatio-

nale gemeenschap komt alleen echt
in actie komt als de eigen belangen
in gevaarkomen, zoals toen de olie-
leveranties op het spel stonden na-
dat Saddam Hoessein Koeweit bin-
nenviel. „Het is een trieste consta-
tering na vijftig jaarholocaust-her-
denking maar in de praktijk is ook
nu nog genocide geen echt taboe als
er geen ander belang bij in het spel
is. In 1945 stond er op de puinhopen
van Berlijn geschilderd: ik schaam
mij dat ik een Duitser ben. Het is nu
vijftig jaar later en ik schaam mij
dat ik een Europeaan ben."
Finkers en de demonstranten liepen

daarna in protest langs het kamp-
terrein. Onderweg werd één minuut
stilte in acht genomen. Een recht-
streekse telefoonlijn met Sarajevo
kwam door technische problemen
niet tot stand. De bedoelingwas dat
Jan ter Laak, de secretaris van Pax
Christi die momenteel in Sarajevo
verblijft, een solidariteitsboodschap
voor de getroffen bevolking van
Bosnië zou ontvangen en overbren-
gen. Wel werd geld ingezameld om
de inwoners van de grotendeels van
de buitenwereld afgesloten multi-
culturele stad Pakrac in Bosnië van
olielampen te kunnen voorzien.

" Bij het voormalige Kamp Westerbork stonden ruim 2000 mensen gisteren stil bij de gruweldaden in Bosnië. Met een
stille tocht demonstreerden zij tegen de massale schending van de mensenrechten. Foto: anf

Gewonden bij Palestijnse aanslag
Van onze correspondent

TEL AVIV - Twaalf mensen zijn
Eerste Kerstdag gewond geraakt
toen een Palestijnse zelfmoordcom-
mando een bom tot ontploffing
bracht bij een bushalte in het wes-
telijk deel van Jeruzalem. De Pales-
tijn kwam zelf om het leven. De
Israëlische politie heeft het publiek
gewaarschuwd dat er meervan der-
gelijke aanslagen op handen zijn.

De dader van de terreuractie van
zondag was een voormalige Pales-
tijnse politieman uit de Gazastrook,
die was overgelopen naar de islami-
tische verzetsbeweging Harnas. Het
was zijn bedoeling de vijf kilo TNT,
die hij in een tas bij zich droeg, tot
ontploffing te brengen in een bus
met soldaten. Maar juist toen hij de
ontsteking in werking stelde, trok
de bus op.
Het lichaam van de Palestijn werd
door de explosie door midden gere-
ten, maar onder de wachtenden bij

de bushalte vielen geen doden. De
meesten van de twaalf gewonden
konden na behandeling in een zie-
kenhuis naar huis. Twee mensen,
een Israëlische inwonervan Jeruza-
lem en een Palestijn van de Weste-
lijke Jordaanoever, worden nog
verpleegd. Maar ze verkeren niet in
levensgevaar.

Het Israëlische parlement heeft gis-
teren een wet aanvaard die het de
Palestijnse Nationale Autoriteit
verbiedt activiteiten te ontplooien
binnen Israël. De wet is speciaal be-
doeld als wapen tegen werkzaam-
heden van de PNA in het door Israël
ingelijfde Arabische deel van Jeru-
zalem. Volgens deregering werkt de
Palestijnse minister van Binnen-
landse Zaken, Saib Erakat, in het
'New Oriënt House' aan de voorbe-
reiding van Palestijnse verkiezin-
gen. Het 'New Oriënt House' is het
PLO-hoofdkwartier in Oost-Jeru-
zalem.

Pronk: Nederland moet
onafhankelijkheidsdag

Indonesië erkennen
DEN HAAG - Minister Pronk (Ont-
wikkelingssamenwerking) vindt dat
Nederland 17 augustus 1945 moet
erkennen als datum waarop Indo-
nesië onafhankelijk van Nederland
is geworden. Soekarno riep toen de
republiek Indonesia uit, die door
Nederland niet werd erkend. Pas in
1949, na de nu omstredenpolitione-
le acties, erkende Nederland de soe-
vereiniteit van Indonesië.

Komend jaar wordt in Indonesië op
17 augustus de vijftigjarige onaf-
hankelijkheid gevierd. Pronk zei
daarover zondag op de radio: „Ik
hoop dat dan van de kant van Ne-
derland gezegd kan worden dat In-
donesië op die dag zn vijftigjarige
onafhankelijkheid viert. Dat zou
een politieke stap zijn," aldus
Pronk.

Pronk zei nadrukkelijk dat hierover
in het kabinet niet gesproken is,
maar vindt dat dat wel moet gebeu-
ren. De WD, die naar verwachting
moeite met dit voorstel zal hebben,
was voor commentaar niet bereik-
baar.

De minister deed zijn uitlatingen

naar aanleiding van de commotie
over de voormalige deserteur Ponc-
ke Princen, die tijdens de politione-
le acties destijds, overliep naar
Indonesische zijde. Hij kreeg vorige
week een visum voor familiebezoek
aan Nederland. Een meerderheid
van deTweede Kamer was het daar
niet mee eens. De VVD keerde zich
na een aanvankelijk ja, uiteindelijk
toch tegen de visumverlening.

Volgens Pronk heeft WD-fractie-
leider Bolkestein zodoende woord-
breuk gepleegd. Pronk wil daaraan
echter niet al te zwaar tillen: „Het
is een ongelukkige gebeurtenis en ik
hoop dat dit hoofdstuk gauw wordt
afgelsoten."

Bolkestein zelf zei zaterdag in De
Telegraaf de kwestie Princen ver-
keerd te hebben ingeschat. „Ik heb
er twee keer met minister Van Mier-
lo over gesproken. Die verzekerde
mij dathet bezoek van Princen geen
aandacht zou trekken. Daarom ver-
wachtte ik dat de visumverlening
geruisloos zou verlopen. Dat was
een verkeerde veronderstelling. Ik
had ook geen groot politiek debat
verwacht."

punt uit

John Osborne
Twee weken na zijn 65e ver-
jaardag is op kerstavond de
Britse toneelschrijver John Os-
borne overleden. Osborne was
in 1956 met zijn toneelstuk
'Look back in anger' (Omkij-
ken in woede) de naamgever
van de naoorlogse generatie
schrijvers die zich de Angry
young men noemde. Behalve
door zijn toneelstukken was
Osborne ook bekend wegens
zijn ruige leefgewoonten. Hij
trouwde vijf maal en dronk zo
veel dat zijn tijdgenoten zich
regelmatig publiekelijk afvroe-
gen of Osborne de vijftig wel
zou halen.

Hongerstaking
In het Drentse Klazienaveen en
Nieuw Dordrecht zijn sinds za-
terdagavond 75 asielzoekers in
hongerstaking. De vluchtelin-
gen, afkomstig uit onder ande-
re Zaïre, Afghanistan, het
voormalig Joegoslavië, Iran,
Armenië en Ethiopië, proteste-
ren hiermee tegen de kwaliteit
van het eten. Ook zijn ze het er
niet mee eens dat 's avonds om
tien uur de recreatieruimte
dicht gaat. Verder klagen ze
over smerige toiletten.

Singh
Ex-president Zail Singh van
India is zondag op 78-jarige
leeftijd in de Noordindiasestad
Chandigarh overleden. Singh
was president van 1982 tot
1987 en aanhanger van de
Sikh-religie. De oud-president
is overleden aan de verwondin-
gen die hij opliep bij een ver-
keersongeluk eind november.
Singh was president tijdens
een van de grootste opstanden
van Sikhs sinds de onafhanke-
lijkheid in 1947.

Cruiseschip
Het cruiseschip Queen Eliza-
beth II is zaterdag met een dag
vertraging de haven van New
Vork uitgevaren. Het mocht
vrijdag niet richting Caribisch
gebied vertrekken, omdat de
Amerikaanse kustwacht vond
dat het schip niet aan deveilig-
heidsvoorschriften voldeed.
Nadat de problemen waren op-
gelost, gaven de autoriteiten in
New Vork toestemming voor
het vertrek.

Straffen
Een anti-terrorisme rechtbank
in Turkije heeft gisteren 86 ra-
dicale islamieten tot gevange-
nisstraffen veroordeeld, varië-
rend van drie tot vijftien jaar.
Tegen 26 van hen was de dood-
straf geëist, wegens hun aan-
deel in ongeregeldheden vorig
jaar juli in de stad Sivas. De
demonstranten staken toen een -hotel in brand, waarbij 37
mensen de dood vonden.

Cocaïne
De regiopolitie Haaglanden
heeft zaterdag ruim 1.000 kg
cocaïne onderschept op locaties
in Amsterdam en omgeving. De
drugs hebben een straatwaarde
van ongeveer 100 miljoen gul-
den.

(ADVERTENTIE)

knallers
alle restanten

. 25%-50%
patste kolberts 100,-- 50,-

Kerkstr. 12, Winkelcentrum
Waubach. Tel. 045-322409.

koopav., ma. gesloten.
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jMEUBELSHOW!
van 930 uur /\ Kom
tot 18.00uur vandaag nog!

C—J i

i&rT\ PEER belgië

BETER MEUBEL
Baan naar Bree 127 PEER \D België tel. 00 321163 3805
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SDenieuwe folder 1995 is uit! I
Met de fijnste vakantietrips, gegarandeerd goede hotels en

reizen met demooiste touringcars
De folder is verkrijgbaar bii elkreisburo ofbel 04406-15252en v heeft hem I

morgen in huis. Het Zuiden, Plenkertetraat 44,6301GM Valkenburg.

HetjmZuitËen
Touringcars & m
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Falen
In een ongebruikelijk slot aan
zijn kersttoespraak riep koning
Albert zijn landgenoten dit jaar
te stoppen met hun slechte ge-
woonte: „Wees verantwoordelijk
en voorzichtig! De Rijkswacht
zal de controles opvoeren. Zij zal
dit doen in uw eigenbelang. Jon-,

geren en volwassenen, werk er
aan mee! Op die manier,zult u
vele drama's vermijden. Het
komt er op aan mensenlevens te
sparen. Ik reken op u!"
Of de oproep 'hoffelijk en voor-
zichtig' te rijden veel uithaalt,
valt te betwijfelen. Bloederige
reportages op de tv en voorlich-
tingscampagnes van artsen en
actiegroepen als de 'jonge ver-
antwoordelijke chauffeurs' over-
tuigden de afgelopen jaren de
Belgen niet van het nut van ma-
tiging.
Met het aanscherpen van de wet-
telijk toegestane promillages en
het opvoeren van de alcoholcon-
troles op de wegen, lijkt ver-
keersminister Elio di Rupo het
tij te hebben gekeerd. Vorig
weekeinde bleef de teller stil-
staan op drie doden, en werd bij
onverwachte controles van ette-
lijke tientallen chauffeurs het
rijbewijs ingetrokken. Tijdens de
kerstnacht beleefde het land een
absoluteprimeur: er was niet één
melding van een zwaar ongeval.
De zeven doden die niettemin
werden geteld, vielen merendeels
overdag.

Horeca
In de tv-reportages over het on-

derwerp zijn de grappen welis-
waar niet van de lucht, zoalsvan
de gezette bierbuik die met de
pint in de handzegt: „Wat is dat,
een promille? Ik ken dat niet. Ik
drink geen promille." Maar de
strenge aanpak van Di Rupo
heeft de Belgen toch wel het la-
chen doen vergaan. Maar liefst
71 procent van de bevolking
wijst de scherpere alcoholwetten
van de hand, en verbindt er blij-
kens opiniepeilingen al moppe-
rend ook zn conclusies aan:
kerst en de jaarwisseling worden
om risico's te mijden maar thuis
gevierd.

De horeca ondervindt dat aan
den lijve. Terwijl de taxibedrij-
ven een omzetstijging van ruim
tien procent noteren, is de omzet
van wijn in het betererestaurant
met een kwart gedaald. Café-
uitbaters die hun bieromzet met
dertig procent zagen kelderen,
hebben al woedend geroepen om
een verlaging van de kosten van
hun drankvergunning.
Het enige wat zij kunnen hopen
is dat de '0,5-psychose', zoals de
schrik voor de blaastest nog
heet, snel voorbij is. De kans dat
het allemaal overwaait is reëel,
want minister Di Rupo is duide-
lijk geschrokken van de afkeu-
rende reacties.

Daarom heeft hij besloten dat
een boete van 2200 tot 22.000
gulden voor iemand met meer
dan 0,8 promille alcohol in zijn
bloed (meer dan vier glazen) bij
nader inzien toch te hoog is.

Niemand voorbereid op ijzel
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - KerstvierendNederland is zondagavond
overvallen door de ijzel,

was voorbereid opde spekgladde wegen, om-dat de meteorologische in-
stituten, zoals het KNMI en
Meteo Consult, dit weer
jüet hadden zien aankomen,
bovendien was het extra,druk op de wegen omdatveel mensen na een bezoek
j*an familie naar huis terug-keerden. In totaal waren er
1200 ongelukken, waarbij
twaalf mensen om het levenkwamen en tientallen ge-
jond raakten. Ruim 2.000
Voertuigen raakten bescha-digd.
*ïe.t KNMI had voor het kerst-
weekeinde niet gerekend op ij-zel. Ondanks de meest geavan-ceerde apparatuur als satellieten
ei* constante informatie van alle

op de Europese lüchtha-'
Yens werd pas zondagmiddagduidelijk dat het wel eens zoukunnen gaan ijzelen. Dat was
echter te laat om de ellende innet verkeer te voorkomen. Alleen
Vla de radio konden nog enkele
Waarschuwingen worden uitge-
E°nden, maar die hebben maar
Weinig Nederlanders gehoord.
~|j de Verkeerscentrale van deJ^jkspolitie in Driebergen beves-
"gt men dat automobilisten niet
Wisten wat hen te wachten
stond. „De chaos op de wegen is
n°g maar zelden zo erg ge-
weest," zegt een woordvoerder,
"ij wijst er op dat ijzel in de
heeste gevallen wel degelijk
ruim tevoren is'te voorspellen,

dienst zelf werd overigens
°ok door het slechte weer over-
vallen: er moesten extra agenten
Worden ingezet. „Sommigen let-
terlijk vanachter het Kerstdi-
ner."

Terughoudend
bovendien was er al een veran-
dering van weer aangekondigd.
A*s het na een aantal dagen vorst
lneens gaat dooien, is er altijd
f-en kans op ijzel. Het KNMIneeft voor het weekeinde echter

Ij op geen enkele manier op dit ge-
K vaar gewezen. „De stelregel van
1> het KNMI is om geen paniek teVs zaaien," vertelt een woordvoer-
l der. „Als we te veel waarschu-
JL wen, dan luistert er niemand
Jij meer naar. Dus we zijn daar zeerStJ terughoudend in."

De eerste ongelukken deden zich
voor rond Rotterdam, waar bo-
ven de snelweg een waarschu-
wingssysteem is geïnstalleerd.
Zodra het wegdek glad wordt, of
als er files zijn, geven verlichte
borden aan dat er zachter moet
worden gereden. De ijzel kwam
echter dermate onverwacht, dat
ook dit systeem niet werkte.
Hotels deden door de gladheid
overigens goede zaken. De mees-
te gasten die via de televisie 's
avonds zagen dat het gevaarlijk
was geworden, besloten hun ver-
blijf met een nacht te verlengen.
Met name in het westen van het
land bleven vele dinergasten on-
verwacht overnachten. Maar ook
motels kregen nog laat bezoek:
gestrande automobilisten wer-
den door politie, wegenwacht of
takeldienst naar het dichtsbij-
zijnde onderkomen gebracht.
Ook de hulpdienst van de verze-
keraars in Apeldoorn moest
overwerken. Tientallen mede-
werkers hebben de nacht van
Eerste op Tweede Kerstdag ach-
ter computer en telefoon doorge-
bracht.

De politie moest zondagavond
diverse wegen afsluiten. Het
ging om de Al bij Hoevelaken,
de A2B tussen Assen en Zuidla-
ren, de N205 tussen Amsterdam
en Haarlem, de Velsertunnel en
de A7tussen Hoorn en de Af-
sluitdijk.

" In Den Haag kwamen drie mensen om het leven na- ;
dat de bestuurder de macht over het stuur verloor en
de auto in de Laakhaven terecht kwam. Foto. ANP

Buitenland
Ook in België, Noord-Frankrijk
en Duitsland leidde de gladheid
tot een grote chaos in het ver-
keer. Zowel de Belgische als de
Franse politie sloot een aantal
wegen af. Andere routes bleven
weliswaar open, maar waren
nauwelijks te berijden. In de drie
landen samen deden zich hon-
derden ongelukken met blik-
schade voor, waardoor een onbe-
kend aantal doden en gewonden
vielen.

binnen/buitenland

Scherpere alcoholwetten
doen Belgen sidderen

DOOR PETER DE VRIES
BRUSSEL - Ze kankeren er op,
en in het café roepen de stam-
gasten nog steeds stoer dat een
Pint méér geen kwaad kan. Maar
de scherpere alcoholwetten die
sinds kort in België van kracht
zijn, missen hun uitwerking niet.'
Voor het eerst sinds mensenheu-
genis vielen er dit weekeinde,'slechts' zeven doden in het ver-,
keer. Terwijl koning Albert zijnl
landgenoten in zijn kerstbood-:schap vermanend toesprak voor-
al nuchter achter het stuur te
kruipen, klagen de restaurants
steen en been over de teruglo-
pende omzet.
Een half promille, zeg maar twee
Pinten, is sinds 1 december ook
in België de maximaal toegesta-ne hoeveelheid alcohol waarmee
'emand aan het verkeer mag
deelnemen. De wet is een reactie
°P het regelrechte bloedbad dat;
elke zaterdagnacht wordt aange-
richt op de langgerekte provin-
ciale 'steenwegen. Geen week-
einde gaat er voorbij zonder dat
daar zon veertien jongeren,
dronken of onder invloed van
Xtc, het leven laten wanneer ze
hun GTI tegen de boom of pa's
BMW over de kop jakkeren. Van
de bijna 1700 verkeersdoden vie-

len er in 1992 alleen al op zater-
dag en zondag zon 700.
België voert daarmee samen met
Portugal en Griekenland het Eu-
ropees klassement van verkeers-
doden aan en is ongeveer twee
keer zo onveilig als Nederland.
Het deert de gemiddelde Belg
nauwelijks. Nergens in Europa
wordt dronkenrijden zo vergoei-
lijkt als bij onze zuiderburen,
bleek twee jaar geleden al uit
een onderzoek.

De tot voor kort gehanteerde
grens van 0,75 promille gold
door het ontbreken van controle
als een lachertje. 'Ach een pint,
zo lang het maar geen alcool is'
■is de gangbare houding. 'Alcool',
dat is sterke drank, dat iets an-
ders. De Rijkswacht denkt daar
zelf ook zo over, getuige het feit
dat gendarmes in diensttijd re-
gelmatig aan de toog een glaasje
nuttigen.

'Kerstkaping'
duurde meer
dan 54 uur

DEN HAAG - De kaping van
de Franse Airbus op de lucht-
havenvan Algiers heeft ruim 54
uur geduurd.Een overzicht.
ZATERDAG 24 DECEMBER
11.15 uur: Vier Algerijnse ka-
pers, lange tijd werd gesproken
van vijf, verhinderen op de
luchthaven van Algiers het ver-
trek van een Franse Airbus.
Aan boordzouden zich 271 pas-
sagiers en twaalf bemannings-
leden bevinden.
15.00 uur: De kapers laten 19
passagiers vrij. Een uur later
nog eens elf.
17.00 uur: De kapers laten op-
nieuw twaalf gijzelaars vrij.
Het aantal vrijgelaten passa-
giers is nu 42.
18.00 uur: Ooggetuigen melden
dat er schoten in het vliegtuig
zijn gehoord. De Algerijnse mi-
nister van Binnenlandse Zaken
bevestigt later dat er twee pas-
sagiers zijn vermoord.

ZONDAG 25 DECEMBER
03.00 uur: Vanuit Frankrijk
wordt gemeld dat dekapers lid
zijn van de GIA, de Gewapende
Islamitische Groepering. Het
aantal vrijgelaten passagiers is
opgelopen tot 63.
08.00 uur: De kapers eisen de
vrijlating van twee leiders van
het Islamitisch Reddingsfront
(FIS). Het gaat om Ali Belhadj
en Abassi Madani. Het ultima-
tum voor de vrijlating van de
FIS-leiders loopt om tien uur
af.
11.30 uur: De Franse minister
van Buitenlandse Zaken, Juppé,
zegt dat hij Algerije heeft aan-
geboden speciale troepen naar
Algiers te sturen om een einde
te maken aan dekaping.
12.00 uur: De Algerijnse autori-
teiten zeggen - naar later blijkt
ten onrechte - dat er niet vier,
maar vijf kapers aan boord zijn
en dat ze allen lid zijn van de
GIA. Hun eis om naar Parijs te
vliegen, is door de Algerijnen
afgewezen. Volgens de autori-
teiten hebben dekapers niet om
de vrijlating van twee FIS-lei-
ders gevraagd.
17,00 uur: In Algiers wordt be-
kend dat aan boord van het ge-
kaapte vliegtuig niet 271, maar
slechts 226 passagiers- zaten.
Een deel van de passagiers kon
niet meer instappen, omdat het
vliegtuig reeds aan de gate was
gekaapt.
21.30 uur: De kapers schieten
een derde inzittende dood.
23.00 uur: De Algerijnse minis-
ter van Binnenlandse Zaken
verklaart dat een bevrijdings-
actie door Algerijnse comman-
do's is mislukt door toedoen
van deFranse gezagvoerdervan
het vliegtuig.

MAANDAG 26 DECEMBER
00.00 uur: De Franse premier
Balladur dringt er bij de Alge-
rijnen op aan het toestel naar
Frankrijk te laten vertrekken.
De bestemming wordt niet Pa-
rijs, maar Marseille.
03.30 uur: Het gekaapte toestel
landt op de luchthaven van
Marseille. De kapers weigeren
te onderhandelen; ze willen
naar Parijs. De Airbus wordt
omsingeld door Franse elite-
troepen.
12.00 uur: De kapers dreigen
opnieuw een passagier te ver-
moorden als ze geen brandstof
krijgen om door te vliegen naar
Parijs. De Franse autoriteiten
weigeren dit.
14*00 uur: De kapers eisen een
persconferentie, waarbij in
ieder geval een cameraploeg
van CNN aanwezig moet zijn.
De eis wordt door de Fransen
afgewezen.
15.30 uur: Twee bejaardepassa-
giers worden vrijgelaten. Aan
boordbevinden zich nu nog 170
gegijzelden.
16.00 uur: De luchthaven van
Marseille wordt ontruimd.
17.20 uur: Franse elite-eenhe-
den bestormen het vliegtuig en
maken een eind aan de kaping.
Alle kapers worden gedood. Bij
de bevrijdingsactie, die een
kwartier duurt, raken dertien
passagiers en negen comman-
do's gewond. Ook drie beman-
ningsleden, onder wie de gezag-
voerder die tijdens de actie uit
de cockpit springt, lopen ver-
wondingen op.

GIA zet Algerije
in vuur en vlam

Van onze redactie buitenland
DEN HAAG - Leraren,
journalisten, buitenlanders
en Berbers - niemand in Al-
gerije is veilig voor de Ge-
wapende Islamitische
Groep (GIA). Gedurende
het kerstweekeinde liet de
groep weer van zich horen.
Een commando van vijf
man kaapte een Frans
vliegtuig. Hun leider is vol-
gens betrouwbare bronnen
in Parijs lid van de GIA.
De GIA werd in april 1992 opge-
richt nadat de voornaamste isla-
mitische beweging, het Islamiti-
sche Reddingsfront (FIS), was
verboden. Sindsdien heeft zij
zich met honderden moorden la-
ten kennen als de radicaalste en
gewelddadigste verzetsgroep in
het land.

/ achtergrond J
Om in Algerije een islamitische
staat te vestigen, is de groep
naar eigen zeggen bereid het
land 'in vuur en vlam te zetten.
„Wij weigeren elke verzoening,
elk bestand, elke dialoog met de
ketterregering," het GIA-chef
Abou Abdallah Ahmed in sep-
tember weten. „Praten met een
ketter betekent zelf een ketter
worden." In augustus stelde de
beweging zelfs een 'kalifaat' als
tegenregering in.
Daarmee onderscheidt zij zich
van haar rivalen van het Islami-
tische Reddingsleger (AIS), de
gewapende arm van het FIS. Dat
zet zich in voor de vrijlating van
haar leiders en het houden van
nieuwe verkiezingen.

Volgens onofficiële schattingen
telt de GIA zon 2500 strijders,
voornamelijk in Midden-Algerije
en grote steden als Algiers en
Blida. Onder hen zijn aanhan-
gers van het fundamentalistische
bewind in Iran en de gevreesde
'Afghanen', die veteranen van de
oorlog in Afghanistan zouden
zijn. Zij zijn bedreven in de tech-
nieken van de stadsguerrilla,
met name met het blanke wapen.
Menigeen die als vijand is ge-
brandmerkt, is met doorgesne-
den keel teruggevonden.
De GIA eist het merendeel op
van de 70 moorden die dit jaar in
Algerije op buitenlanders zijn
gepleegd. Ze heeft gedreigd
Franse belangen in Algerije aan
te vallen als Parijs niet zijn inge-
zetenen evacueert en zijn steun
aan Algiers intrekt.
De fundamentalisten van het
GIA zijn uitgesproken anti-
intellectueel.De meeste moorden
op intellectuelen, zoals die op
oud-premier Kasdi Merbah in
1993, zijn door hen opgeëist.
Journalisten die 'de islam met de
pen bestrijden, zullen door het
mes sterven', waarschuwden zij.
Ook de populaire Cheb Hasni,
zanger van de opzwepende raï-
muziek, werd vermoord: hij was
'Gods vijand die het kwaad op
aarde heeft verspreid.

In augustus voerde de GIA haar
dreigement uit om het nieuwe
schooljaar te saboteren. Honder-
den scholen, universiteitsgebou-
wen en opleidingscentra gingen
in vlammen op. Als reden gaven
ze dat het onderwijs teveel op
Westerse leest is geschoeid, en in
strijd is met de sharia, de islami-
tische wetgeving.

Behalve met de overheid raakte
de GIA slaags met deBerbers, de
oorspronkelijke bewoners van
Algerije die meer culturele auto-
nomie eisen en niets van de fun-,
damentalisten willen weten. De
fundamentalisten hebben ver-,
scheidene Berber-dorpen in Ka-
bylië aangevallen, waar de be-
woners milities hebben opge-
richt. Ook ontvoerden ze dei
mateloos populaire Berber-zan-
ger Lounes Matoub, die echter
werd vrijgelaten toen de Berbers
met een totale oorlog dreigden.

Maar de GIA is zelf ook zwaar
aangepakt. Oprichter Abdelhak
Layada werd in 1993 in Marok-
ko opgepakt, en dit jaar zijn
twee achtereenvolgende leiders
bij vuurgevechten om het leven
gekomen. Ook in Frankrijk zijn
vermeende aanhangers van de
beweging niet veilig. Minister
Pasqua van Binnenlandse Zaken
liet vorige maand een groot-
scheepse klopjacht houden,
waarbij bijna honderd moslims
die verdacht werden van funda-
mentalisme, werden opgepakt.

# Passagiers verlaten het toestel nadat Franse commando's
met geweld een eind hebben gemaakt aan de kaping. De
vier kapers kwamen daarbij om het leven. Foto: Reuter
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mWr^^ ~.,,, . . —__-_~^.~— J^^^J-J-^— Ĵ^^w^^.w«»^..toot«"»»t"'°°°°°»|MiMMßMy. fl j»;■ J^ite- "'«fl^* JS* ■"il^„ fIAT 'mm. ".

XrnW mmWmmmV's £ - . I /fIL _r _■#! 10BBflfll ■'"flfl HKhmMMMHI fIBBBBBBBBBBWfIfIi Bfef:^**^£dßß
HH^^ bBBbVb». itmlmWmim^^mtmm^Yég jjili^MßfcttflMM^flflJ

jL-^V'Jj, iv.. iiui.i,ij iiiuL ji 111..i. uij1,1,1mi I iflflj Bfl/^ mmm Bfl^^^flflJ ' mfr^fl &^^J"°* LÏJki^Mß^^S^HHk^iß^BMßßk&^BflSiii^aßHtMHW9^^flP*^l3

Hl;^^-! f fl fl fl afl M fl 1 " J Bmt?^ ESflfl b^^^^^^^^m^^
mmr m _■ M H M fl _■ «yr jHFüI BaVëtakte^M^JaH I mw^ .afl fl .aaftal lak .aßaal BaaVIV i IV al IV IV al IV jH bV flaa BaV^^^Baai IV aaai IV r dll

■V fl BV fl fl V at?»''"| E»3f3| fl fl fli fl fl fl fl fl fl fl

VaV i "*fj j^H JSH PP:f OWaaaaaai *bT :^tt ■■■ ■■■ b^^bj^^b^b^l j***a*% mm jh

BVaafcw VaV .aal bJJIhPhP^^ I > J| VJ \^ Jl bV afl

jfl Vf Jll Vf Jll Vf afl I LHBHI bVb»Z-381 H^ afl 1/ fl Bar ii fl m* afl B; jflaaafifl

VjV/ flflj fl^V flflj I dHÉMBaBBKa»^'' jMmmr' mSmWÏUtmmtmL. luajüui- jmuwi'ii ui' niiillillllil'^ifllllfPTlff"" IiIffIIWJMBMWIiÉr aflfl aflV^ aflfl aflV^ jfl^l HEï-fl^fl ii'^^ï BlJfl v mWM Ê flLvfll r I ■■■■ r fll V fll fl\B fl i/ Bl^
flVr aflfl fIW flfl- BmUA HHBVaVafll B^^^^^^"B Wv * *

m^r aflfl flW(*^r flr-w- ■*'^fll :.>**r^-ifl^^.-/ fl) fl Bfl B^i 11 iTij afl ii PTjTïmt»l fICS #-1 aic-W. W fl #»\1 ■■] l 1■ I ■ A.t I ILi I " I L■ m r^ JL\ l ar** m mw & & mm wZ Ju Um. ai B^^^j^^^^^BjaL^^^^^^k^^v^a^y^Bjajw^a^^^^^aji v m \Jr■MBaaaa>HHaaßa_aaaßß_mmmaßß_Blß_lßß I bhbß ét i\ »^^ S> flbV^H bH ■■■ Cli fl fl
>Xh L*^ Kj^T^J t f^W # «

i flfli^A ..*!|

■! Il flaflflafl fl afl fl afl fl afl
per klant aaaajjjaa|^=g^^i >̂M^^M^lIMIMB fl flflfl/ flfl fl flflfl/ flj fl^^ Aflß flflß flaVflP^fl

strekt MM
l(i 9en en kennelijke B I

■V^flJ°-30 uur voor U Ifl fjß I iïCi^^Ti^^JT'T L^J^T I 1^ fl"*JT*A.^l

i^i^flßß^lllflP^^^V^fl^ flv4 fl>^w IJljfj —^S» m,

11 w^mmfJÉ lil flnlfli r flfl Ii I bf^j pi viyij nn wf/^^ 715^1 InßrTfl LPLf^HSf*^^ lil
■kv !«■ flv-flv-fll-nSeuz v^ /jf iFflf f -*■■ |T-^^ f fA^k— m-X^l^^mmWA VA TmWW f fll «1 fl ' ■>- P^i.!*^ 1 vw^ï-zzz^^WJlyl lmmm]m U IjöS^'SS/aï IIHfl ■§ I Aachen-Laurensberg ■ Ay\AW M_Ay ■" fl«a»—«ttfl^«ctL. sVa^>_^^baifl M J LdaT MLmT rflakmmakttL Lafl bV^bVm bV >t*-flfc .■^Hbf "#"rHSjglj^"^ o | Herzogenrath H^ | | AmmmW mmmV aVa-fl^flVaP^ Bjfl^lflpF^1^ aflßflT^B^B--f--»flB-----»Ja-»JBW '■SaVSaW mmMmmmW <■ ':^mm mMmmmmM £ aVal

Nco -TV - HiFi - CDs - Electro - Foto - Computer - Telecom - voor MeeneempriizPr' . I



/ \ ( J / l ) J \ ) / / IV '/ /1 —-< _/ —i_ / j_^/ l L __^/ J J \j ) )

\

I

JbT

/H Ijfir """ *?<9 Hddr olluGH

Jf lsflft .aflflr^y- £mr H ? "*"" :

1 - a_w fIHHJMHjB HBJL—_—_«*»■fl Jfl flfl HB )JB VflaHflß^1 vifllflflflflnM^^HM^^^BBfla| Bl^flfl P* ■■ 1 Iwfl \\ „_#,flß

JFflfl-a. l^^^^ V JH^fll I^^^ ik.
«BB J«k> mT mmW ~'

*^mmW AmWo*^ sÊÈW t mmW

flflF,(l^flflJ
BHfl

De Kerstshow bij Sijben... Natuurlijk: daar laat je '''" ■ !■! BI ■ '■'
'[l^—^

m^^^^^^^^rfWWfW^WT&VTnrWrf^mmmmmmmmmmmmmmmt
je eigen kerstboom graag even voor in de steek. /SpVZT&w C&**' **
Af en toe hebben we bij Sijben wel eens de indruk

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.defraaistedesign-eethoeken.de anders te doen hadden... Oudejaarsdag 9.30 - 15.00 UUr.

Maasnielderweg 33, Roermond. Tel.: 04750-16141 .



Taartarchitekten in de showbizz

Kunst om op te eten
DOOR ELLEN SCHOLTENS

doemen zich de taartar-'tecten van Rotterdam,
iison Van der Graaf is ge-

in suiker-
üvvwerken die zo indruk-kend zijn dat het be-
lJ' ook buiten deregio een

heeft opgebouwd. De
artiestenwe-

is een nieuwe bedrijfs-c geworden: geen ster
aalt of de Rotterdamse

zijn er bij.

i Anita Meijer, de familie
"khoven, René Froger en on-

|Bs nog bij Annie de Reuver
l*1 hun taarten erin als koek.
E"1 concert in Ahoy' gaat voor-
in°i er wordt weer een suiker-

Wwerk aangeboden aan de, «stdoende artiest. Niet voor
J* noemen de Van der Graafs
La. de 'taartarchitecten van
Jlerdam', want de banketbak-j^iamilie denkt in het groot..n taart van 155 vierkante me-
u "tet daarop de belangrijksteouwen in de havenmond -K. Hoek van Holland tot de
L^ttisbrug - was vorig jaar
P*n voor een vermelding in het
E^^ness Book of Records. Het
TOf Van der Graaf, dat vol-
B^L Jaar twintig jaarbestaat, is
t rniee een nieuwe richting in-

agen. Jan, Leni en hun twee
'0o eroen en Gaby verkopen
J° steeds brood en banket,
Lrr sinds enkele maanden is
k afzetgebied aanzienlijkver-

je showroom is de etalage aanl-^ashaven die zeven meter
[V^ en vier meter diep is. Voor
K après ski-hut van piep-

en §lazuur is een bonte
hj anieling te zien, waaronder
'j blauw met goud afgewerkte
yV> Moon and Stars-taart,
Wi°emrï naar een nieuwe par-
b4r Jn> mini-Mont Blancs, eet-e kerststukjes en kandelaars
d 0ee n taart die wordt bewoond
tj„.r een berenfamilie. Produk-

'ld: ongeveer honderd uur.

iet openen van een Patisse-
Veh Vnocolaterie aan de Glasha-
het ura^ voor ac naamgever van
ij; bedrijf een nieuwe fase in
I^, 'even aan. In plaats van ach-de toonbank af te wachten

1 de boer op, op zoek naar
''«r 2'euwe klantenkring. Van
Qw kwam in aanraking
6tj de zakenwereld, de horeca
r^rv °lgens de entertainment-

a ' level"de al een tijdje
Hej Anoy' toen net Sportpaleis
l^i ,het verzoek kwam 'iets
h

s te doen voor Anita Meijer.
L anketbakkers deden op hun
fe^ niet krenterig. In plaats

Jên geijkte taart maakten ze
(^ kerstlandschap van twee bij

n\e*er compleet met van hardV ) gebeeldhouwde herten en

als 'finishing touch' het geair-
brushte gezicht van de zangeres.

" Speciaal voor kerst: eetbare kaarsen. Foto's: GPD

" De Nederlandse artiestenwereld is een nieuwe bedrijfstak geworden.

mens

Petit-fours
Jeroen: „Als tegenprestatie
mochten we voor de VIP-party
na afloop petit-fours maken, óók
weer met haar hoofd erop. Dat

lijkt bewerkelijker dan het is. Je
neemt een plak marsepein die je
zeefdrukt met eetbare kleurstof.
Vervolgens leg je op elk gebakje
een schildje."
Volgens vader Van der Graaf
ging na deze opdracht het balle-
tje rollen, hoewel hij af en toe

moet praten als brugman. Vol-
gens hem houden 'de managers'
alles af totdat 'de artiest' zelf en-
thousiasme toont. Regilio is niet
bij Madame Tussaud te zien,
maar is wel door Van der Graaf
op een gebakje vereeuwigd. Ver-
der zijn de bakkers 'gevraagd'

door Theo Sijthoff en Nellie
Cooman: „...En toen volgde Sto-
ry vanzelf."

„In het begin gebeurde het heel
spontaan," vertelt vader Van der
Graaf. „Zo hoorde ik een keer
dat Jos Brink, die vroeger bij mij
op de lagere school heeft geze-
ten, in de stad was. We hebben
toen een speciale taart voor 'Re-
vue Revue' gemaakt met Jos en
Frank erop en na de show wisten
we door te dringen achter de
coulissen."
Tamelijk recent was de serie op-
tredens van René Froger in
Ahoy'. Ter gelegenheid van zijn
34e verjaardag werd tijdens het
soundchecken een mega-taart
gebracht met spiegelzuilen en
zn eigen beeltenis. „Heel pom-
peus," vindt ook Jeroen deze
combinatie van kunst en eetbaar
materiaal.
Wat een dergelijke taart moet
kosten? „Rond de tweeduizend
gulden," meldt zijn vader om er
vervolgens op te wijzen dat er
twaalf uur arbeid zit in het sui-
kerbouwwerk en dat er 'wel
driehonderd mensen' van kun-
nen eten.

Eetbaar dashbord
Jeroen maakt alles. Aan de
meest bizarre verzoeken wil hij
maar al te graag voldoen, varië-
rend van een vraag van tv-zen-
der RTL of hij binnen het uur
een taart kan maken voor voet-
baller Dennis Bergkamp tot
iemand die zijn Ferrari of Kever
cabrio wil laten vereeuwigen:
beide bolides worden geleverd
met eetbaar dashboard. Maar
ook complete treinen of een
bruidstaart in de vorm van een
kerk worden door de suikerkun-
stenaar vervaardigd.

De mogelijkheden zijn vrijwel
onbeperkt. Voor Holland Casino
maakte Jeroeneen goktafel, voor
een reclamebureau een Hassel-
blad-camera van kaas (in werke-
lijkheid van marsepein) en voor
weer een andere opdracht moest
hij koekjes bakken van exact
11,2 cm.

Particulieren kunnen al taarten
bestellen vanaf een paar tientjes.
De Flintstones kosten ’19,55.
Wie, in plaats van plastic, pop-
petjes van marsepein wil, betaalt
zestig gulden. Wat betreft de
bruidstaarten: niets is stan-
daard. Aanstaanden kunnen
precies aangeven hoe ze hun
taart willen hebben, bijvoor-
beeld met witte rozen in plaats
van het geijkte bruidspaartje.
Jan van der Graaf is echter het
meest gegrepen door het grote
werk: „De emoties die je los-
maakt met een taart... Een on-
dernemer van een bedrijf met
vijftienhonderd vrachtwagens
kreeg een taart aangeboden met
daarop één van zijn trucks, de
man was helemaal ontroerd.
Aansnijden, dat mocht absoluut
niet. Of we gék waren gewor-
den!"

Oorknopjes voor Guiness Record Boek
DOOR JESSE BUDDING

t^ aUurt nog tot 1996, maar
5uVullen ze ook in het Groot«l^ess Record Boek staan: de
s(ju ste oorknopjes ter wereld.
°1VSmid Roland Oostwegel
M rP ze en begeleidde Mar-
Veri Baartmans, zijn jongste
*tv a "emer, bij de vervaardiging
*<l '^

'*n totaal hebben meester
ri

necht' bijna een maand ge-
itel; l aan de juwelen. Oostwe-
Pcol;,' kunt ze in je oorlelletjes

a eren te bevestigen, maar
Schijnlijk trek je ze dan
*'jtl je §aatjes heen. Eigenlijk
vOor ?e knopjes niet geschiktaagelijks gebruik."

Vni egel gebruikt de kleinoden
t ''Jk alleen maar om klandi-

ÖQtkn rven- Een hod op deze
°°k af °Pïes sloeg hij onlangs dan

QUi
§ezlen de editie ! 995 van net

liide ess Book of Records ten
fecij. V^n de aanmelding al was

kt, moeten de recordbre-
t>Ubij no§ een iaar wacnten °P

area îe. „Zeg nooit nooit,
k°°rst an me eigenhjk niet

terri en dat het ooit nog ver-
di6 ,d zal worden. Voor iemand
V°°raf\record wil breken, zal
Vfj et vinden van een klei-
derji.l^3ll^6 een van de groot-
te Bn j emen zi Jn>" zegt de trot-h^5"udsmid in zijn winkel in 't
''iksf Van Heerlen- »Het moei-

-6 v°or ons was nog om het
ltl het' Waarin de steen is gezet,Vsl; 1 goud te frezen en het'te

solderen. Of het zou lukken was
zeer de vraag."
Drie haren dik, ofwel 0,8 milli-
meter, dat is ongeveer de door-
snee van het steentje. De briljant

is gezet in een witgouden oogje
van 0,26 mm en wordt vastge-
houden door dubbele u-vormige
beugels van 0,21 mm, uitgevoerd
in achttien-karaats geelgoud.

Het steentje is óók binnen het
bedrijf vervaardigd en wel uit
ruwe diamant. Door dit zelf te
slijpen was het mogelijk om een
briljantje van deze grootte met

57 facetten, vlakken, te verwer-
ken. Het resultaat is onder een
loep te zien in de etalage van
Oostwegel. Overigens is het klei-
nood niet te koop.

" De kleinste
oorknopjes ter
wereld.

Foto: DRIES
LINSSEN

Slaapcursus helpt
bij slaapproblemen
Een slaapcursus blijkt een effec-
tieve en efficiënte manier te zijn
om mensen met slaapproblemen
te helpen. Na het volgen van een
cursus slapen mensen eerder in,
duurt hun nachtrust langer, zijn
ze tevredener over hun slaap en
hebben ze minder klachten over
hun gezondheid.

Tot die conclusies komt drs. A.
Oosterhuis, na onderzoek onder
deelnemers aan de Teleac-cursus
Slapen kun je leren. Oosterhuis
promoveert woensdag aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
De slaapcursus vermindert ook
het gebruik van slaapmiddelen.
lets meer dan de helft van de
deelnemers gebruikte langer dan
vijf jaar een (voorgeschreven)
medicijn om in slaap te komen,
ook al wordt gebruik langer dan

twee weken afgeraden. Tijdens
of na de cursus is veertig procent
van de gebruikers gestopt met
het innemen van slaapmiddelen.
Desondanks denkt Oosterhuis
dat deze groep mensen met
slaapproblemen meer baat heeft
bij een benadering met persoon-
lijkebegeleiding.

Teleac zond de slaapcursus eind
1987 uit en herhaalde de uitzen-
ding in het voorjaar van 1988.
Oosterhuis bestudeerde het ef-
fect van de cursus bij 400 van de
24.000 deelnemers. De cursisten
lagen na de cursus gemiddeld 25
minuten minder wakker voordat
ze insliepen. Voor de cursus
duurde het inslapen nog ruim
een uur, na de cursus 40 minu-
ten. Dat verlengde de slaapduur
tot bijna zeven uur.

De broek aan
De uitdrukking die minachtend spreekt van 'vrouwen die thuis
de broek aan hebben' herinnert aan tijden waarin het ongebrui-
kelijk was dat vrouwen een pantalon droegen. De broek was
een mannenkledingstuk en daarom tevens een statussymbool.
Wie de broek aanhad, had de macht.
Vreemd genoeg is ook de rok een statussymbool, maar dan
alleen als hij doormannen gedragen wordt. Priesters en bijvoor-
beeld rechters brengen dat met hun lange gewaden nog altijd
in praktijk. Zij gebruikenhun toga's om afstand te scheppen
tussen zichzelf en de 'gewone' sterveling.

Naar verluidt is de broek uitgevonden doorPerzische ruitervol-
ken. Om tijdens het paardrijden niet in allerleiwapperende
doekenverstrikt teraken, naaiden ze lappen aan elkaar en zo
ontstond deeerste broek. DeRomeinen noemden iedereen die
een broek droeg eenvoudig 'Barbaar. Wie zo ridicuul gekleed
ging, kon niet anders dan een ongecultiveerde woesteling zijn.
Tot in onze eeuw hield het idee, dat een broek met name voor
vrouwen ongeschikt is, stand. Jehoeft echt niet bejaard te zijn
om je detijd te herinneren dat meisjes van school naar huis
werden gestuurd, omdat ze in een broek gekleed gingen.
Het modehuis van Coco Chanel heeft er zeker toe bijgedragen
dat depantalon voor vrouwen in zwang kwam, maar van door-
slaggevende betekenis was de oorlog. Door het tekort aan kle-
ding ware veel vrouwen destijds genoodzaakt om oude mannen-
kleren op te dragen. Bovendien moesten vrouwen deplaats van
de ondergedoken of opgepakte mannen in desamenleving opvul
len en merkten zij alras hoezeer een rok de bewegingsvrijheid
daarbij beperkte. Nadien hebbenvrouwen nooit meer afstand
willen doen van het handigekledingstuk dat 'broek' heet.

Edison zou
zijn ogen
uitkijken

Thomas Alva Edison zou zijn
ogen uitkijken. De uitvinder van
de gloeilamp is er niet meer bij
om De Verlichting te zien.
„Verleden, heden en toekomst
van de elektrische verlichting en
haar invloed of mens en woon-
omgeving," is de lange ondertitel
van detentoonstelling, die tot 29
januari in deKunsthal te Rotter-
dam wordt gehouden.
Het begon bij de elektrische
gloeilamp van Edison
(1847-1931). Al is in de voorma-
lige Sovjetunie en Engeland
hardnekkig beweerd dat Lody-
gin respectievelijk Swan de
Amerikaan voor was. Het einde

is nog niet in zicht. De expositie
gaat tot de lichtgevende sculptu-
ren van de Japansekunstenaars-
groep Shimus, die het thema
„autonoom licht" tot uitdruk-
king brengt.
De tentoonstelling biedt inzicht
in de historisch ontwikkelingen
en in vormgeving en techniek.
Ook de nieuwe mogelijkheden
van elektrische verlichtingin het
interieur en openbare ruimten
komen aan de orde. Techniek en
vormgeving van elektrische inte-
rieurverlichting hebben sinds de
uitvinding van de gloeilamp een
enorme ontwikkeling doorge-
maakt.
In het begin zochten ontwerpers
vooral naar de vormgeving van
het decoratieve omhulsel. Pas na
1910 kwam er aandacht voor de
verlichtingstechnische aspecten,
zoals het richten van licht op de
juiste plaats en het tegengaan
van verblinding.
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piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204of 739364

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

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

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

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron CebucoSummo Scanner) 0930

* ■ '."■■■"" !"'

Personeel gevraagd
Let op!

Per 1-1-95varanderd de W.R.M., de allerlaatstekans
om de opleiding rij-instructeur tevolgen met examen

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

ROC Heerlen. Tel. 045-258398 of073-218722.

Met spoed gevraagd
ERV. UITBENERS VOOR VARKENS EN RUNDVLEES

Tevens vragen wij KANTERS, SLACHTERS
EN UITSNIJDERS.

Hoog loon en goede sociale voorzieningen.
Voor infokunt u op werkdagen bellen van 8.00 t/m 18.00

uur. Tel. 04120-44700.

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 omzeten winst.
I Bel "Zijde en Zo": S 04493-4139.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, g 03440-30022.
Word RIJINSTRUCTEUR
<M/V). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar auto-
rijinstructeurs, motorrijin-
structeurs, bromfietsinstruc-
teurs en rijinstructeurs voor
vrachtauto- autobus- of
aanhangwagenrijbewijs. Met
het begeerde erkende Ka-
derschooldiploma mag u
(zelfs zonder midden-
standsdiploma) vrij een rij-
school beginnen. Na vijf
maanden kunt u al eigen
baas zijn (fulltime of parttime)
of een leuke vaste baan
hebben. Binnenkort starten
overal in het land de nieuwe
opleidingen. Meer weten?
Bel dan voor 21.00 uur voor
gratis fraaie studiegids De
Kaderschool: 04998-99425
of 043-259550.

Transacties
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 cen-
trum Maastricht. Telefoon 00-
-32.89732212.
Te huur of te koop GRILL-
ROOM ,met goede omzet;
kip van het spit, shoarma,
spareribs, suflaki's etc. etc.
Tel. 00.32-89732212.

Kamers
Grote kamer te huur in cen-
trum HEERLEN. Telefoon
045-740807.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-219666 b.g.g. 427711.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen24 uur met garantie.

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

Opleidingen
Start kursus CHAyF-
FEURSDIPLOMA voor
vrachtauto of bus op zat. 07-
-01-95. Verkeersschool
Wischmann & Zn., Europa-
weg Zuid 340, Landgraaf.
Tel. 045-321721.

Bedrijfsruimte
Te huur GARAGE cq. op-
slagruimte, geschikt voor div.
doeleinden, 27x13 mtr., met
grote voorruimte. Inl. 045-
-213021, 9.00-17.00 uur

Stoopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. S 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telet. 045-411480.

(Brom)fietsen
Nu een echte GIANT tiets
voor ’499,-. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Nu brom/SCOOTERBAND
vernieuwen nu slechts voor
’l5,- montage per wiel.
Rens Janssen, Ganzeweide
54. Heerlen. 045-211486.

Bet de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
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.

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

Rijles
Start opleiding CHAUF-
FEURSDIPLOMA CCV-B,
21 jan. a.s. Verkeersschool
Leo Cremers, voor al uw rij-
bewijzen ook 8 of 10 dagen.
Reeweg 139, Landgraaf. Tel.
045-312558
2-daagse theorieopleiding A.
B. 11 en 12 febr., 13 febr.
examen. Vanaf 17 jaar mo-
gelijk geldig nog 3 jaar. Ver-
keersschool Leo CREMERS,
voor al uw rijbewijzen 8 en
10-daagse opleiding moge-
lijk. Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045-312558.
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In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200

Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur.
Za. 9.30 -17.00 uur. Donderdag koopavond.

i Van maandag t/m vrijdag,

" van 8.30 tot 17.00 uur, kunt. u uw PICCOLO telefonisch;
opgeven. Tel. 045-719966.

Onr. goed te koop aangebVgevr.
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.
Ind.: gezellige woonk., praktische eetkeuken, 2 slaapk.,
badk. met douche. Tevens worden div. woningen van het-
zelfde type aangeboden op Pallashof te Treebeek/Bruns-
sum. Prijzen vanaf ’ 102.500,-k.k.

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045- 71 22 55.

Open huis woensdag 28 decem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur

te Merkelbeek, Bernhardstraat 3.
Groot halfvrijst. woonh. met tuin. Was- en hobbyruimte.
Kantoor- cq. praktijkruimte (event. gar.) Moderne afge-
werkte living en open keuken met compl. install., tot. ca. 55m2, 3 slpks, 1 slpk. is 29 m 2met douchecabine, badkmr.
met ligb. en 2e toilet. Vaste trap naar ruime zolder. Goede
isol., bwj. 1978. Prijs ’ 249.000,-k.k. (8475)

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045- 71 22 55.

Open huis woensdag 28 decem-
ber van 14.00tot 16.00 uur
te Brunssum, Ringoven 28.

Klingbemden. Aan woonerf gel. modern woonh. met car-
port. Tuin. Inpand. berg. Ruime doorzonwoonk., half open
keuken met kunstst. install. en plav. vl. Vide: 3 royale slpks.
Badk. m. ligb. Goede isol. Prijs ’ 178.000,-k.k. (8163)

Inl. Stienstra Makelaardij b.v.
Tel. 045- 71 22 55.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
HEERLEN, Drieschstraat 26,
app. met lift, garage en 2
slpks., ’125.000,-. Wijman
& Partners, Heerlen. 045-
-728671.
Te koop appartement centr.
gelegen te SCHAESBERG
met aparte keuken, berging,
badkmr., 2 slpks., gr. living.
Telef.: 045-312804.

Zonnebank/-hemel
Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).
Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’lOO,-, mcl. bezor-
gen en ophalen met recht
van koop. Inl. 045-312956.

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS met
gar., grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Vuurwerk

Voor al uw vuurwerk L. Rohan
met het grootste en

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

Vuurwerk!
Sier, knal, pijlen en pakketten goedgekeurdvuurwerk.

Voorverkoopkorting tot 29dcc. 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.. . , ~ Met een PICCOLO in hetVUUrWerkü Limburgs Dagblad raakt u

uw oude spulletjes 't snelst
Voorverkoop 15%korting. kwyt PicCo|o's doen vaakBert Rekers.Wrtlernstr 85, wonderen... Probeer maar!Heerlen. Tel. 045-726840 Te, 045.7^96,3.

Caravans/Kamperen

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. g 043-645079.

Caravanshow
Einde Jaars

Aanbiedingen
Overjarige
Bürstner
Hobby .

SlaUwslaqü!
-^OaraVan-impOrt

r-_:;x_reiJlS
Hoofdstraat 84

AMSTENRADE

1995 mod. in onze showhal.
Aanbiedingen in 1994-1993
modellen. Tillemans recre-
atie, Haefland 19, Brunssum.
Tel. 045-270388.
Eindejaars aanbiedingen.

' Inruil caravans diverse mer-
ken in alle prijsklasse.
Vouwwagen Paradiso com-
pleet ’1.000,-. TILLEMANS
recreatie, Haefland 19,
Brunssum. Tel. 045-270388.

Mode Totaal
FINALE

Opruiming
WINTERCOLLECTIE

Nu 40%
Op=Op KORTING Op=Op
Oilily, Chipie, Cake Walk,

Salty Dog, Rosner,
Joye en Fun

Aparte kinder-
en damesmode

Muntstr. 1, Maastricht
(Bij de Markt). _

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Berner SENNENPUPS,
goede afstamm.; Golden
Retr. reu. 04125-5077.
i , ■ .

Wonen Totaal
Koop nu nog uwkeuken aan
oudejaarsprijs!
Dat scheelt U honderden

guldens!
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen.
Telef.: 045-717555.

Te koop gevraagd gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstraat 98, Heerlen. S
045-729748.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek,
ledere dag - geopend tot
18.00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.
KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.
Voor ambachtelijk EIKEN
keukens is Uw speciaal
adres: Vossen-Keukens, Ei-
kenderweg 77, Heerlen. Te-
lef.: 045-712158.

Computers
Betaalbare PC SOFTWARE!
Educatief, spelen, boekhoud,
windows etc, vanaf ’5,50!
Gratis katalogus: VS-Center,
Telefoon 01880-19481.

Huish. artikelen
INBOUWAPPARATEN

Oudejaars-aktie
Gaskookplaat met vonk v.a.

’299,-.
Keram. kookpl. v.a. ’ 895,-
Inb. koelkasten v.a. ’ 595,-

Geintegr. 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.
Tel. 045-717555.

BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof

’ 2.990,-; eiken ’ 3.590,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.

|—, "-r-Te koop gevr.
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. S 04454-68409.

Personeel Kontakten/Klubs
ESCORTSERVICE uit
Roermond zoekt dames en
heren met klasse uit omgev.
Sittard. Na 11.00 uur: 06-
-52827363 mob.
■ ■

Leuke jonge DAMES ge-
vraagd voor privé. S 045-
-233096.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

\ 06-lijnen

Privé doorschakelen
06-96.88

_
24u/p.d. 100cpm

Lekker live
beesten m. plattelandsvr.

1 g.p.m. 06-320.328.18

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1 ,-p.m.
Telefoonsex 06-9713

Sex direct 06-9718
Super sex 06-9716
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92
Heerlijk genieten van een

Live-sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 100cpm.
DOORSCHAKELLIJN!

Vrouwen wachten thuis voor
'n livegesprek met jou! 1gpm

06-9560

1 gpm
De Sadist

lachte wreed toen hij de
brandende kaars vlak boven

haar naakte lijf hield.
06-340.340.90

Erv. vrouwen
40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 - 75 cpm.

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken ANONIEM
Sexkontakt

Bel nu: 06-9511 -75 cpm.
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen
Direkt Sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 - 75 cpm.

Anonieme
Sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)

Luister naar meisjesdie bel-
len! Maak jekeuze voor een
privé Livegesprek. 1 gpm.

06-9733
f Live direct apart

Ook SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)
1 gpm. Met 2 jongensin 't
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?

06-340.340.20
1 gpm. Kom maarmet je

hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

din. En heb jeditwel'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60
sex-nymf linda

Genietvan 2 kanten. 1 g.p.m.
06-320.320.14
Beestachtige

bepü 1 gpm 06-320.327.20
Hete meisjesLive
06-9715

Geen wachttijd, 1 gpm

Bel dames thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld
06-98.50
24u/p.d. 100 cpm

Nieuw: Nu Direkt apart met
Rijpe vrouwen

Bel 06-9504 - 75 cpm.

Sex-voor-twee
Telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 - 75 cpm.

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm)

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachtenop
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

*SM-voor-2*
Snelle SM kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
Voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm) 'Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

*06-9605*
Thuiskontakt.

hete vrouwen in jouwregio
Bel nu 06-9811 (75 cpm).

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Dames geven adres/tel.nr.
06-96.85

24u.p.d. 100 cpm.

Sex voor twee:
Sexgesprek met 'n vrouw
06-320.330.82 (75 cpm).

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Club 06. Onderdanig en lek-
ker! Ze doet wat jij wil! 1 gpm
06-320.320.25
Beleef jouwfantasie met

een meisje voor joualleen!
Live en apart. 100 cpm.

06-320.370.50.
De meest intieme sex
300 % live
06-9576/ 1,-pm.

Doorschakel-
club

Zin in livesex?
Hete rijpe vrouwen...

Gewillige tieners (18 jr)
Sexy Studentes
Bel ze thuis live

"06-96.89*1 g.p.m.

Sex
doorschakelen
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.. Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en via de computer
krijg je haar thuis aan de lijn.

06-9755 (100 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *
Anonieme
sexdating

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Kontakten/Klubs

BIJ LYDIA
De Engeltjes lagen bij nachte

in de Groenstraat S 046-749662

Manuela Escort
Q 045-418886.
Club La Bellle

7-9 Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Katja 19, Ra-
mona 18, Sandra blond 23,
Jenni 20, Angie 24. Dagel.
17.00-05.00 u. Graverstr.l3- Kerkrade-W. All creditc. 045-
-416143. Meisjes gevr. 31

dcc. en 1 jan, open
Brigitte ma-zat. 13-23uur.
045-254598
Privé Candy

Goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-275564.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

SM Club Rachel
5 meesteressen, 1 meester,
1 travistie-meesteres, 3 sla-

vinnen aanw. Vrijd. 30-12 as.
open SM-party-avond

Tel. 045-414338.

Anita privé
■ en Escort!! 045-352543.

Candelight
Escort voor dames en heren.

Tel. 045-246002.

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

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

Johny 18
Verwent Dames/Heren.

Ook Escort. 045-426648.

José Privé 68
Maandag tot vrijd. 11-22 u.
Zat. 12-18 u. 045-416126.

SM Huis Anita
m. slavin. Nwe mooie Mees-
teres. Manuela 045-232665.

Privé llona
Wij wensen U allen Zalig
Nieuwjaar, a 045-708903.

Love Escort
045-320905.
Privé Diana

045-233096. Nu met nieuwe
meisjes en nieuwe prijzen!

■ Rond. privé dame 10-16 uur.
hrl. 045-714707.

Maastricht
Privé.

Keuze uit meer dan 20 leuke
meisjes, iedere dag andere
keuze. Relaxen vanaf
’lOO,- all-in, kennismaken
zonder verplichtingen. 31
dcc. en 1 jan. gesloten. Jo-
denstr.2. Telef. 043-254183.

VaderPAbraham WimmiejjL

Wensen je Mam, Hartelijk Gefeild* iri;
de kinderen en . Jos, Truus, Ralph.' b.
jekleindochter. Rob, Hennie, Kim.' 1i

Wat VERKOPEN? Adverteer I nr-OAt/Vf/ ?'via: 045-719966. I iCC(/i^
Voor Piccolo's (\/IZ7lQ§*

zie verder pagina 12 l/TTJ* 11ZZvt

kryicerubkJ
WATERPOMPEN *J
voor diverse doeleinden SsMoen toebehoren %OHnP%
HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4, tel. 045-243131 -'Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service |>i
tegen concurrerende prijzen. f
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Tienduizenden mensen hebben de laatste maanden TO
ontdekt hoe lekker en mals het vlees bij [~
Edah is. Ook de komende tijd hebben / 'y^Tlcr"**.
wi| een vijftal vleesaanbiedingen voor u. / i luiwoi* *lj;
Om u extra voordelig kennis te laten / ,„,u b̂lßiX"!aifc?
maken met ons kwaliteitsvlees. /

Kwaliteitsgarantie. ttAt/M 11 '"Let op dit vignet. Wi| staan garant voor de
■* ■>u'^f))r'

kwaliteit. Bent u desondanks U^Mffi
niet tevreden, dan knjgt u uw geld tenjg. I^s
C"«['▼ai C^O
Botermalse : :4$
biefstuk ijj
perki'°

19.98 Jr

Ü
Fondue- of i.(
gourmetschotel ,* w** < Jf jj ■'
per kilo 2230 ";■ |Pl|M^ 3 '":

I7QH kir^ *». \|f Per 6 lapjes ven
l* per 100 gram*i

Runderrosbief ißiii.ïiiiiiiïiaiÉ
dunne lapjes, in 2
minuten klaar; per
6 lapjes verpakt,
per 100 gram i79

Dit is de laatste week dat u uw voHe
spaarkaarten nog kunt inleveren. y

UttA^ttUdA Vdn matinddg üm vnjdag vdn l0tot l2uur en van 2tot 4 uurktJ^ u
v3n d*

\S.AAt ft met °°ze iervlcedfdel,ng CWkunt u o°k terecht voorhet ac,reV. |9^
V ,*'* vin de buurt Aanbiedingen zi|ngeldig t/m zaterdag 31 decernu*
v''wi»'

édSS
Uw

prijsattraktieve
supermarkt.



Duitsland 1
M2Lord Nelson auf Kurs Süd.I \L Worgenmagazin Sport extra.
y L Morgenmagazin. Ontbijttv.

\m Tagesschau.
Ta De fliegenden Arzte. Herh.

,0 JOYrobic - fit durch den Win-
n li)
* iOa a9esschau.
5n)5l ~er saure Tod im Bücherre-

!ta reportage.
IdQ^DF-info Gesundheit.
'■04 la9esschau.Ia9esschau.
I,0S Wiliiam Berczy. Portret,
k. pello on lee. Klassieke muziek.JK Urnschau.
\fa presseschau.
\^ Tagesschau.
Ta
I^ Wirtschafts-Telegramm.
'te Ja9esschau.
lv Schimpt -19 717. Talkshow.li,j, °ie Rückkehr der Marehen-

Rqq ": 26-delige sprookjesserie,
ildj Tagesschau.
f ta^'fredissimo! Culinair pro-
%i J?a met Alfred Biolek.
\Ple Welt der Hedwig Courths
\ 'er: Eine ungeliebte Frau. Tv-\ yan Torn Toelle. Herh.

)",1q (TT) Tagesschau.
i tan ~risant- Boulevardmagazine.'3 A*D vor acht.
( 4 la9esschau-Telegramm.Ia 9esschau-Telegramm.
| Ta ~'e Draufganger. Serie., lig Warienhof. Serie.
'$4 la9esschau-Telegramm.Ia 9esschau-Telegramm.
W>*phloss Hohenstein - Irrwege
i s?Glück. Serie.
58 2as Wetter.
°0 n^-ute abend 'm Ersten.
'ij jTT) Tagesschau.
W W'r S'nd aUCn nUr ein
W-Tv-serie.
0$ ia9esthemen-Telegramm.

iV leiten, Pech und Pannen.
W^ideo-bloopers.[45 p°u'evards dieser Welt.
«Q golden Girls. Comedyserie.
l(Jo .[agesthemen.
\ 1 ou'evard Bio. Talkshow.
Aan n the heat of the night. Ameri--s'4s ie Poütieserie.

SS vu 9.esschau-L^stia *lite 'ightning. Amerikaanse
ftjj^adfiim uit 1972.Wk-Bchauen - Entspannen -L^enken.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 3 West

(lgSQ ■ uur - Cinderfella -Arirj a"uSA) Jerry Lewis en Judith
'6s,ilrriSOn 'n een muz'ka'e sprook-

Van Frank Tashlin. Lewis
'6rye

,de hoofdrol in het Assepoes-

'8 roLaal' maar weet zich er uit'eclden.

België/TV 1
Vp.ÜUr" The Brother from Ano-
Sf-filrn et" (1983-USA) Komische

de Van Jonn Savles over neger. ruimte die in Harlem moet
N hui overleven. Gelukkig krijgt
r'9ht " Met Joe Morton en Torn

Nederland3
■1&93 NnUr " Het schaduwrijk -Vrin Vr°uw probeert de her-
?' ion aan haar vader' die ze
Nn » moest missen, weer tot
°Qrdt wekken. Kiki van der

% rir en TanJa den Broeder in
i urama van Kees Hm.
RTL 5
\ D^y Vacation - (1985-USA)
S L°DbIPS en Cameron Dye inv^medie van James Frawley

over twee studenten die op vakan-
tie de meisjes achterna willen.
En dat is het dan.

" Scène uit de Nederlandse speelfilm 'Honneponnetje'
met Nada van Nie en Mare Hazewinkel. (Nederland 2 -21.50 uur).

Nederland 2
21.50 uur - Honneponnetje -
(1988-NL) Dochter van rijke ou-
ders wordt naar klooster gestuurd
maar ziet vJaar vrijend paartje.
Daar wil ze wel wat meer over

weten! Met Nada Roy/van Nie.
Ruud van Hemert tekent voor de
regie.

Nederland 2
Veronica/Tros
07.00, 07.30, 08.00, 08.28 en 09.00-

Journaal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.05 Uitz. politieke partijen: D66.
09.08 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Vesuvius. Discussieprogram.
10.19 Klassieke mechanica I.

Afl.: Navigeren in de ruimte.
10.49 De geld- en effectenhandel.

Afl.: Aandelen.
11.19 Lingo. Woordspel. Herh.
11.44 Candid camera. Humor.
12.07 O ja! De NCRV in beeld.

Serie programma's waarin wordt te-
ruggeblikt in het NCRV tv-verfeden.

13.00 Journaal.
13.07 (TT) Twee voor twaalf. Herh.
13.40 Kassa! Magazine. Herh.
14.11 TV-nomaden. Magazine. Herh.
14.41 Buren. Serie. Herh.
15.06 Candid camera, (slot).
15.26 Dierenmanieren. Magazine.
15.51 Ric the raven. Tekenfilmserie.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 Veronica in concert: Frank

Sinatra - duets. Special rond de
Amerikaanse zanger.

17.00 Classic cartoons.
17.20 Mega music dance experience

interactive. Registratie van het inter-
actieve dansfeest dat Veronica op
10 december in de Jaarbeurs in
Utrecht heeft gehouden.

17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
19.00 (TT) Onderweg naar morgen.
19.35 Melrose place. Amerikaanse

serie. Afl.: De vlam in de pan.
20.25 Lucky lotto live. Live spelshow.
21.20 Sportfreaks. Sportquiz.
21.50 (TT) Honneponnetje. Neder-

landse komedie uit 1988.
23.25 K-files. Amer. politieserie.
00.15 Journaal.
00.20-03.00 Veronica goes opera.

Serie operaregistraties. Afl. 4: Die
Zauberflöte. Opera van Mozart.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma
Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
13.45 Lucky Luke. Tekenfilm.

15.05 Das kleine Gespenst. 4-delige
tekenfilmserie. Afl. 4.

15.30 K-Base. Live
jongerenmagazine.

16.00 heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. Duits-

Canadese soapserie.
Kristoph doet Lisa een huwelijksaan-
zoek. Afl.: Blinde Zeugin.

16.55 Gesundheits-Tip.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal..

Aansl.: heute-Schlagzeilen.
17.50 Stella Stellaris. Duitse

miniserie van Robert Sigl.
Stella ondervindt voor de eerste
keer wat het is om ongelukkig en
hulpeloos te zijn. Alfons vraagt aan
Stella of zij de Graaf ook financieel
een handje kan helpen.
Inmiddels heeft een hele joumalis-
tenschare zich bij het kasteel gemeld
om het nieuwe haargroeimiddel te
mogen bewonderen. Afl. 3.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Iris & Violetta. 12-delige

Duitse serie. Afl.: Familienbande.
20.15 Das ist ihr Leben. Amuse-

mentsprogramma waarin familie en
vrienden een bekende gast met een
avond vol herinneringen verrassen.

21.00 Wildes Sibirien. Documentaire-
serie over Siberië.
Een portret van het stadje Ust Awam
op het Siberische schiereiland
Tajmyr.
Afl. 2: Kinder der Tundra.

21.45 heute-journal.
22.15 371. Reportageserie over de

grenzen van de mens.
Vandaag over de problematische
situatie waarin Palestijnse christenen
zich in Israël bevinden.
Afl.: Zwischen Allah und Arafat.

22.45 (TT) Eurocops. Misdaadserie.
Afl.: Gestandnis eines Toten. Herh.

23.35 heute nacht. Actualiteiten.
23.50 Mohn ist auch ein Blume (The

poppy is also a flower). Amerikaanse
speelfilm uit 1966.

01.25-03.00 Formel des Todes.
Duits-ltaliaans-Franse speelfilm uit
1960. Afl. 1.

Duitsland 3 West
22.00 uur - The Adjuster -
(1991-CDN) Verzekeringsman pro-
beert vrouwen te versieren terwijl
zijn echtgenote met pornofilms
bezig is. 'bijzonder drama van

Atom Egoyan met Elias Kotea en
Arisinée Khanjian.

Nederland 3
NOS/Vara
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
14.50 Kerstmatinee: Gypsy. Ameri-

kaanse musical uit 1993 van Emile
Ardolinio. Met: Bette Midler e.a.
De eigenaresse van een Vaudeville-
gezelschap is vastbesloten haar
enig overgebleven dochter een ster
te maken.

17.15 Tik tik tik. Reportage
over een Turks meisje dat voor het
eerst naar school moet en daarom
met haar ouders verhuist naar Istan-
boel.

17.40 Comedy op 3: Een schone
heks (Bewitched). Amerikaanse
comedyserie.
Samantha laat een norse zakenman
de waarden van Kerstmis zien.
Afl.: Humbug not to be spoken here.

18.00 Comedy op 3. Vervolg.
18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-

rie. Afl.: Monument voor Momfer.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma. Afl.: Schoenen.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

derprogramma.
18.59 (TT) Lingo. Woordspel.
19.28 Single luck. Serie portretten

van groepen die in de jaren zestig
en zeventig een 'Megahit' scoorden.
Afl. 5: Danny mirror met I remember
Elvis Presley.

19.56 Hoboconcert Mozart. Verslag
van de Nederlandse finale t.b.v. de
Eurovisie-wedstrijd voor jongemusici
1986. M.m.v. het Radio Filharmo-
nisch Orkest 0.1.v. Sergiu Comissio-
na met soliste Pauline Oostenrijk.

20.22 Het schaduwrijk. Nederlandse
tv-film van Kees Hm.
Twintig jaar na een onvergetelijke
reis met haar vader keert Laura te-
rug naar haar jeugd.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteiten.
23.07-23.57 Wie aus weitere Ferne.

Nederlandse tv-film van Eric Oost-
hoek. Met: Willem Nijholt, Joop
Admiraal, Loes Luca e.a.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. Heilgymnastiek.
08.30 Grosse Not und kleines Glück.
Kerstvertellingen. 09.00 Aktuelles aus
demVideotext. 09.05 ARD-Morgenma-
gazin. 10.00 Strassenbahnen der
Welt. 10.15 20.000 km östlich von
Moskau. 11.00 Reisewege durch die
Bretagne. 11.45 Ich trage einen gros-
sen Namen. 12.15 lm Zeichen der
Liebe. 13.00 Disney Weihnachts-Spe-
cial 1994. 14.00 WDR aktuell. 14.05
Hit-Clip. 14.30 Vom Weissen Meer
zum Schwarzen Meer. 15.00 WDR
aktuell. 15.05 Cinderfella. Amerikaan-
se speelfilm. Met: Jerry Lewis e.a.
16.30 Delphingeschichten. 17.00 Gün-
ter Grass im Gesprach mit Erdmann
Linde. 17.15 U 30. Jongerenmagazi-
ne. 18.00 NRW - Nachrichten aus
Rheinland und Westfalen. 18.05 KvK.
18.30 Vermisst. 18.45 Aktuelle Stun-
de. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Die Fussbroichs.
20.15 Marthas Heimkehr. Documentai-
re over een echtpaar dat uit de voor-
malige Sovjetunie naar Duitsland is
getrokken om daar een nieuw bestaan
op te bouwen. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Mit 80 Mark urn die Welt. Por-
tret van Karl-Friedrich Bendlin. 21.45
Rückblende. 22.00 The adjuster.
Speelfilm. 23.40 Ein Todesengel na-
mens Stella. Documentaire. 00.25
Nachrichten. 00.35-08.45 Nachtpro-
grammering.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
12.50 Film & videonieuws. Herh.
13.15 Sport: Topclubsvan Europa.
13.45 Sport: Topclubsvan Europa.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Golden girls. Amer. comedy.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.00 5 uur show.Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
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 Voorspoedig '94. Terugblik op

1994.
21.20 Telekado. Nieuwe telehome-

shopping-service.
21.30 Vrienden voor het leven.

Nederlandse comedyserie.
22.00 Tineke en de paranormale

wereld.
23.00 Nurses. Amer. comedyserie.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Schloss am Wörtersee. Duitse

dramaserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. Aansl.: Sat.l BrunchTV.
07.30 Viel Vergnügen. 08.00 Heute
Leben. 09.15 Neighbours. 09.45 Mem
Tag. Actueel magazine. 10.15 GUT
DRAUF. 10.45 FRAUEN! Talkshow.
11.45 Deutschland heute mittag. 12.00
Loving, soapserie. 12.30 Knots Lan-
ding. 13.25 Falcon Crest. 14.20 Tar-
zan. 14.50 BDie phantastischen
Abenteuer des Raumschiffs Orion.
15.55 MacGyver. 17.00 Riskier' was!
17.30 Reg. programma's. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.15 taglich ran - Sat.l-Sport.
19.30 Glücksrad. 20.15 Der König.
21.15 Hunter. Aansl.: TopNEWS.
22.15 Ulrich Meyer: EINSPRUCH!
Slot. 23.10 Spiegel TV-Reportage..
Aansl.: TopNEWS. 23.45 Alles Liebe
oder was? 00.15 Alice to nowhere.
Austral. tv-film uit 1986. Afl. 1. 02.00
MacGyver. Herh. 02.50 ■ Die phan-
tastischen Abenteuer des Raumschiffs
Orion. Herh. 03.55 Desideria. Afl. 2.

Duitsland 3 SWF
13.35 Hit-Clips. 14.00 Hengstparade
Marbach. 14.59 Programma-overzicht.
15.00 ■ Jailhouse Rock. Amer. mu-
ziekfilm. 16.35 Eisenbahnromantik.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Die Camp-
bells. Herh. 18.21 Philipp. Herh. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Auslandsgeschichten.
Herh. 18.50 Die Fallers - eine Schwar-
zwaldfamilie. Herh. 19.19 Programma-
overzicht. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ■ Die Firma Hesselbach.
21.00 Nachrichten. 21.15 Der Winter,
der ein Sommer war. Tv-spel. 23.10
Literaturclub. 00.25 Schlussnachrich-
ten. 00.40 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 1
00.55 uur - White Lightning -
(1972-USA) Burt Reynolds en Ned
Beatty in een aktiefilm van Joseph
Sargent. Kleine boef wordt vrijgela-
ten en gaat dan de moord op zijn
broer onderzoeken. Zou het de
sheriff zelf zijn?

BBC 2
01.20 uur - The House on Haun-
ted Hill - (1958-USA) Man looft
een premie uit voor degene die
in huis durft te overnachten waar-
in moorden zijn gepleegd. Horror-
film van William Castle met Vincent
Price en Carol Ohmart.

Duitsland 2
01.25 uur - Formel des Todes 1- (1960-D/l/F) Eerste deel van
tweeluik over professor die belang-
rijke formule heeft. Anderen willen
die ook! Tweede deel op woens-
dag. Met Martha Hyler en Carlos
Thompsons. Regie: William Dieter-
le.

BBC 1
01.35 uur - My Geisha -(1962-USA) Shirley MacLaine en
Yves Montand in een komedie van
Jack Cardiff. Producer wil in Japan
Madame Butterfly gaan brengen.
Zijn vrouw wil de hoofdrol en ver-
momt zich als "Japanse geisha.

RTL Television
05.30 en 07.30RTL aktuell. 05.35
Tekenfilmseries. 07.00 Punkt 7. 07.35
Power Rangers. 08.00, 08.30 en
09.00RTL aktuell. 08.05 Feuersteins
Lachparade. 08.35 Lucky Luke. 09.05
Kojak. 10.00 The bold and the beauti-
ful. 10.30 Days of our lives. 11.00
Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30 Spring-
field Story. 13.15 California Clan.
14.10 Murder, she wrote. 15.00 llona
Christen. Over spookrijders. 16.00
Hans Meiser. Vandaag: Vrouwen ver-
overen de tv. 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns. Soapserie. 18.00 The bold
and the beautiful. 18.30 Explosiv -Telegramm. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Slot 21.15 lm Namen
des Gesetzes. Slot 22.15 Quincy.
23.15 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL-Nachtjoumal. 00.30 RTL-
Nachtshow. 01.15 Kojak. 02.15 Mur-
der, she wrote. 03.10 llona Christen.
Herh. 04.05 Hans Meiser. Herh. 05.00
Explosiv - Das Magazin. Herh.

RTL5
15.30 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
16.00 Love boat. Amerikaanse serie.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse

comedy.
17.45 The A-team. Amerikaanse

actieserie.
18.00 The A-team. Vervolg.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Cobra. Amerikaanse actieserie.
20.25 Fraternity vacation. Ameri-

kaanse filmkomedie uit 1985 van
James Frawley.

22.15 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.20 Lijn 5. Live-programma.
22.50 Murphy Brown. Amerikaanse

comedyserie.
23.15 Seinfeld. Amerikaanse

comedyserie.
23.40 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.45 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow.
00.30 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
01.15 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.45 Nachtprogramma.

" Hans van Willigenburg,
presentator van het pro-
gramma voor telebood-
schappers 'Telekado'.
(RTL 4- 21.20 uur)

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Sugar in the morning. 9.04
Arbeidsvitaminen op 2. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Dartell op
dinsdag. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen. 19.04 De gouden
greep. 20.04 CD wijzer. 21.04
Toppers van toen. 22.04 Ander-
mans veren. 23.04-24.00 Wat zegt
ze.
Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie
friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Forza. 21.04 Villa 65.
0.04 Tros Nachtwacht. 2.02 Va-
cuüm. 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00 en 13.00, 18.00
en 20.00 nieuws. *,

7 02 Een goede morgen met Bas
van Putten. 9.00 Muziek voor mil-
joenen. 11.00 Ochtendconcert I.
Philharmonic de Lorraine met pia-
no; 11. 12.25 Pianomuz. 13.04 De
klassieke top 10en nieuwe klassie-
ke cd's. 14.00 Middagconcert.
Bachfestival Bremen 1993. 16.00
De Nederlanden. 17.00 Leger des
Heilskwartier. 17.15 Muziek in vrije
tijd. 18.04 Geloven in muziek.
18.45 Orgelconcert. 19.15 Doku-
ment. 20.02 Avondconcert Ton
Koopman en de Bach-cantates.
Amsterdam Baroque Orchestra.
22.30 Orgelbespeling. 23.00 Het
Duitse oratorium. 23.30 Songs of
praise. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
■*Vro/KROP Tekst tv.FN'euws voor doven en slecht-
■"nden.
WTee Vee Studio. Een kittig pro-
■JUrna over televisie.I, °e confetticlub presenteert:
lB,;Ren & Stimpy show.jl '^atieserie. Afl. 17: Stimpy's fan-

' Thunderbirds. Engelse
? Pensene. Afl.: Trapped in the skydkHerh.
/ .Topscore met Ted de Braak.1 Sspe|.

3 '^T) v°y- Reportageserie over

' f6Jongensprostituées.
j|. portugese Fernando (22) en de
t Oliver (24), twee van de naar
JFat,ing twee- tot zeshonderd jon-
jf* tussen de zestien en zesen-
-I^9 die hun geld verdienen alsR,Voor mannelijke klanten, vertel-
len verhaal. Afl.: Hoerenjongens.

'! Backstage. Serie reportages"e wereld van glitter en gla-
(j.Ur- Presentator Sybrand Niessen
I. de ambities en de desillusies
\to Van mensen aan de top.
j. (TT) Journaal.U OT) NOS-Weeroverzicht.
," Tussen kunst & kitsch.
F^arnma waarin voorwerpen van

N^ers naar hun waarde beoordeeld
Rnri

6n-
i p aa9 vanuit het Natuurmuseum

fe Televizier. Actualiteitenrubriek.j?entatie: Karel van de Graaf.( Rondom tien. Praatprogramma
J 9eweld tegen taxi-chauffeurs.~ (TT) Langs heilige huisjes.
E 6reportages. Afl. 2: Turkije.
P6ntator Jos Brink zoekt in Tur-„ naar overgebleven sporen van
j-^ristendom.P Orde op zaken. Actueel maga-

over beurs en financiën.
Eddy Schekman en Si-Je Wiegel.

Jf Journaal.
u "00.02 Nieuws voor doven en

België/TV 1
15.30 The Brother from another pla-

net. Amerikaanse komische sf-film
uit 1983 van John Sayles. Met: Joe
Morton, Torn Wright e.a.

17.15 Het Capitool. Amerikaanse
soapserie. Afl. 836.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 82.

18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie. Afl. 1102.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Neighbours. Australische serie.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De drie wijzen. Quiz.
20.35 Forsthaus Falkenau. 26-delige
Duitse serie. Afl. 20: Hochzeit.

21.30 Alle 5. Informatief magazine
over wetenschap en technologie.

22.00 Matlock. Amerikaanse serie.
22.45 Programma van de Christen-

Democratische Omroep.
23.10 Weerbericht.

België/TV 2
09.00 Van-a-1, van-a-2.
09.30 Merlina. Vlaamse Jeugdserie.
10.00 Bassie en Adriaan. Jeugdserie.
10.30-10.53 Thunderbirds. Engelse

sf-poppenserie. Afl. 56.
17.00 Samson.
18.00 Tik tak. Afl. 361.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Draaimolen. Jeugdmagazine.
18.20 De boomhut. Kleutermagazine.
18.35 De legende van de Bokkerij-

ders. Jeugdserie. Afl. 3.
19.00 De kinderen van de Zout-

kreek. Zweedse jeugdserie.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Pleidooi. Nederlandse serie.
20.50 V.Z.W. Praatspel.
21.35 Drop the dead donkey. Engel-

se comedyserie.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Tekens: De zaak van Gogh.

Documentaire over de mogelijkheid
dat er nog onbekend werk van Van
Gogh bij privé-verzamelaars wordt
ontdekt.

23.30 Coda. 6 kleine Klavierstücke
van Schönberg, uitgevoerd door Jan
Michiels, piano.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.

6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.28 Goedemorgen Ne-
derland. 8.50 Snippers. 8.55 Wa-
terstanden. 9.02 VPRO's Dinsdag
op 5, met om 9.02 De vrolijke
wetenschap; 9.45 Instituut Schreu-
ders; 10.02 Stenen des aanstoots;
10.42 De jazz van Pete Felleman;
11.02 De plek; 11.55 Vrije gelui-
den; 12.02 Het debat: De omge-
keerde wereld. 13.10 Gebeurtenis-
sen. 14.02 De schatkamer 16.02
Kunstwacht. 17.10 Radio UIT.
17.50 Groen Links. 18.02 Unie
55+. 18.12 Tot uw dienst. 19.10
Waar waren we ook alweer? 19.25
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in

het Chinees. 21.00 Family album.
21.30 Ca-va. 22.00 Como dice.
22.30 Deutsch Direkt. 23.07-24.00
Met het oog op morgen.

RTBF/La Une
12.30 lei Bla-bla. 13.25 Alamo. Wes-
tern. 16.00 La roue du temps. 16.35
Neighbours. 17.00 Life goes on. 17.55
Carlos et les autres. 18.25 Weer.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Le quotidien des sports.
19.30 Nieuws. 20.10 On peut toujours
rever. Komedie. 21.45 Jours de guer-
re. 22.50 Francoise et les siens. 23.35
Nieuws. 23.40 24 H sur les marchés.

BBC 2
09.10 Kim. Speelfilm. 11.00 The Ame-
rican eivil war. Herh. 12.40 Autosport.
13.40 Paardesport. Live. Paardenkoer-
sen vanuit Chepstow, starts om 14.00,
14.30, 15.03 en 15.35. 16.00 Baa baa
black sheep. Opera van Michael Ber-
keley. 18.00 Verdi - A life in two
parts. Afl. 1. 19.00 Tyto the barn
owl. Natuurfilm. 19.50 Flanders and
Swann. Muziekprogramma. 20.30 Vi-
deo nation review of the year. Jaar-
overzicht. 22.00 Fry and Laurie host
a Christmas night with the stars. Kerst-
show. 23.15 Thelma & Louise. Amer.
speelfilm. 01.20-02.45 ■ The house
on Haunted Hill. Amer. griezelfilm.

SPORTS 21
18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.21 lei Bla-bla. 19.27 Paardenkoer-
sen. 19.30 Zie La Une. 19.57 Weer.
20.01 Zoom arriére 94. WK Voetbal'
94. 21.32 Aquatica. 22.00 Nieuws.
22.22 Paardenkoersen. Herh. 22.25
La pensee et les hommes. 22.54 24
h sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 La maison Descnênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.03 Cana-
dees nieuws. 08.35 Paris lumiéres.
09.00 Nieuws. 09.05 Enjeux / Le
point. 10.00 Le match de la vie. 11.00
Contact. 12.00 Nieuws. 12.05 La chan-
ce aux chansons. 12.40 Weer. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Première ligne.
14.25 Claire Lamarche. 15.10 Autovi-
sion. 15.30 Evasion. 16.00 Nieuws.
16.10 La cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis. 17.05 Le jar-
din des bêtes. 17.15 Luna Park. 17.45
Questions pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.30 Le grand jeu de TV 5. 19.05
Paris lumiéres. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Faut pas rever. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. 21.35 Le grand jeu de TV
5 21.40 L'élection de Miss France.
23.10 Cinéma: La fête sauvage.
Nachtprogramma.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 II cane di papa. 10.05 Salvate
il cane. Film. 11.40 Utile futile. 12.30
Nieuws. 12.35 Murder she wrote.
13.30 Nieuws. 14.00 TG 1 Motori.
14.20 Prove e provini a scommettiamo
che? 14.50 How the west was won.
15.45 Uno per tutti. 17.55 Parlementai-
re rubriek. 18.00 Nieuws. Aansl.: Film-
rubriek. 18.20 Viva Disney. 18.50Luna
Park. 20.00 Nieuws en sport. 20.40
Numero uno. 23.00 Nieuws. 23.10
Starman. Film. 00.05 Nieuws. Aansl.:
Parlementaire rubriek. 00.25 DSE sa-
pere. 01.00 Doe Music Club. 01.35
L'eredita della priera. 02.40 Nieuws.
02.45 I cappello sulla ventitre. 03.25
Nieuws. 03.30 Capitano tutta a ma
aventura di viaggio. 04.25 Kerstcon-
cert 1991. 05.15 Grandi monstre:
Giullano Romano. 05.45 A tv per tv
con l'opera d'arte.

BBC 1
08.00 Nieuws. 08.10 Secret life of
toys. Herh. 08.25 Felix the cat. 08.40
Mariene Marlowe investigates. Herh.
09.00 Nieuws. 09.10 The adventures
of Skippy. 09.35 Swat Kats. Herh.
10.00 Nieuws. 10.05 Bucky O'Hare.
Herh. 10.30 Why don't you? 11.00
Playdays. 11.20 William's wish welling-
tons. 11.35 Joe 90. 12.00 (TT) One
of our dinosaurs is missing. Amer.
speelfilm. 13.30 The Flintstones. 13.55
Nieuws. 14.05 Neighbours. 14.25 The
nutcracker. Ballet van Tsjaikovsky,
uitgevoerd door het Birmingham Royal
Ballet met Irek Mukhamedov en Miya-
ko Yoshida en de Royal Ballet Sinfonia
0.1.v. Barry Wordsworth. 16.00 Harry
and the Hendersons. 16.25 World cup
'94. WK voetbal in Amerika. 17.35

The young Indiana Jones chronicles.
18.20 Nieuws. 18.35 Beatrix Potter:
The world of Peter Rabbit and his
friends. l9.oo Neighbours. Herh. 19.20
The Brittas empire. 19.50 Big break
in Wonderland. Snooker-kerstshow in
Alice in Wonderland-stijl. 20.30 Eas-
tEnders. 21.00 Dick Tracy. Amer.
speelfilm. 22.40 Nieuws. 23.00 Carrott-
U-like. Comedyshow. 23.50 Films of
the year with Barry Norman. 00.35 U2- Zoomeranged. Registratie van het
concert dat de lerse popgroep gaf in
het Sydney Football Stadium in Austra-
lië. 01.35 My geisha. Amer. komedie.
Met o.a. Shriley MacLaine. 03.30
Weerbericht. "

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Kunstrijden
op de schaats. 11.00 Bodybuilding.
12.00 Eurogoals. 13.00 Worstelen.
14.00 Olympische Spelen. 16.00
Speedworld. 17.00 Autosport. 18.00
Latin Futbol. 18.30 Eurogoals. 19.30
Eurosportnieuws. 20.00 Olympisch
magazine. 21.00 Atletiek. 22.00 Bok-
sen. 23.00 Snooker. 01.00-01.30
Eurosportnieuws.

NBC
05.30 NBC News. 06.00 UK Today.
06.30 NBC News. 07.00 ITN World
news. 07.15 Azimuths. 07.30 UK To-
day. 08.00 ITN World news. 08.15
Azimuths. 08.30 Inside edition. 08.58
ITN World news. 09.00 Super shop.
10.00 Rolonda. 11.00 Rivera live.
12.00 Today's business. 12.30 Finan-
cial review of 1994. 13.00 Today.
15.00 The money wheel. 17.30 Finan-
cial review of 1994. 18.00 Today.
19.00 ITN World news. 19.30 Executi-
ve lifestyles. 20.00 Entertainment
x-press. 20.30 Best of Dateline. 21.30
Inside edition. 22.00 ITN Worid news.
22.30 The tonight show. 23.30 Real
personal. 00.00 UK Today. 00.20 US
Market wrap. 00.30 NBC Nightly news.
01.00 Equal time. 01.30 The tonight
show. 02.30 Executive lifestyles. 03.00
Rivera live. 04.00 Rolonda. 05.00 Insi-
de edition.

MTV
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
afternoon mix. 16.30 The report. 16.45
CineMatic. 17.00 News at night. 17.15
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00
Music non-stop. 19.30 Sports. 20.00
Greatest hits. 21.00 The Eagles: Heil
freezes over. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 CineMa-
tic. 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
07.30 Moneyline. 08.30 World report.
09.45 CNN Newsroom. 11.30 World
report. 12.15 World sport. 12.30 Busi-
ness morning. 13.30 Business day.
14.30 Business Asia. 15.00 Larry King
live. 16.45 World sport. 17.30 Busi-
ness Asia. 18.00 Business Asia. Ver-
volg. 20.00 World business today.
21.00 International hour. 22.45 World
sport. 23.00 World business today
update. 23.30 Showbiz today. 00.00
The world today. 01.00 Moneyline.
01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King live. 05.30 Showbiz
today.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws.

7.00 Limburg Aktueel met om 7.30
ANP-nieuws. 8.00 RadioNieuws-
Centrale. rubriek met binnen- en
buitenlands nieuws. 8.30 Regio-
naal nieuws. 8.35 Limburg Bevrijd.
9.00 Tussen de bedrijven door.
11.00 Ruilbeurs met Hubert van
Hoof. 12.00 Limburg actueel met
om 12.30 ANP-nieuws 1300 Ra-
dioNieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek. 13.30 Regionaal
nieuws. 13.35 Mediarubriek Horen.
zien en vragen. 1400 Licht Lim-
burgs. 15.00 Groene Golf, natuur
en milieu. 16.00 Cultuurmagazine
Festival. 17.00-18.00 Limburg Ak-
tueel: nieuws en actualiteiten met
om 17 30 uur ANP-nieuws

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00. 730 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Soes Kalorie-
arme en vezelblije gezelligheid met
advertenties van de luisteraars.
10.00 Nieuws. 10.03 Antilope.
Open blik op het dagelijks leven.
11.50 Het Koekoeksnest, radio-

feuilleton. 12.00Radio 2 regionaal
met Limburg Vandaag. 13 00
Nieuws. 13.10Mokka. Leuke, inter-
nationale muziek bij de betere
koffie. 14.00 De gewapende man.
Namiddag rond Belgische muziek
en studiogasten. 17.00 Radio 2
regionaal 18.00 Nieuws. 18.10
CoKoen. Met Coen Crucke. 20.00
Lukraak. Easy-lis.«ning muziek.

22.00 Nieuws 22.05 Nachtwacht
Sfeervol avondprogramma rond
vreemde verschijnselen.
23.30-06.00 Nachtradio (elk heel
uur nieuws).

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 Jan
de Hoop. 12 00 Ron Bisschop
16 00 Luc van Rooij. 20.00 Late

Rock. 24.00-07.00 Night Rock.
WDR 4
Nieuws: tol en met 09.00 elk heel
uur; vanaf 10.00 elke twee uur
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (805 Zum Tage; 855
Andacht). 9.05 Musikpavillon
(10.05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05 Zur Sache 12.07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen, 14.05
Stichwort Wirtschaft) 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie
17.00 Der Tag urn tünf. 17.07
Musik-Express (19.00 Aut ein
Wort; 19 30 Ohrenbar) 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum traurnen.
2230-04*0 ARD Nachtexpress
(elk uur nieuws).

radio
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 Echo. 9.05 De dingen die
gebeurden (M/V). 12.07 NCRV's
Hier en nu (12.45 Agrarische ac-
tualiteiten). 14.05 Veronica
Nieuwsradio. 15.05 Veroncia
Nieuwsradio. 16.05 Veronica
Nieuwsradio (1). 18.05 Veronica
Nieuwsradio (2). 19.04 Tros Inter-
aktief. 20.04 Tros Klantenservice.
21.30 Tros Dierenmanieren. 22.04
Veronica Sportret. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 For the re-
cord. 2.02 Geen tijd. 5.02-7.00
Ochtendhumeur.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer (6.15 Wort in den
Tag; 6.30 nieuws; 6 45 verzoekpla-
ten; 7.15 agenda; 7.30 regionaal
nieuws; 8.30 persoverzicht; 905
uit de regio). 9.10 Gut Autgelegt,
Tips und Themen am Vormittag
12.05 Musik a la carte (12 30 BRF
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13 05
Musikbox. 16.05 Popcorn 18.00
Nieuws uit de regio. 18.05 BRF
Aktuell: Aktuelles vom Tage. 18.40
Klassik. 20.00-2005 Nachrichten
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Auto's

Hyundai Leymborgh BV Limbricht
AUTOMAAT

Mazda 323 1,6iGLX autom. ps HB schuifd 199C
Mazda 323 1.3 LX HB autom. abs.nw.st 198É
Hyundai Lantra 1.6i16VGLS autom. ps etc 1992
Hyundai scoupé 1.5 LS automaat 1991'Toyota Carina 1.6 II autom. abs.nw.st 1986
Hyundai Lantra 1 6i 16VGLS 1e eig 1992
JHyundaiLantra 1.51 GLS 1e eig. 48.000km 1991Hyundai Sonata 2.0i16V GLS ps alles electr 198SHyundai Pony 1.5GLHB 3-drs 199CMazda 626 Sedan en coupé '83 '84 '85 1988'Mazda 626 2.0 LX HB veel extra's 1986
Mazda 323 LX HB en 1.3 HB Ensign 1988/199CMazda 323 1.3LX en GLX Sedan '86 '87 '90 '91 1992'Mazda 323 1.6iGLX "F" zwart nw.st 1991Nissan Sunny 1.6 2-drs. coupé extra's 1989Nissan Sunny 1.3DX Sedan metallic, etc 1986Toyota 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 1988Honda Civic 1.4 GL ps 3-drs. nw.st 1988Opel Corsa 1,4iSwing Sedan extra's 1991OpelKadett 1.6D HB 3-drs. mooi en goed 1985Ford Escort 1.6i3 en 5 drs. veel extra's 1989/1990
Ford Escort 1.3 rood STATIONCAR 1987
Ford Siërra 1.6en 2.03-drs. laser 1985/1986
VW Porsche 924rood liefh. auto
VW Polo VAN 1.1 100% in orde 1988Fiat Cinquecento rood 1e eig. etc 1993Volvo 340 1.4 3-drs. rood en blauw 1983Seat Ibiza 1.3 GLXi nw. model, nw.st 1993"

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

PEUGEOT 106KR
Exclusief groenmetallic

nu voor’ 19.450,-

Göttgens Sittard
Tel. 046-516565

Al meer dan 60 jaar.

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

gm- urn wm mm ■■||

I'^^^^R^^^B^^W^B^BWB^i^B^g^^^ —

I 'VANSINTMAARÏÏNSDIJK' "■ MM» -—»■»■ I

I MEER DAN 250 AUTO'S IN ALLE I
PRIJSKLASSEN!!

PROFITEER NU VAN ONZE
KERSTKORTING |

Alfa Romeo33 rood '91 ’ 14.750,-
Alfa Romeo 164 V 6'88-'B9 v.a. ’17.500,- I

I Alfa Romeo Alfetta GTV '81 ’ 7.500.-'" Audi 80 div. uitv '89-'9l v.a. ’14.750,-1 mi
m Audi 100 2.3 autom m.'92 v.a. ’29.750,-; m<-I BMW 316 zeer compleet m.'B7 ’11.750,-; I■ 8MW320i24V m.'92 ’37.500,-

8MW520i24V '. m.'92 ’34.500,-
CitroenßX '84-'9O v.a. ’ 2.500,-
CitroënKM Ambiance '89-'9l v.a. ’19.500,-

-" Fiat Tempra 2.0 i.e '91 ’17.500,- ■
■ Fiat Tipo 1.4en 1.6 '89-'9l v.a. ’9.750,-. bjI Ford Scorpio div. uitv '89-'9l v.a. ’14.750,-1»■ Ford Escort cabrio m.'B6 ’12.500,- ■ :i Ford Sierra combi '89 ’14.000,-

Honda Aerodeck m.'B7 ’ 9.750,- I I2 I Honda Prelude EX '88 ’14.750,- I (

' m-, Mazda3231.6iGLX '90 ’15.750.- "" c|| Mazda626 GLX 16Vnw. model '92 ’26.500,- B

" I Mazda626 GLX stationcar '91 ’22.750,--.m Mercedes 190 *84-'B7 v.a. ’13.500,- ,
lm Mitsubishi Lancer GLXi '89 ’14.750,-' bj
3 I Mitsubishi L 200 4x4 pol. opbouw '92 ’29.750.- ■ \JBi Nissan Vanettecamper m.'9o ’14.750,- ■ <" Nissan 300 ZX m. '85 ’14.000,- ~3 II Opel Astra combiD (2x) '92 v.a. ’22.750,-
-1 | OpelKadett '84-'9O v.a. ’ 4.500,-1. Opel Veetra HB diesel '91 ’19.750,-!
.bj Opel Omega 2.3 D '91 ’18.750,-

-' I Opel Omega automaat '90 ’17.750,-

-< ■ Peugeot 205GTi '86 ’10.500,- ■5_ Porsche944Sll m.'B6 ’18.750,-
_

111 Suzuki Suf>er Carry m.'9l ’ 7.750,-

-" || ToyotaCorolla liftback 16V '90 ’14.750,- ■j Volkswagen Passat automaat m. '92 ’ 22.750,-,
j I Volkswagen Passat variant '91 ’24.000,-
I 'Volkswagen Passat 16VGT2.0 m.'9o ’22.500,-.

! ■ Volkswagen Golf ,'B4-'9O v.a. ’ 5.700,- ■
> m Volvo 480 ES '87 ’14.750,- m) I Volvo 240 '85 ’5.750,- ■

' ' Informeer naar onze unieke en veelzijdige ,
financieringsnjpgelijkheden

■ BOVAG llöfl Vffi^ ■
Vmb! LIMBURGS GRCX>TSTE ZmWkW
t IN GEBRUIKTE AUTO'S
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Harlekijn^ Dabyland

P*émW\ DiverseXJf» il showroom-
jy?WM Jl^ 1 modellen
('^fiWi Jr f moeten
XiJHT-m *^/]v Jf plaatsmaken
wÉÉB^j voor onze
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COMPLETE W fl QQ
COMBIWAGEN V.a. HDU»

I MIJ * BABYKAMERS
L^ÜJ * MEEGROEIKAMERS

* KINDERSTOELEN 10-40 %
* AUTOSTOELEN KORTING
* BOXEN EN NOEM MAAROR W*l""

BABYKLEDING ~\; WINTERJASSEN T/MMAAT92 * I
*SKIPAKKEN CAO/
HALVE PRIJS m 5VV/0 1
1 KORTING |

Openingstijden: 's maandags ..^Jvan 13.00 tot 18.00 uur KTTJ] BONNEN-dinsdag t/m vrijdag van Kouvenderstraat 141 K/M """","

I
lo.ootot 18.00 uur ~ -_„„__-_,, WEM SERVICE
zaterdags van HOENSBROEK
10.00-17.00uur t . _ ._ -.-,._.__.
Donderdags koopavond Tel. 045-221263 »

Braderieën/Markten
Deeln. gevr. VLOOIEN-
MARKTEN. Zo. 15 jan.
Schimmert, zo. 22 jan. Motel
Heerlen, zo. 5 febr. Schin-
nenetc. Inl. 045-324112.

Diversen
Te k. 1 compl. DISCO verl;
stoomapp' eiken barbladen
+ balken; 40 tafels; 200
stoelen etc. 046-740817.
Gevr. MEDEBEWONER
man of vrouw tot plm. 35 jr.
(1 kind geen bezwaar) om
samen bungalow te huren in
Heerlen. Tel. 045-426826.

Kunst en Antiek
Antiek SIMONS Nuth. Wij
bieden ruime keuze in antie-
ke meubelen uit Engeland
en Frankrijk tegen betaalba-
re prijzen met service en gar.
Ook een ruime afdeling an-
tiek grenen en div. access.
voor een gezellig sfeervol
interieur. Dorpstr. 45A, Nuth
(in het centrum t.o.kerk). 045-
-243437. Een begrip voor de
regio! Do. koopavond.

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

Bel 070 - 363 79 40 voor
inlichtingen ofstort uw eer-
ste tientje op giro 25 25 25
tn.v. Terre des Hommes te
Den Haag, onder vermel-
ding van 'nieuwe donateur
Laat ze Leren', giro 252525

terre des hommes ri

Landbouw en Veeteelt

Demonstratie
Houtversnipperaars/
compostmachines

50 Types electro, benzine, diesel ofaftakasaandrijving. i
Zowel voor particulierals professioneel gebruik.

Doorlopend demonstraties tussen Kerst en Nieuwjaar.
Nieuw: specialeversnipperaar voor grote hoeveelheden
fijn materiaal, zoals rozensnoeisel, astroemeria's enz.

Lozeman Tuinmachines 8.V., Markt 14, Lottum.
Telefoon04763-2341.

ONDERDELENBANK. Tel. Wat VERKOPEN? Adverteer
04493-2715. via: 045-719966.

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-,
ling. Ook hebben wij al diverse '95 modellen op voorraad
staan. En voor iedere klant is ereen leuke attentie.

Wij wensen al onze klanten, vrienden en relaties een voor-
spoedigen gezond 1995 motorjaar toe, want dan staan wij

weer helemaal voor u klaar.
MotoportVos, Edisonweg 33, Echt (L). Telefoon 04754-- 's Maandags gesloten, vrijdags koopavond.

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. S 045-214942/
210575.

LAAT
CARAPATIËNTEN

NIET STIKKEN
AstmanFonds
Giro 55055

bank 70.70.70.120

KachelsA/erwarmlrtg
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21.
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
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.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d.
22-12-1994, zijn de volgende faillissementen

A. UITGESPROKEN:
1. Velkatec bv, Economiestraat 39, unit 12, 6433

XC Hoensbroek.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Curator;
mr. P.M. Scholtes, Dr. van Kleefstraat 25, 6217'
JJ Maastricht, tel. 043-438080 (flnr. 14505)

2. P.E.J. Hitz, Rijksweg 14-B, 6267 AG Cadier
en Keer.
Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frénay. Cura-
tor: mr. P.W.P.M. Simons, Tongersestraat 2,
6211 LN Maastricht, tel. 043-219114 (flnr.
14506)

3. M.F.A. Geurtjens, Eijkerweg 131, 6269 GG
Margraten, h.o.d.n. Bèta Bedrijfsdeuren, Mo-
lenstraat 37-B, 5988 EN Helden.
Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frénay. Cura-
tor: mr. P.E.C.M. Dahmen, Henric van Veldeke-
plein 29, 6211 TG Maastricht, tel. 043-250043
(flnr. 14507)

4. M.P.J.I. Luten e/v Simon, Daalstraat 82, 6165
TN Geleen, h.o.d.n. Spikes, Wethouder San-
gersstraat 57, 6191 NA Beek.
Rechter-commissaris: mr. P.H.J. Frénay. Cura-
tor: mr. E.M.J.C. Clerx, Kast. Genbroekstraat
1-A, 6191 KT Beek, tel. 046-370600 (flnr. 14508)

B. OPGEHEVEN:
5. Bouw- en Handelmaatschappij Noordgraaf

bv, Arnhemseweg 83, Leusden, statutair te
Maastricht (flnr. 12476)

6. Stichting Vormingswerk Jonge Volwassenen
Inpoet, Klompstraat 22, Heerlen (flnr. 13379)

7. J.L Prevos, Reet. Nelissenstraat 47, Hoens-
broek, h.o.d.n. Timmerbedrijf J.L. Prevos
(flnr. 13645)

8. J.J. Prevoo, v/h Provincialeweg 9, Limbricht,
thans Irenestraat 7, Nieuwenhagen, h.o.d.n.
J.J. Prevoo, Ingberdorpstraat 13, Gulpen (flnr.
13840)

9. B.G.E.M.H. van der Heide, Lupinehof 9, Ge-
leen, h.o.d.n. De Old Indien, Groenstraat 133,
Geleen (flnr. 13905)

1 0. C. Goudemond, Eglantier 55, Brunssum (flnr.
13952)

11.V. Basic, Eglantier 55, Brunssum (flnr. 13999)
12.H.J. Jansingh, v/h Schepenstraat 9, Munster-

geleen, thans Dr. Nolenslaan 5-1, Sittard, h.o.
d.n. Autorijschool Jansingh en Autorijschool
Bex, Groot Tienden 34, Grevenbicht (flnr.
13983)

13.J.A.W. Brunings, Akerstraat 63, Heerlen, v/h
h.o.d.n. Delikatessen im-/export John Bru-
nings jr. en Delikatessen Boutique, beide v/h
Geleenstraat 52, Heerlen (flnr. 14468)

SURSÉANCES
Bii beschikking van voormelde rechtbank van
22-12-1994 is definitief surséance van betaling
verleend tot 27-04-1996 aan W.C.M.N. Maar,
Meijsstraat 3, 6363 BS Wijnandsrade, h.o.d.namen
Transportbedrijf Wim Maar en Expeditiebedrijf
Wim Maar.
Rechter-commissaris: mr. J.J. Groen. Bewindvoer-
der: mr. A.L.W.G. Houtakkers, Wilhelminastraat
49, 6131 KM Sittard, tel. 046-524100 (rep.nr.
8407/94).

In de surséance van betaling, welke op 02-06-1994
definitief is verleend tot 24-12-1994 aan F.H. Ren-
ner, Koning Karelstraat 10, Meerssen, v/h h.o.d.n.
Modalini, Beekstraat 41, Meerssen, is op
21-12-1994 ter griffievan voormelde rechtbank een
ontwerp-akkoord nedergelegd ter kosteloze inzage
van een ieder. Bij beschikking van de rechtbank
van 22-12-1994 is bepaald dat de schuldvorderin-
gen, ten aanzien waarvan de surséance werkt,
uiterlijk op 06-01-1995 bij de bewindvoerder mr.
H.E. Menger, Minderbroedersberg 5, Maastricht,
moeten worden ingediend en dat over het aangebo-
den akkoord ten overstaan van de rechter-commis-
saris zal worden geraadpleegd en beslist in het
kantongerechtsgebouw te Heerlen, Akerstraat 108,
op 23-01-1995 te 10.30 uur (rep.nr. 8110/94).
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Extra geld voor
bejaardenoorden

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor de verbete-
ing van de woonomgeving van be-
aardenoorden en verzorgingstehui-
en heeft het provinciebestuur een
ledrag van 2,8 miljoen gulden uit-
trokken. Er komen zeventien pro-
ecten in aanmerking voor een sub-
idie voor projecten die leiden tot
en betere verzorging en verpleging
'an bejaarden.

ïejaardenoord Sterrebosch in
["hom ontvangt 127.000 gulden
roor een verbindingsgang met nog
wintig te bouwen' aanleunwonin-
gen. Achter de Hoven in Amby
trijgt dezelfde verbouwing 157.000
'uiden. Voor de dertien nog te bou-,
ven woningen voor ouderen in.
Horst draagt de provincie 93.000
gulden bij aan een gemeenschappe-
ijke ruimte. De 44 aanleunwonin-
gen aan de Europalaan in Geleen
crijgen 34.000 gulden voor een ver-

bindingsgang' met bejaardenoord
Bunderhof. De ouderenwoningen in
'Broekhuizen krijgen 42.000 gulden
voor een multi-functionele ruimte,
terwijl de 'ouderenhoek' in Roggel
voor een dergelijk project 126.000, guldenkrijgt.

Ook de ouderenwoningen in Schim-
mert (90.000 gulden), 'Rondom de
Kerk' in Maasbree (260.000), de
aanleunwoningen in Beek (422.000)
en de nog te bouwen aanleunwonin-
gen in Heerlen (78.000) krijgen de
provinciale subsidie voor een ge-
meenschapsruimte. In Weert draagt
de provincie twee ton bij aan de
bouw van een overdekte gang bij
verzorgingshuis Van Berlo Heem.
Daarnaast gaat nog 200.000 gulden
naar woonzorgprojecten om verple-
ging in de avond- en nachturen te
garanderen aan ouderen. De hier-
voor in aanmerking komende pro-
jectenliggen in Mook en Middelaar,
Arcen en Velden, Hunsel, Haelen en
Nuth.

PERLEN/DËN HAAG - Het kabinet moet
¥ komende twee jaar 100 miljoen gulden

uittrekken voor de monumentenzorg.
N dat geld moet de sector bewijzen dat er
for investeringen in de monumentenzorg
l&enden banen kunnen ontstaan, ook voor
pklozen. Bovendienzal moeten blijken dat
N kabinet het geld terugverdient in de
fftn van extra belasting- en premie-inkom-
pi en teruglopende uitkeringen.

« plan circuleert op diverse Haagse depar-
Wtenten. Uiterlijk in februari 1995 zal het
pbinet er een besluit over nemen. Mocht het

■■ . . :: ■- ...

Monumentenzorg
krijgt honderd
milioen extra

plan slagen, dan zou er vanaf 1997 blijvend,
meer geld aan de monumentenzorg besteed'
moeten worden. Zo kan de achterstand in de
restauratie van waardevolle gebouwen inge-
lopen worden. Van de 43.000 monumenten
heeft 40 procent dringend een opknapbeurt

nodig. Anders kunnen de gebouwen rond
2005 afgeschreven worden.
Het plan is gemaakt door de Stichting Natio-
naal Restauratiefonds. Volgens stichtingsdi-
recteur Ab Weigraven kan het kabinet drie
vliegen in één klap slaan. Ons cultuurgoed
wordt behouden voor de toekomst, er ont-
staan meer banen, en het kost'het kabinet
geen geld. In tegendeel, binnen enkele jaren
zal hetkabinet de miljoenen meer dan terug-
krijgen. De becijferingen zijn gemaakt door
de Nationale investeringsbank, het Centraal
planbureau en het Economisch instituut
bouwnijverheid.

Nak-3 na brand minstens week buiten bedrijf

Directe schade DSM
ongeveer een miljoen

Van onze verslaggever

- De schade, die vrijdagavond ontstond bij een korte; r̂ zeer felle brand in de naftakraker Nak-3 van DSM in
Jeen, blijkt in financieel opzicht mee te vallen. Volgens

Arthur Spierts wordt de directe schade
I Cljferd opruim 1 miljoen gulden. Op de indirecte schade had
5] rts gisteren nog geen zicht. Het bedrijf is tegen dergelijkear*iiteiten verzekerd.

ij de oorzaak van de brand is
$ Weinig bekend. Wel hebben
i^ündigen afgelopen weekeinde
1 ns een eerste oriënterend on-
f2oek een 10 tot 20 centimeter
jj ' scheurtje ontdekt in de reac-
jnvan de Nak-3. „Dat wil echter
t^ 2eggen dat dit scheurtje de
| j d heeft veroorzaakt. Hetkan er

hebben gezeten," stelde
|wei^s nadrukkelijk.De arbeidsin-*'e heeft zaterdag ter plaatse

ingesteld. Uit veilig-
k^overwegingen is het terrein
It. de fabriek op eerste kerst-ij hermetisch afgesloten geweest.
pikt werden kerstverloven inge-
L^Hen en kwamen in de nacht van
L ag op maandag tientallen per-
L 'en werknemers van
(J^yeringsbedrijven in actie om de
il de op teruimen. De grond werd
Iü ,°ngemaakt, de bestrating her-
1^en er werden steigers gebouwd
ij de -schade aan de installatie tenen DekiJken- Die bleek dus bij
V Q

er inzien mee te vallen. Spierts:
Bts u Plaatselijk bleken spullen

chroeid en verbrand."
Ir

t.

Stagnatie
L^ndigen verwachten dat de,
\i~^. minstens een week uit de;
t atie zal zijn. Hierdoor stagneert'

It) "ame de produktie van etheen.
W;e Nak-3, de kleinste van de
Ifj^f krakers die DSM in Geleen
k.' Worden door het 'kraken' van
'&5!n * 'Onder hoge druk jaarlijks
[W u°o ton etheen, propeen en ne-
storanc*ere Pr°dukten gemaakt.

kan tot eind deze week nog
Èm» . Vraag voor etheen voldoen'
fK ,Z'J steunleveringen van ande-'

Het onderzoek op en rond de Nak-3
wordt vandaag voortgezet. Met na-
me richt dat onderzoek zich op de
vraag welke onderdelen van de
Nak-3 vervangen moeten worden.
„Bij dat onderzoek gaan we uit van
het principe: nauwkeurigheid bo-
ven snelheid," aldus Arthur Spierts.

Fakkel
De brand zorgde vrijdagavond voor
paniek in Geleen. Uit de onlangs
'voor een bedrag van 50 miljoen gul-
den totaal gereviseerde naftakraker
Nak-3 schoten rond 18 uur in een
mum van tijd tientallen metershoge
vlammen de lucht in. Hoewel er van
een explosie geen sprake was deed
het hoog oplaaiende vuur in eerste
instantie een grote calamiteit ver-
moeden. De bedrijfsbrandweer van
DSM, die binnen enkele minuten
ter plaatse was, had het vuur bin-
nen een half uur onder controle. De
veiligheidsdienst van DSM legde de
Nak-3 en de daarop aangesloten in-
stallaties direct stop. De inhoud van
de reactorvaten en de leidingen
werd via de torenfakkel op maxi-
maal vermogen verbrand. Dit had
een zwarte roetwolk en een immens
hoge vlam tot gevolgwat weer leid-
de tot een lawine van telefoontjes
bij de milieudienst van DSM.

In het hoofdkantoor van DSM Lim-j
burg bv in Geleen werd naar aan-
leiding van alarmfase-2 een be-
leidscentrum ingericht, terwijl
burgemeester en wethouders van,
Geleen in het gemeentehuis een cri-
sisstaf formeerde die echter werd|
ontbonden nadat duidelijk was ge-
worden dat voor de Geleense bevol-
king geen gevaar bestond of had
bestaan.

Binnenbrand
in klooster
BRUNSSUM - Een binnenbrand
in een klooster aan de Dorpsstraat
in Brunssum heeft op tweede kerst-
jag tot een tijdelijke evacuatie van

de dertien inwonende zusters ge-
leid. Twee invalide zusters moesten
door de politie naar buiten worden
gebracht. De brand ontstond gister-
middag doordat de kerstboom in
de vefblijtsruimte door nog onbe-
kende oorzaak vlam vatte. Het
vuur werd door de brandweer van
Brunssum geblust. De (rookscha-
de bleef beperkt. De zusters wer-
den tijdelijk bij omwonenden
ohdergebracht, maar konden 's
avonds alweer terugkeren.

Indiaan
gestolen
HEERLEN - Heerlen kent nu ook
echte wild-westtaferelen: een Heer-
lense winkelier is sinds afgelopen
vrijdagavond zijn houten Indianen-
beeld kwijt. Onbekenden zijn. er
met het beeld, dat voor de in de
Dautzenbergstraat gevestigde zaak
stond, vandoor gegaan. De 'In-
diaan' is ongeveer 1.80 meter
hoog. Het beeld is zon duizend
gulden waard.

Knaap slaat
vrouw in nek
HEERLEN - Een 55-jarige vrpuw
uit Brunssum is afgelopen vrijdag-
middag in Heerlen het slachtoffer
van een brutale tasjesroof gewor-
den. Een ongeveer 18-jarige knaap
sloeg haar in de Schakelstraat in
de nek, waardoor zij op de grond
viel. De jongenplaatste vervolgens
een voet op de schouder van de
vrouw en trok haar tas los. Daarin
zaten enkel persoonlijke spullen.
Diezelfde middag raakt een 65-jari-
ge Heerlense in de Nobelstraat in
haar woonplaats ook haar tas
kwijt. Daarin zat een beurs met
190 gulden. De daders van beide
berovingen zijn ontkomen.

Chauffeur rijdt
door na ongeval
SITTARD - Een 69-jarige inwoon-
ster van Sittard is vorige week
door een tot nu toe onbekende
automobilisr-aangereden en alleen
achtergelaten op de Wilhelmina-
straat ter hoogte van de Mgr.
Claessenstraat in Sittard. Het gaat
om de bestuurder of bestuurster
van een blauwe personenwagen
die de fietster aanreed op het
moment dat zij linksaf wilde slaan.
De vrouw viel en liep verwondingen
op aan haar hoofd en haar knieën.
De chauffeur koos vervolgens het
hazepad. De politie vraagt of getui-
gen kontakt met haar willen opne-
men.

PNL: commando
moet blijven
MAASTRICHT - De Partij Nieuw
Limburg vindt dat Provinciaal Com-
mando Limburg in Maastricht moet
blijven. In de onlangs gepubliceer-
de Defensienota van minister
Voorhoeve stond dat het PMC
opgeheven wordt. De Limburgse
slatenfractie schrijft dat het com-
mando vorig jaartijdens de water-
overlast zijn bestaansrecht heeft
bewezen. .Daaruit blijkt dat in de
civiele rampenbestrijding het PMC
gewoon onmisbaar is en dus veel
meer is dan alleen een militaire
organisatie ten behoeve van de
krijgsmacht. Ook het verdwijnen
van de Hoofdwacht op het Vrijthof
in Maastricht, die sinds 1642 een
militaire functie heeft, is voor onze
partij onaanvaardbaar. Het gebouw
heeft voor de stad Maastricht een
geweldige historische betekenis."

Kruis uit
kerk gestolen
ROERMOND - Op kerstavond
werd uit de parochiekerk van het
Heilig Hart aan de Mgr. Driessen-
straat in Roermond een koperen
kruis weggenomen. Het kruis met
een hoogte van ongeveer vijftig
centimeter is mogelijk tijdens een
van de avondmissen ontvreemd.

Brand verjaagt
bewoners
VOERENDAAL - Een brand in een
slaapkamer van een woning aan
De Teggert in Voerendaal heeft
er zondagavond voor gezorgd dat
de bewoners van een compleet
huizenblok elders onderdak moes-
ten zoeken. Nadat de brandweer
de brand had geblust, bleek de
rook- en waterschade zo groot dat
ze niet terug konden. De politie
stelt een onderzoek in naar de
oorzaak van de brand. De bewo-
ners van de woning waar het vuur
woedde waren op het moment van
de brand niet thuis.

O/Z

In het Opvang- en Advies-
centrum (OAC) voor drugs-
verslaafden bij het NS-sta-
tion was het zaterdagavond
volle bak: 96 mensen scho-
ven aan voor het kerstdiner.

Na afloop was er nog een
echte surprise: er werden
honderd splinternieuwe
winterjassen verdeeld, een
cadeautje van de Heerlense
'textielbaron' Nol Hendriks.
Zaterdagavond bleef alleen
de op het allerlaatste mo-
ment opgezette tent op het
plein voor de stadsschouw-
burg akelig leeg: slechts
drie daklozenkwamen eten.

Foto: CHRISTAHALBESMA

werkgroep Kerst zonder
Drempel gebruikmaken.
Zojn negen hoertjes genoten
een volledige maaltijd, an-
deren beperkten zich tot
slechts een toetje.

kerstmaaltijden geserveerd.
De straatprostituées die in
de CBS-weg in de Heerlen-
se wijk Zeswegen hun
brood verdienen, konden
van dit initiatief van de

# In de bus van het Consul-
tatiebureau voor Alkohol
en andere Drugs (CAD)
werd vrijdagavond eens
geen methadon verstrekt.
Ditmaal werden complete
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Meer meldingen van
kindermishandeling

- Steeds meer
&L Sen nemen contact op met
fth ,Vertrouwensarts omdat zij
IjJ hoogte zijn of een ver-
V f** hebben van een geval
Vest. kindermishandeling. De
Inging Maastricht van het

ertrouwensarts inzake
zag het

8e* 1 meldingen in 1993 stij-
Liit hn 716 tot 788. Dat blijktUJ\et jaarverslag 1993 van de
V^hjke Stichting Buro's
deJ*°uwensarts inzake Kin-
ueholste aangemelde kinderen (43

zi Jn het slachtoffer van
v Ss °nele mishandeling of ver-

>\ alsje volgendjaar $
/ ook metjefoto
j °P eenposter wil 8
f dan weetje watje §
j met oud en nieuw \te doen staat §
«tv~. punaise {

waarlozing. Lichamelijke mishan-
deling (21 procent) komt op de
tweede plaats, gevolgd door sek-
sueel misbruik (17 procent). Verder
komen er onder meer meldingen
over kinderen die lichamelijk zijn
verwaarloosd (8 procent).
Landelijk is de stijging van het aan-
tal meldingen nog groter. Gaat het
in Maastricht om tien procent, lan-
delijk is vijftien procent.

De Buro's Vertrouwensarts zien die
toename als een teken dat er in de
toekomst meer voor mishandelde
kinderen kan worden gedaan. De
kennis en deskundigheid over de
aanpak van kindermishandeling bij
andere hulpverleners zitten volgens
de stichting ook in de lift. Hetkomt
de laatste tijd vaker voor dat de
vertrouwensartsen kunnen volstaan
met advies aan een hulpverlener die
met de meldingkomt.
Een domper op de vreugde is de on-
duidelijkheid over de toekomst van
de Buro's. In het jaarverslag spre-
ken de vertrouwensartsen ook van
een nijpende werkdruk waarvoor
nog geen oplossing is gevonden.

(ADVERTENTIE)

KLEURKOPIEËN
AÜrukaerij Schreurs
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Enige en algemene kennisgeving
t

Na een arbeidzaamleven vol liefde en zorg is na
een moedig gedragen ziekbed van ons heenge-
gaan, in de leeftijd van 84 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame pap, schoonvader, opa en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Martinus Johannes
Markgraaf

echtgenoot van, Wilhelmina Johanna Couvée
■

Heerlen: W.J. Markgraaf-Couvée
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Markgraaf
Familie Couvée

6414 TV Heerlen, 23 december 1994
Nachtegaalstraat 39
De crematiedienst zal gehouden worden op
woensdag 28 december om 13.30 uur in de aula
van het crematorium in Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst vanaf 13.10 uur in de ontvangka-
mer van het crematorium, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20. Gelegenheid tot afscheid nemen heden dins-
dag van 18.00 tot 19.00 uur.

———^——^——————

Enige en algemene kennisgeving
t

Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer
werd geroepen, is heden van ons heengegaan,
voorzien van het h. sacrament der zieken, in

.haar eigen vertrouwde omgeving, in de leeftijd
-van 75 jaar, mijn dierbare vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Bertha Backus
echtgenote van

Thum Palmen
Schinnen: Thum Palmen

Munstergeleen: Gerda en Jan
Godschalk-Palmen

Spaubeek: Piet en Tiny
Palmen-Slangen

Doenrade: TinyenFrits
Schmeitz-Palmen

Munstergeleen: Marianne en Andre
Kierkels-Palmen

Schinnen: Annemie Palmen
Puth: Sophie en Jos

Mevis-Palmen
Doenrade: Henriëtte en Math

Houwers-Palmen
Sittard: Ton Palmen

Rikie Piron
en kleinkinderen
Familie Backus
Familie Palmen

6365 BT Schinnen, 25 december 1994
Sachariasstraat 14

' De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-■ ben vrijdag 30 decembera.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Dionysius te Schinnen, gevolgd
door de begrafenis op het parochiekerkhof al-

I daar.
Bijeenkomst in de kerk.

" Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

' Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondwake worden gehouden donderdag 29 de-"cember om 18.45 uur, waarna aansluitend de
avonddienst.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een moedig en waardig gedragen lijden,
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, op de leeftijd van 81 jaar,
mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Fien Koonen
echtgenote van

Victor Majcherek
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: V. Majcherek
Hoensbroek: Nellieen Louis

Fieny en Ton
Björn

Hoensbroek: Jopieen Zef
Jolanda

Heerlen: Martinen Jos
Detlev

24 december 1994
Kasteellaan 372
6433 AM Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
woensdag 28 december a.s. om 11.30 uur in de
aula van crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in het crematorium, geen condole-
ren.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van de verpleegkliniek, H. Dunant-
straat 3 te Heerlen. Bezoekgelegenheid vandaag
van 14.00 tot 16.00 uur.

Jaardienst
We zullen je nooit vergeten.
Een jaargeleden, toen ging alleszo gauw.
Waarom moest dit gebeuren met jou.
Alles is anders nu jij er niet meer bent.
Wat is gebleven is dat wat niemand
vaak ziet,
die pijn en het grote verdriet.
Dat gevoel van definitief...

De eerste jaardienstvoor

Lodewijk Gerard
Crombach

zal worden gehouden op maandag 2 januari
1995 om 19.00 uur, in de dagkapel van de St.-
Martinuskerk te Weiten.

Fieny Crombach-Rosenboom
Rosita en Peter
Huub, Monica en Sharon.

I ï IMoegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooiedingen waarvan zij heeft mogen genieten,
is na een leven van hard werken van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mien Schoutens
Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Jo Römkens
Rosita Römkens-Potters
Jessica, Ramona en Michael

Kerkrade: Karel Römkens
Ellis Bisschops

Heerlen: Margo Römkens
JacquesPrickaerts
Patty en Jordy

Landgraaf: Yvonne Römkens
André Timmermans
Familie Schoutens

Landgraaf, 24 december 1994
Willem Alexanderstraat 124
Corr.adres: Pleistraat 26,
6373 HK Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 29 december a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van Maria Hulp der
Christenen te Nieuwenhagen, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 28 december om 19.00 uur in
voornoemdeparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t I
Er zijn geen woorden die de diepte van onze
verslagenheid kunnen weergeven nu op 71-jari-
ge leeftijd, na een eenvoudig en tevreden leven
vol goedheid, van ons is heengegaan, gesterkt
door de sacramenten der kerk, mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Annie van Kleef
echtgenote van

Frans Elemans
Brunssum: F.J. Elemans

Geleen: Frans Elemans en MarliBom
Diana

Riemst, B.: Jacky en Joost Jongen-Elemans
Sonja en Stefan, Saskia en Harold

Brunssum: Joke en Wil Jongboom-Elemans
Monique, Michel en Cindy

Melick: Nop enRein Elemans-Jochems
Brunssum: Wilma van St. Feyth, Dave en Mick

Familie VanKleef
FamilieElemans

25 december 1994
Meygraaf 2, 6442 PG Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Josephkerk aan de St. Gregorius-
laan te Brunssum op donderdag 29 december
a.s. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof te Rumpen-Brunssum.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a teBrunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t I
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 72 jaar, onze goede
en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Catrien Linssen-Ulder
weduwevan

Johan Peters
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Martien en Liesbeth
John en Marie
Susan - Francois

Hoensbroek: Annie
Carin, Henry

Hoensbroek: Fienie en Piet
Eric, Richard
Familie Ulder
FamiliePeters
Familie Linssen

Hoensbroek, 25 december 1994
Corr.adres: Rondpunt 34, 6432 ND Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienstzal plaatshebben op
vrijdag 30 december a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Maagd der Armen te
Hoensbroek-Mariagewanden, gevolgd door de
crematie in crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Herinnerend aan de dagen
de stralende zon van jouwleven

Fien Beckers
29 december is het een jaar geleden dat wij af-
scheidvan haar moesten nemen.
Op deze dag zullen wij haar gedenken geduren-
de de h. missen om 8.15 uur in de Remigiuskerk
te Schimmert en om 19.00 uur in de Landricus-
kerk te Echt.

Harie Vos
Kinderen Jennen.

t
Heden zult gij weten: God, de Heerzal komen.
Morgen zult gij Zijn glorie zien.

In de middag voor Kerstmis overleed, voorzien van het h. oliesel

Gerardus Hubertvs
(Gér) Hoedemakers

echtgenootvan

Boukje de Haas
geboren in Bom op 23 januari 1918

overleden in verpleegtehuis Agnetenberg te Geleen
op 24 december 1994

Sittard: B. Hoedemakers-de Haas
Urmond: Bert Hoedemakers

Gertie Hoedemakers-Beusen
Wouter, Dirk, Pim

Singapore: Cees Hoedemakers
Beatrijs Hoedemakers-v.d. Hulst
Juliette

Bom: Rens Wagemans-Hoedemakers
Henri Wagemans
Rik, Renske, Rein

Thailand: Geert Hoedemakers
Meo Minkhunthod
Paula, Hannée

Munstergeleen: Jaap Hoedemakers
Corr.adres: Praamstraat 6
6129 JG Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 29 december a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus teBom.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van woensdag 28 december a.s. om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochtenontvangen, gelieven dezeannonce
als zodanig te beschouwen.

r ■ ■>

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat zij voor ons
betekend heeft, geven wij u kennis dat voorzien
van de h. sacramenten der zieken in Huize Dou-
venrade te Heerlen, op de leeftijd van 83 jaar, is
overleden onze dierbare moeder, schoonmoeder,
lieve oma, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria
Hubertina Meijs

echtgenote van wijlen

Antoon Eduard Joosten
De bedroefde familie:

Hoensbroek: P.H.H.A. Joosten
A.J. Joosten-Meulmeester

Voerendaal: A.E.M.C. Drysdale-Joosten
P.J. Drysdale
en haar kleinkinderen
Familie Meijs
Familie Joosten

Heerlen, 23 december 1994
Huize Douvenrade
Corr.adres: Sleperstraat 5
6432 AD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden donderdag 29 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledenezal woens-
dag 28 december om 18.30 uur de avondwake
gehouden worden in de kapel van Huize Dou-
venrade te Heerlen.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d
Geul. Bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat he-
den, in volle overgave aan Gods heilige wil, van
ons is heengegaan, op de leeftijd van 91 jaar,
onze moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder

Agatha Conradina
Boels
weduwevan

Johannes Baptist Nuijten
In dankbare herinnering:

Amsterdam: Michel enRiet
Nuijten-van derLinden

Uithoorn: Anny en Will
van den Akker-Nuijten

Bom: Jeanne en Dolf
Hochstenbach-Nuijten
haar klein- en
achterkleinkinderen

Bom, 24 december 1994, Huize St. Maarten
Corr.adres: Kerkstraat 34, 6121 LD Bom
De plechtigeuitvaartdienst zalplaatshebben op
donderdag 29 december a.s. om 13.30 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Bom, ge-
volgd door de crematie in crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwakein voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sit-
tard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Wegens sterfgeval is

Dolf Hochstenbach
mode-schoenen

donderdag 29 december a.s.
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Bom, Kerkstraat 34

I t IVerdrietig om haar heengaan, maar dankbaar
dat verder lijden haar bespaard is gebleven, de-
len wij u mede dat na een moedig gedragen
strijd'van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve
oma, zus, schoonzus en tante

Anna Koza
echtgenote van

Jozef Wolner
in de leeftijd van 67 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: JozefWolner

Kinderen en kleinkinderen
Familie Wolner

Heerlen, 25 december 1994
Corr.adres: Spoorstraat 5, 6446 TV Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 29 december a.s. in de H. Gregorius-
kerk, gelegen aan de Kerkstraat te Brunssum,
om 11.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op de algemene begraafplaats, gele-
gen aan de Merkelbeekerstraat te Brunssum.
Er is in dekerk gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren.
Moeder is opgebaard in het mortuariumvan het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegen-
heid tot afscheid nemen dagelijks van 17.30 tot
18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

I t I
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben en om alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij ukennis, dattoch nog
onverwacht van ons is heengegaan onze innig
geliefde moeder, schoonmoeder, groot- en over-
grootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Marie Vroomen
* 13 maart 1899 t 23 december 1994

weduwe van

Mathieu Weijers
Heerlen: Mia en Hans
Sittard: Lies en tJo

Kerkrade: Jan en Tiny
Simpelveld: t Frans en Maria
Landgraaf: Jeanneen f Hub
Voerendaal: Toon en Ottie

Heerlen: Louis en Mia
Heerlen: Tiny
Heerlen: Anjes en Chris
Heerlen: Leonie en f Jan

Hom: Sjef en Liesje
Gerkenrath (D): Jeu en Alwine

al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Vroomen
Familie Weijers

23 december 1994
Keerweg 82, 6418 AE Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
heden 27 december om 11.00 uur in de St. Jo-
sephkerk te Heerlerbaan, waarna aansluitend
begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheidtot
schriftelijk condoleren, achter in de kerk.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

■ I
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Enige en algemene kennisgeving

t J
Bedroefd en dankbaar voor het vele goede dat zij ons geschonke»
heeft, delen wij u mede dat op 21 december van ons heen is gegaan,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Josephina
Kroese-Kerstgens

(Miets)
weduwevan

Adrianus Gertrudis Kroese
op de leeftijd van 77 jaar.

Kinderen en kleinkinderen Bi
Heerlen, Oude Molenweg 179 j

Corr.adres: Prinses Margrietstraat 11
6271 CJ Gulpen 's

'SOvereenkomstig de wens van de overledene heeft de crematie in bc ,""
sloten kring plaatsgevonden. *Ki

, T
Enige en algemene kennisgevtt v

Met grote droefheid geven wij u kennis dat § p
heel onverwacht van ons werd weggenoij' j
onze broer, zwager, oom, neef en lieve vriend

Jan Buis
weduwnaarvan

Trees Bischof
in vriendschap verbonden met

Annie van Boom-Franssefl 'Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.
Uit aller naam:
FamilieBuis
Familie Bischof
Familie Van Boom-Frans^
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 23 december 1994
Zwollestraat 32 s

Corr.adres: Prickart 16, 6351 AV Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden v>°{,
den op woensdag 28 december a.s. om 11.00 u*
in de parochiekerk van de H. Jacobus de M^dere te Bocholtz, waarna aansluitend op Wellj
van de overledene de crematie in stilte ZJplaatsvinden in het crematorium te Heerler"
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren

Enige en algemene kennisgeviJ
t

Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen

van pijn en verdriet.Denk aan mij terug
in de stralende zon,

hoe ik was
toen ik alles nog kon.

Wil Kox
* 25 oktober 1950 te Geleen

t 24 december 1994 te Sittard
echtgenoot van

Aukje vanKlinken
pap van

Monique
Bennie

6134 KG Sittard, Resedastraat 21
De crematieplechtigheidzal plaatsvinden °P
woensdag 28 decembera.s. om 14.00 uur ill

de aula van crematorium Nedermaas,
Vourshof 1 te Geleen.
Er is geen condoleren.

Wil is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41

te Elsloo. Er is géén bezoek. a

"a>
t

Denk niet aan mij in slechte tijde11'
denk aan mij hoe ik was
toen ik alles nog kon.

Bedroefd, maar dankbaar dat hij uit zijn lij°e,,
is verlost, geven wij u kennis, dat in de kef 5
nacht van ons is heengegaan mijn lieve m* 'onze zorgzame vader, schoonvader, opa, br"6'schoonbroer, oom en neef

Hub Huijnen
echtgenoot van

Mia Huntjens
Hij overleed, gesterkt met de h. sacramenten, °*de leeftijd van 75 jaar.

Ransdaal: J.H.M. Huijnen-HuntjenS
Ransdaal: JeanneEussen-Huijnen

JanEussen
Ruben, Fabiënne

Walem: Guus Huijnen
Marianne Huijnen-EusseH
Mark, Riek

Ransdaal: Paula Eggen-Huijnen
JanEggen
Jerómc, Raoul
Familie Huijnen
Familie Huntjens

25 december 1994
Ransdalerstraat 75, 6311 AXRansdaal
De plechtige eucharistieviering zal gehoud^
worden op donderdag 29 december om !}■ teuur in de parochiekerk van de H. Theresia .
Ransdaal, waarna aansluitend de begrafenis Z
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar-
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ac
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overleden
woensdagavond om 19.00 uur in voomoem0

kerk.
latDe dierbare overledene is opgebaard in een °rouwkamers van de begrafenis- en crematie^6,

eniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerend3^alwaar gelegenheid tot afscheid nemen dae
lijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang jv|gelieven deze annonce als zodanig te besch0
wen.
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De familie van Iris heeft nauwe
banden met de fanfare, en dat
geldt zeker ook voor die van Jos
Weijers. Weijers, wiens vader en

„Als je een keer meegaat, blijf je
meegaan," voegt Spelthaen daar
nog aan toe. „Je laat wel je
vrouw achter. Maar die staat er
gelukkig helemaal achter. Ze
moet eigenlijk wel: ze is be-
stuurslid van defanfare."

Gefrustreerd Zeswegen is
hoertjes nog niet kwijt

BRUNSSUM - Een 79-jarige inva-
lide man uit Heerlen is vrijdagmid-
dag bij een aanrijding in Brunssum
gewond geraakt. Hij werd op de
kruising bij het Bodemplein door
een 60-jarige automobilist uit
Brunssum geschept toen hij plotse-
ling met zijninvalide-voertuigvan-
af de fietsstrook naar links stuurde.

Invalide gewond

HEERLEN - Een nog onbekende
persoon heeft zaterdagavond in het
De Weverziekenhuis in Heerlen een
flinke hoeveelheid zeer gevaarlijke
medicijnen gestolen. De medicijnen
kunnen bij verkeerd gebruik een
acute hart- en/of ademstilstand
veroorzaken. Het gaat onder andere
om gele hartpillen van het merk
Isopin en ampullen van het merk
Atropine.

HEERLEN - In Heerlen-Noord zijn
twee ongeveer 16-jarige meisjes ac-
tief die zich valselijkals bezorgsters
van een weekblad uitgeven. Zij
hebben de kerstwensen van een
plaatselijk weekblaadje nagemaakt
en proberen zo van mensen einde-
jaars-giften los te peuteren voor
hun (niet verrichte) bezorgdiensten.

Medicijnen
gestolen

HEERLEN - Twee jongens (16 en
17 jaar) die zaterdagavond de ruit
van een etalage van een kleding-
zaak aan de Promenade in Heerlen
hadden ingegooid, werden kort
daarna aangehouden. De politie
was snel ter plekke en kon de kna-
pen in de kraag vatten. De jongens
hadden de buit, zon vijftien leren
jassenen broeken, tijdens de vlucht
weggegooid. Zij zijn ingesloten.

Nep-bezorgsters
innen giften

Ingesloten na
etalagekraak

Vergunning fabriek
niet aangescherpt

nog even '94
Nog even '94 is een rubriek waarin personen of

gebeurtenissen die in het afgelopen jaar dekolommen
van dekrant haalden, nog eens voor het voetlicht
komen. Deze keer: een wijk protesteert tegen de

prostitutie-overlast.

zegt Frans van Hommerig. „Ik
sta erop dat ze volgend jaarweer
komen."
Alcohol

De muzikanten brengen op vaste
plaatsen hun serenades ten ge-
hore. Niet alleen buiten, maar
ook bij dorpsgenoten binnen.
Meestal bij oud-leden van de
fanfare of bij familieleden van
muzikanten. Een hapje en een
drankje staan steevast klaar
voor de musici, die dan even op
adem of temperatuur kunnen
komen. De ontvangst is altijd
even hartelijk.

ierwijl een paar honderd meter
'erderop de nachtmis begint,
nart een tiental leden van de
fanfare St.-Cecilia bij de levende
kerststal aan het Wilhelmina-
P'ein aan de jaarlijkse muzikale
,°cht door een met rijp en mistbedekt Bocholtz. Tijdens de
machtige kersttocht worden

alle gehuchten bezochten overal worden kerstliederen
pspeeld. Zon zeventien kilome-
er leggen de muzikanten af tij-
?e*is hun wandeling, die rond«alf zeven 's ochtends in de Ju-
"anastraat eindigt.

[JOCHOLTZ - Als om mid-dernacht de laatste klokslag
}s verstomd, klinkt het
Stille nacht, heilige nacht'
jjoorhartje Bocholtz. Het iskerstnacht, enkele graden
?«der nul.

Amerikaanse militairen voor
fakkels en beveiliging.

Boodschap
„Als fanfare de kerstboodschap
uitdragen," omschrijft organisa-
tor en muzikant Frans Spelthaen
(45) de achterliggende gedachte
van de nachtelijke optredens.
Het is inmiddels een belangrijk
stuk traditie geworden in Bo-
choltz

opnieuw bevriezen te voorko-
men. Later wordt ervoor geko-
zen de instrumenten tijdens de
wandeling in de auto van een
vergezellend bestuurslid van de
fanfare te leggen.

„Toen ik nog een kleinkind was,
stopten de fanfareleden 's nachts
bij mijn opa, die zelf ook jaren-
lang heeft meegelopen. Ze wer-
den in de kelderbar ontvangen.
Ik dacht toen al: 'Later ga ik ook
meelopen. Helaas mocht ik pas
mee toen mijn opa al overleden
was."

grootvader dirigent van de fan-
fare waren, loopt met zijn vijf-
tien kilo zware bastuba al voor
de 24ste keer mee. „De kerst-
boodschap muzikaal verkondi-
gen, iets doen aan de vrede in je
eigen omgeving," legt hij zijn ge-
drevenheid uit.

Banden

De fanfareleden zelf blijven
uiteraard lopen. Vanaf hun zes-
tiende levensjaar mogen de leden
van het muziekgezelschap mee
tijdens de nachtelijke wande-
ling. En er zijn nogal wat jonge-
ren in het gezelschap. Iris Kley-
nen (20) loopt voor de vijfde keer
mee met haar saxofoon.

Kerstnacht 1994 verloopt niet
geheel zonder problemen. Het is
zo koud, dat een paar instru-
menten bevriezen. „Pfff," is het
enige geluid dat de tuba van
Spelthaen rond half twee nog
produceert. Als de ventielen in
Hoeve Overhuizen los zijn geko-
men, giet hij pure alcohol (96
procent) in het instrument om

\*et was alweer de 81ste keer dat
|j e muzikanten van de fanfare inJje kerstnacht rondtrekken. Voor

eerste keer gebeurde dat in912. Zelfs in de Tweede OorlogMen niet alle tochten uit. In de
*erstnacht van 1944 zorgden

Bij sommige mensen komt de
fanfare al een kwart eeuw, ver-
telt de door twee zonen vergezel-
de Spelthaen. Zoals bij de fami-
lie Van Hommerig, die voor de
24ste keer met een bezoek wordt
vereerd. „Het is prachtig voor
mezelf en voor mijn familie,"

Van onze correspondent
DOOR BENTI BANACH

[HEERLEN - Het begon
eenvoudig. „We had-

den voor drie gulden kopie-
etl gemaakt bij de super-
markt. Meer geld haddenp niet bij ons." De A-vier-
Jes werden verspreid in debüurt. Niet veel later stonder een handvol mensen met
Pandoeken op straat. En

dagen daarna -had-
?eri de initiatiefnemers
j^jna tweehonderd wijkbe-woners op de been gekre-gen.

In de cel
HEERLEN - Een 49-jarige Heerle-
naar heeft een groot deel van de
kerst in de cel doorgebracht en zal
daar ook de jaarwisseling meema-
ken. De man, die zondagmiddag in
de Beersdalweg door de politie
werd aangehouden, bleek nog een
celstraf van 37 dagen uit te moeten
zitten. De auto waarin hij reed was
niet verzekerd en niet gekeurd.

toren op de ovens zijn geïsoleerden
er zijn na-verbranders aangebracht
om de uitstoot van schadelijke stof-
fen te verminderen. Volgens de ge-
meente voorziet de vergunning in
voldoende voorschriften om over-
last voor de omwonenden tegen te
gaan.

DEN HAAG/KERKRADE - Steen-
fabriek Linssen aan de Drievogel-
straat in Kerkrade kan gewoon blij-
ven werken met de nieuwe hinder-
wetvergunning. De Raad van State
in Den Haag heeft afwijzend beslist
op het verzoek van de bewoners
Drievogelstraat/Apostelstraat om
de vergunning aan te scherpen in
afwachting van de afhandeling van
hun procedure tegen de door de ge-
meente verleende vergunning.

De Raad van State zag geen reden
de vergunnning op dit moment aan
te passen en wees het verzoek vatj
de omwonenden af. Het is echter
een voorlopige uitspraak, in af-
wachting van de behandeling varl
de bodemzaak. Dat kan nog wej
meer dan een jaar op zich laten
wachten.

De bewoners zijn tegen de nieuwe
vergunning in beroep gegaan omdat
zij vinden dat het bedrijf te veel ge-
luidsoverlast veroorzaakt. De be-
woners hebben last van het zware
vrachtverkeer dat af- een aanrijdt
en ze vinden dat het bedrijf te veel
schadelijke stoffen uitstoot.
Volgens de gemeente Kerkrade
wordt gewerkt aan een betere ma-
nier om de fabriek te bereiken. Het
bedrijf heeft verder al een aantal
maatregelen getroffen om geluid-
overlast tegen te gaan. De ventila-

" Een van de ludieke acties van Zeswegen: op 12 augustus verkleedden de bewoners zich als prostituee.
Foto: DRIES LINSSEN

schappelijk belang van 1700
gezinnen niet?"

Frustratie

langs andere plekken iets ople-
vert.

is de hoeren op de
BS-weg beu. Daar kwam het

<;rotest kortweg op neer. Kinde-en en vrouwen uit de wijk wer-, en lastig gevallen, in de perkjes, loeide het van gebruikt rub-
*?r> spuiten en ander afval.saar bovenal verplaatste het
Pr°stitutieprobleem zich naar de

'jk, waar de bewoners steeds
JJ°eilijker in slaap konden ko-

Wanhoop

jperlen, Limburg, zelfs de
Randstad werd attent gemaakt
*P het hoertjesprobleem vaneswegen. Een uitvloeisel van
.et gedoogbeleid dat de gemeen-

Heerlen voerde en voert op de
.°S-weg. Als protest daartegen

°kken de bewonersvan Zeswe-
|en in de hete maanden juli enugustus bijna dagelijks de

r&at op. Schema's maakten zean vvie wanneer actie zou voe-
,etl en op welke manier. Door-
etend, burgerlijk ongehoor-aam en soms ludiek. „Maar

£°°it met knuppels of traangas.
at waren de pooiers," zegt een
ari de woordvoerders. Niemand

met de naam in de krant.

j
e zijn bijna een half jaarver-er. De dagen zijn korter gewor-

Letl. 's nachts vriest het. Maar de
Qertjes bieden zichzelf langs de
°S-weg nog steeds aan auto-, °bilisten aan. Er is niets veran-

£.erd, zeggen de buurtbewoners.eus de meest volhardende de-
j or;stranten zitten in december
y de huiskamer van een actie-

Oerder aan de Stinsstraat erbijs. een brok frustratie, bitter-
6ld, woede en wanhoop.

Heerlens burgemeester heeft de
wijk beloofd dat er voor het eind
van het jaareen oplossing komt.

Zolang er geen andere gedoogzo-
ne is, blijft het probleem aan de
CBS-weg. De buurt is bang dat
dat nog jarenzo zal blijven. „Die
ondernemers van De Koumen
kunnen paginagrote advertenties
plaatsen en een dure advocaat
inhuren. Die spant gewoon een
proces aan tegen de gemeente,
wat jaren kan duren. Al die tijd
blijven wij hier met de rotzooi
zitten."

citeit verdwenen. Alle aandacht
is momenteel gericht op de plek-
ken die Heerlen onderzoekt als
mogelijke lokatie voor een ge-
doogzone. Het resultaat van hun
actie? „We hebben in ieder geval
voorkomen dat de hoertjes hier
voor vast blijven," bevestigen de
Zeswegenaren. Maar gezien de
weerstand die de andere plekken
oproepen bij omwonenden en
belanghebbende ondernemers is
Heerlen, en dus ook Zeswegen,
vooralsnog ver verwijderd van
een definitieve oplossing.

„Maar die belofte komt hij niet
na," zeggen ze. In een brief aan
het actiecomité trekt Pleumee-
kers de toezegging, die hij in een
commissievergadering op 30 au-
gustus heeft gedaan, terug. 'Wat
betreft het toegezegde tijdstip is
er sprake van een misverstand.
Er is nimmer door mij een tijd-
stip voor een finaal besluit aan-
gegeven', zo richt hij zich tot het
comité.

'' a> verkeersborden hebben ze|ePlaatst, zodat je hier bij de~ es^egenlaan niet meer mag ke-
o ft,' reageert iemand cynisch op
üft vraag of hun actie iets heeft
isllgehaald. „Maar het enige dat

veranderd, is dat er nu nogeer overtredingen worden ge-aakt. Er is niemand die zichari dat keerverbod houdt. En de
treedt er niet tegen op.

fQ
aar als een van ons de autout parkeert, dan dreigen ze
eteen met een bekeuring."

Het steekt de Zeswegenaren dat
de burgemeester zich achter zo-
veel formalisme verschuilt. Maar
ook Pleumeekers kan geen ijzer
met handen breken en zal moe-
ten afwachten of de zoektocht

Kom bij het actiecomité echter
niet aan met een speurtocht naar
gedoogplekjes. „Oppakken en
verplicht afkicken, in plaats van
naar een plek op de Beitel met
schotten ertussen," luidt het uit
frustratie geboren motto.
Toch heeft het demonstreren nog
iets positiefs opgeleverd. „Het is
goed geweest voor de sociale
contacten in de wijk. Er is zelfs
een liefde ontstaan dankzij de
acties." Een schrale troost. „Op
een nette manier bereik je niets
in Nederland. Het enige dat je
krijgt is een pak papier." Daar-
om staat de vaste kern nog
steeds. „Ook in de regen. We
hoeven maar te bellen. Staan er
zo weer twintig, dertig mensen te
demonstreren."

„Al die andere buurten hebben
geleerd van de acties in Zeswe-
gen," zeggen de actievoerders
van het eerste uur. De Beitel,
Benzenrade, De Koumen, Hek-
senberg. „Ze zijn allemaal wak-
kergeschud, ze weten nu wat ze
moeten doen als ze in de buurt
een gedoogzonekrijgen." Protes-
teren.

Dnv*- is Zeswegen even van de
agenda en uit de publi-

Zeswegen voelt zich bekocht.
Door de politie, maar meer nog
door de politiek. „De belangrijk-
ste les die we hebben geleerd, is
dat de politiek niet te vertrou-
wen is. Burgemeester Pleumee-
kers komt gewoonzijn afspraken
niet na. Hij heeft geen donder
belangstelling voor de proble-
men van de burgers. Wel voor
ondernemers, met veel poen. Hij
denkt aan het economisch be-
lang. Oké, maar telt het maat-

(ADVERTENTIE)
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Belangrijke mededeling voor
I gebruikers van

medische hulpmiddelen
O-i

AWBZ hulpmiddelen (bijvoorbeeld hoor
toestellen, aangepast meubilair, elasti-

jfc^ sche kousen en prothesen) worden via
_-—^=^®==a^~>. de zorgverzekeraars vergoed.

/^mMg, H'ervoor geldt tot nu toe een
/ Am 9k \ eigen bijdrage van 1S%. Op

B \ 7 januari 1995 wordt deze
f WÊdr \ ifl / 1i \ eigen bijdrage afgeschaft.

JE Mk Wat blijft hetzelfde?
H Omdat iedereen voor schoenen1 Mm

mw moet betalen, geldt voor aange

fÜJmWmm^Émm^mmmr Paste schoenen wel een bijdrage.
Bovendien is voor enkele hulp-

middelen, bijvoorbeeld hoortoestellen, een
maximum vergoeding vastgesteld. Als u een
duurdere uitvoering wilt, moet u het meerbedrag
bijbetalen.

Alles overzichtelijk in een folder.
In een folder staat de nieuwe regeling met alle
hulpmiddelen op een rijtje. Deze folder is vanaf
25 januari 1995 verkrijgbaar bij uw zorgver-
zekeraar, de huisarts en op het gemeentehuis.

Ziekenfondsßaad
Postbus 396. 1180BD Amstelveen

(ADVERTENTIE)

GUU* U3ACH3
Vrangendael Tuddernderweg, Sittard

046-517354
Dinsdags en woensdags

zonder afspraak

DOOR THEO SNIEKERS

" De muzikanten van defanfare St.-Cecilia bij het begin van hun nachtelijke tocht. Foto: BAS quaedvlieg

Instrumenten
bevriezen
tijdens de
kerstnacht

'■ .. , %' ' "2
regionaal
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tZe was als een kaars
vol licht, warmte en gezelligheid,
die nu is opgebrand.
Doch haar uitstraling zal
blijven tot in eeuwigheid.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin-
gen die zij bij ons achterlaat, geven wij u kennis
van het heengaan, op 86-jarige leeftijd, van on-
ze lieve moeder en oma

Marie Mariama
weduwevan

Louis Verbart
Ina en HeroldBos
Patrick en Manuela, Shirley

Geleen, 25 december 1994
Corr.adres: Hobbemastraat 13, 6165 XN Geleen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 29 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Maria te Elsloo, waarna
we haar aansluitend zullen begeleiden naar
haar laatste rustplaats op de begraafplaats
Vouersveld te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen van oma heden dinsdag
en woensdag a.s. van 17.30 tot 18.30 uur in het
uitvaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Ge-
leen.
————■ ——
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Auto's
—■■■■ —— ..M ■

Autobedrijf Jasper BV
Off. Peugeot dealer

Voor ons is 1995 al begonnen
Peugeot 106XN 1.0 ’ 19.900,-/ 18.900,-
Alfa33 1.5 IE ’ 17.950,-/ 16.950,-
Peugeotlo6XNl.l ’ 16.950,-/ 15.950,-
Ford Fiësta Cheers 1.1 ’ 15.950,-/ 14.950,-
Peugeotlo6XTl.4 ’ 22.950,-/ 21.950,-
Ford Escort 1.4CL ’ 13.750,-/ 12.750,-
Peugeot2osXSl.4 f 18.900,-/ 17.900,-
Ford Orion 1.4CL ’ 12.500,-/ 11.500,-
Peugeot 205Accent 1.1 ’ 17.500,-/ 16.500,-
IHonda Civic 1.5 DX ’ 22.900,-/ 21.900,-
Peugeot 205 Trophy 1.1 ’ 22.500,-/ 21.500,-
Honda Civic 1.5 LX ’ 29.950,-/ 28.950,-
Peugeot3o6Xßl.6 ’ 29.900,-/ 28.900,-
Mazda323LX 1.5 nw. model/ 30.950,-
Peugeot 309 XLD ’ 19.900,-/ 18.900,-
Nissan Pnmera LX 2.0 ’ 28.500,-/ 27.500,-
Peugeot4osGXil.6 ’ 30.950,-/ 29.950,-
Opel Corsa 1.4 ’ 14.500,-/ 13.500,-
Peugeot4osGßil.B ’ 35.900,-/ 34.900,-
Opel Corsa 14i ’ 21.750,-/ 20.750,-
Peugeot 405 GLi Break ’ 24.500,-/ 23.500,-
Renault2lGTS ’ 19.950,-/ 18.950,-
Peugeot 405 GR Diesel ’ 28.950,-/ 27.950,-
Renault 25 TX 2.2 ’ 18.500,-/ 17.500,-
Peugeot4osGUl.6 ’ 23.750,-/ 22 750-

-.Seat Ibiza 1.2CLX ’ 16.750,-/ 15.750,-
Peugeot4osGLil.6 ’ 18.750,-’ 17.750,-
Volvo 740 GL Combi / 32.500,-/ 31.500,-
Peugeot 605 SLi 2.0 ’ 32.950,-/ 31.950,-

Reeds voor u afgeprijsd met 6 maanden garantie.
Keuze uit meer dan 75 auto's.

Windraak 29, Munstergeleen. Tel. 046-521944.
"u ~

speciale
\OO2-^ PRIJZEN
NIEUW - GEBRUIKT - SHOWROOMMODELLEN
GROTE SORTERING:

" Tekentafels " Directiemeubelen
(meer dan 40 modellen) " Typetafels

" Tekening- en - stoelen
ladenkasten " Kantinetafels

" Ladenkasten en - stoelen

" Archiefkasten " Bureau- en

" Brandkasten typestoelen
(korting tot 30%) " Schuifdeurkasten

" Vergadertafels

" Bureaus (BS3ESI
(enorme keus) Bb^l

W~ I Kantoormeubelen
\*JVan Dooren bv
SITTARD - Handelsstraat 23, Ind. terr. Bergerweg
g 046-514867fax 046-523600 oZSiïSrZn'Zïu .io.»-i 6 .~ u.

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Lancia Dedra 1.8 '92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CLX 8-
93’ 32.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 /15.750,-;Fiat Uno 70
'90 ’ 9.500,-; Alfa Romeo 33 '91 ’ 13.750,-; Peugeot 605
SLi '91 ’24.750,-; Peugeot 405 GRi '91 ’ 18.750,-; Peu-

geot 205 1.1 .GR 5-drs. '93’ 17.750,-; Kadett 1.3 5-drs '87

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

’ 23.750,-; Ford Siërra 2.0i'88 ’ 10.750,-; Ford Siërra
combi '88/ 9.750,-; Ford Escort 1.6 '93 ’ 23.750,-; Ford
Escort 1.4 '87/8.750,-; Ford Fiësta 1.1 '88’ 9.500,-;

Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Ford Scorpio 2.0
'86 ’ 8.500,-; Mazda 626 1.8 '90 '91 v.a. ’ 11.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo 460 Turbo '91 ’ 23.750,-;
Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-; Volvo 340 1.7 '87 ’ 6.750,-;

Seat Ibiza '90 ’ 9.500,-; Fiat Regata 85S '86 ’ 4.500,-;
Renault 25 GTS '86’ 6.750,-; BMW 316 '85 ’ 4.750,-;

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

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

Volkswagen GOLF diesel
1600, bwj. '89, km.st.
-124.000, met onderh.boekje,
nw. banden, trekh, sunroof,
radiocass., APK 9-11-95,
*'s "- /8-500 Telef- °45"
£i£Li£:
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.

PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge-
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’ 12.500,-.
Telef. 045-223178.
Opel KADETT 1300 cup s-
drs., brede sportwielen en
nw. banden, striping, spoiler,
bwj. '87, nw. APK, in nw.st.

’ 6.450,-. Tel. 045-323178.

BEEKSTR./ AmfmVmw^mM Sk9EmRL«GASJW\SSlß^^jm^jg^^KSS^l^X^mwSSm\
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KM MANNENMODE

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
SUPERCARS Akerstr. Nrd.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Ford Escort XR3i Turbo
Look '87; Stationcar Peu-
geot 305 GR '87; Escort sta-
tioncar '85; VW Sciroceo '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.
045-222455/231448.

Ford SIËRRA 1.6 CL Laser,
bwj. '86, 5-drs., get. glas,
centr. vergr., Blaupunkt,

’ 3.900,-. Tel. 045-212088.
Topprijzen! Met spoed voor
export gevraagd: bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.
Wegens OPHEFFING tegen
handelaarsprijzen div. auto's
te koop o.a. Opel Omega
autom.; Ford Escort; Ford
Fiësta; Opel Corsa; Mitsu-
bishi Galant; Daihatsu
Cuore; Citroen AX; Escort
cabrio XR3L Anjelierstr.
123a, Heerlen. 045-213021.
Te koop zuinige AUDI 80 1.9
diesel, bwj. '90, stuurbekr.,
centr. vergr., getint glas, vr.
pr. ’ 18.650,-. 04499-5348.

Audi 80 1.8 S '89; VW Polo
coupé Fox '91; Daihatsu Ap-
plause 1.6i '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).

f°P de he/e kou ? H
iJ: f I1 fe

Promenade 55 HEERLEN - Heerlenseweg 36 SCHAESBERG 4'
;" — '1*

Te k. gevr." alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.

OPEL KADETT 1.4i,
Expression, 3-drs., blauw/

zwartmetallic, uniek,
’18.950,-

Göttgens Sittard
Tel. 046-516565

Al meer dan 60 jaar

NISSAN SUNNYDiesel Van,
zwart, perfect, 1992, slechts

’ 14-950,-

Göttgens Sittard
046-516565

Al meer dan 60 jaar. "Te koop Ford ESCORT
1300, APK 20-10-95, bwj.
'84, i.st.v.nw., ’3.450,-. Tel.
045-223090.

'Ho
VWPOLO FOX heelap\

nu voor’ 9.900,-

Göttgens Sitta^
Tel. 046-516565 !*

Al meer dan 60 jaaj^fc
Tek. gevr. loop-, sloop-"

Schadeauto'sfIk betaal de hoogsteprijs'
Limburg. Tel. 045-2720^

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

’ 5.500,-. Autoservice
Gooiker, Apollolaan 154,
"Heerlen. Telef. 045-740041
tbg.g. 751632.
■Te k. Opel KADETT 1.6iGT,
sportw., achterspoiler, APK
.6-95, kleur wit, i.st.v.nw.,
bwj. '89, ’8.500,-. Holland-
se auto. Zien is kopen. Telef.
045-223090.
Te koop AUDI 80S, bwj. type
'89, LPG, 5-bak, rood,
nieuwste sportwielen, brede
banden, verlaagd, trekh., get.
glas, schadevr. Hollandse
auto, nw.st. ’13.250,-. Zien
Is kopen. Telef. 045-223090.

umnzmmm
ÖQOGEOËöOOfJO

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

kwaliteit in 1000
m2showroom "Jeep + combies, .Daih. Feroza sporttrack '93
NissanKing Cab2.4 '86

' Nis. Sunny 16LX combi '88
DIESELS

" Mercedes 190Dz. mooi '89
-. Mercedes 190Dwit'B4

Toyota CorollaD '87

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

AUTOMATEN, Daih. Charade 1 3i TX '89
Toyota Corolla 1.3 '86

Hyundai Pony '86
Opel Omega 2.4i'89
Opel Veetra 1.890

JANWB gekeurd
Alfa Romeo 75 2.0 '86

Audi 80 2.0E'92
Audi 80 I.BS '89
Audiloo 2.3E'91

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

BMW 323i'83
Daih. Cuore TXwit '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'B6
Ford Escort '85;| Mondeol.6iCLXl6V'93

Ford Orion 1.4 CL'9l
Ford Sierra 2.0 '87

Honda Civic Sedan '88
Honda Civic 1.5 GL'B5

; Mazda 323 1.5Limited '87
'. Mitsubishi Colt Sport '86

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

Opel Kadett 1.6i'89
OpelKadett 1.8 GTi'BB

Kadett 1,3SGSi Look '85
Opel Kadett 1.3 S Club'88

Opel Kadett 1.8 GTi Sed.'BB
Opel Veetra 1.6irood '93

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

Suzuki Swift 1.3 GLX'BB
SuzukiAlto GLX '89

Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VWPassat 18i CL'9O
VW Passat 18i'86

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia '83

Div. inruilers uitzoeken
vanaf/ 500,-.

Reeweg 112, Landgraaf.
S 045-321810.
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Maximale lUSten
voor minimale lasten. P^ESllMi^t^ÉL^i^
Er draait een bijzondere actie in de Suzuki showroom. Met in de ■ jImÉH ÉmAmmW WI ■ f^^y j|^T^ j^^ I I 1 ■

de Suzuki Alto Max | LA WkW M V.LmW I WmW I ■fl■ I r .J^LB I
Weet u waarom hij zo heet? Omdat u maximaal voordeel uit | W^^g Mm LM il^ifl II I II 111 I V fllft^Él ■■■ I
deze auto haalt. Het begint met zijn minimale aanschafprijs: |F^ j^^ BA| j^^ muM | | F mWm m wM |
slechts f 13.995,- . Waarmee Max de goedkoopste 5-deurs in | j^V j^^^L^^||| Il I Am I
Nederland is. En het gaat verder met zijn zuinige karakter. (Onlangs | wAvA\ w wAm^m\ II II M
heeft de Consumentenbond onze held nog officieel uitgeroepen | Wmmmmm. Wm\ LJll II llfl
tot de voordeligste auto in het dagelijkse gebruik) Dat u van deze j^^ 11m\ m\m\ in^üfl mTwMT^LZjmwmkleine rakker grootse prestaties mag verwachten, ontdekt u tijdens ■ wWéW^MkmWwmm WM*^^
een proefrit. Waarbij we een leuke knaller voor vin petto hebben. | Ww* iMvl^mmmmmmmmW*
Als uuw huidige auto meeneemt en - vrijblijvend - door ons laat * MOfÊÊ wÊ fmmmM '^ ■■(P^l^^^^^
taxeren, trakteren wij u op een fles champagne* *^^Ji| IbPl^^^^^
Dus waar wacht u nog op. Actie! Op naar de Suzuki-dealer!

FEEL FREE, FEEL $ SUZUKI
PriJzen inclusiefBTW, exclusief kosten rijklaar maken, financieringsvoorwaarden bij dealerverkrijgbaar. Kijk in de Gouden Gids voor het adres van een Suzuki-dealer bij vin de buurt. 'Zolang devoorraad strekt

S



Eerste zege
voor verzwakt
basketbalteam

t|EGEM - Adri van der Poel heeft op eerste kerstdag in het
pgische Diegem de zevende internationale veldrit voor de
wp er pres tige Trofee gewonnen. Op een bevroren parcours
Fsloeg de 35-jarige Brabander de dertien jaar jongere Neder-

kampioen Richard Groenendaal in de sprint. Wereld-
Paul Herijgers uit België eindigde op de derdeplaats

«et veertig seconden achterstand. De Tsjech Radomir Simu-
/*> die negende werd, behield de leiding in het klassement
r°r de Super Prestige Trofee met 84 punten. Van der Poel is
reede met 72 punten en Groenendaal derde met 71.

Op de helft van de wedstrijdreden
Groenendaal en Van der Poel samen
weg van het verkrampende veld.
Wereldkampioen Herygers zette
twee keer aan voor een drieste ach-
tervolging, kreeg de kloof nooit
dicht en stelde zich tevreden met de
derde plaats.

J*1 van der Poel won vorige week
Zesde wedstrijd in de cyclus te

f.erijse eveneens. Toen versloeg hij
J*1 de Vos en Richard Groenen-
J*j- In Diegem was de Nederland-
dc-minantie ietsje minder, maar

j? Van der Poel en Groenendaal
jjjenveertig seconden vóór de we-

toch weer zeer na-melijk.
Generaties

De Noordhollandse club had Van
Rootselaar al afgestaan aan Oranje
en wilde dus wel kunnen beschik-
ken over haar tweede spelverdeler.
Coach Meindert van Veen kon Ben-
jaminbovendien veel speeltijd gun-
nen in Frankrijk om de guard erva-
ring te laten opdoen.

Van Helfteren nodigde voor de
Haarlemse Week guard Benjamin
voor het eerst uit voor de nationale
selectie, terwijl Den Helder hem
ook hard nodig meende te hebben
voor een sterk bezet toernooi in
Frankrijk.

Het parcours was hem toch iets te
heuvelachtig. Bovendien was hij
nog niet geheel hersteld van zijn
jacht op de overwinning daags te-
voren in Rijckevorsel. Hij reageerde
filosofisch op de nederlaag: „Ik ga
niet dood als ik niet win."

Filosofisch
"e 't
"►M generaties' bepaalden hetk^trijdbeeld in Diegem op een
\J'koude eerste kerstdag vanaf det-de ronde. De 35 deelnemers
jastener elf rijden. Er was slechts
iw Plaats op de omloop waar de
(Teurs uit het zadel moesten om

stukje te lopen.

In Oranje zou hij, zo was de Helder-
se verwachting, toch nauwelijks
aan bod komen. Dat bleek ook in de
wedstrijd tegen de Amerikanen
waarin hij' zeven minuten mee
mocht doen. In het openingsduel te-
gen Australië stond Benjamin
slechts twee minuten binnen de lij-
nen.

Van Helfteren bleef bij het stand-
punt dat spelers die worden uitge-
nodigd voor de nationale selectie,
ook beschikbaar moeten zijn voor
Oranje. De clubs mogen volgens
hem aan die regel niet tornen."

[j der Poel reed eerst een paar
alleen aan kop. Voor half-

Jj jf8 reed Groenendaal het gat. <tt. De vos volgde uitstekend enleek hetof 'Overijse' werd her-
l**d De Vos kreeg echter met ma-'
!,. j^lpechte kampen en zou terug-
-5j ei* naar de zesde positie.
(J'enendaal had geluk dat hij in
l scherpe bocht overeind bleefkJ* 2ijn voorwiel wegslipte.

Voor de beide leiders was Kerstmis
niet het moment om cadeautjesweg
te geven. Van der Poel en Groenen-
daal gaven elkaar niets toe en voch-
ten het in de resterende vijf ronden
onderling uit. „We zijn vrienden,
we rijden voor dezelfde sponsors,
we hebben voor deze wedstrijd sa-
men in de kleedkamer gezeten,
maar we hebben onderweg geen
woord met elkaar gewisseld," ver-
telde Groenendaal. „In de koers zijn
we rivalen. Ik gun Van der Poel
veel, maar winnen doe ik liever
zelf."

De beide partijen slaagden er twee-
de kerstdag niet in een oplossing te
vinden voor het conflict. Daardoor
werd Benjamin uiteindelijk voor de
unfaire keuze gesteld: mee naar
Frankrijk of in Haarlem blijven. Hij
koos voor zijn club en riskeerde
daarmee een schorsing van de bond.

Dorp van
Groenendaal
promoveert " Adri van derPoel, na overwinning in Overijse ook in Diegem de beste. Foto: SOENAR CHAM]

2-0 voor door treffers van Alan
Shearer en Mark Atkins. Chris
Sutton had het Rovers-offensief
geopend met een knal op de lat.

De Wolf verliest
ook bij Oldham

LONDEN - John de Wolf heeft
met Wolverhampton Wanderers
opnieuw een nederlaag geleden.
Gisteren werd het in de uitwed-
strijd tegen Oldham Athletic 4-1
voor de middenmoter uit de En-
gelse eerste divisie.

Van Helfteren zag zijn ploeg, on-
danks de gerezen problemen, de
eerste overwinningbehalen. De eer-
ste helft was aardig. Nederland
buitte het lengteoverwicht goed uit.
Bij rust stond Oranje 21 punten
voor op het collegeteam van de
Southern University.

De jongere tartte de oudere in de
slotfase een paar keer met een har-
de tempoversnelling. Van der Poel
moest diep gaan om bij te blijven en
favoriet te blijven als veel betere
sprinter. Dat hij daarbij veel moest
geven, bleek in de sprint die hij
slechts met handbreedte won. Die
uitslag betekende meer dan de ver-
delingeerste en tweede in de veldrit
van Diegem. Wolverhampton wordt momen-

teel geteisterd door een ware
blessuregolf. Het miste twee ver-
dedigers, Peter Shirtliff en Andy
Thompson, alsmede vleugelspits
Tony Daley.

De tweede helft was echter niet oo&
aan te zien. Nederlandkon de voor-
sprong behouden en de Amerikanen
waren te zwak om in te lopen.

de 0-0 bij Sheffield United.
Tranmere Rovers en Barnsley
klommen over de Wolves heen.
Middlesbourough heeft na 23
wedstrijden 44 punten, en staat
royaal voor op Tranmere (39),
Barnsley (38) en Wolves (37).

Dalglish kreeg het in bed voor de
tv even benauwd toen Niall
Quinn Manchester City met een
prachtige kopbal nog voor rusi
weer hoop gaf. Een even fraaie
vrije trap van international
Graeme Le Saux bezorgde de
van de operatie bijkomende ma-
nager een beter slaapmutsje dan
het verplegend personeel hem in
het hospitaal kon schenken.

regerend landskampioen ver-
sloeg in Londen Chelsea met 3-2
en voerde deranglijst een aantal
uren aan met 44 punten uit twin-
tig duels. Blackburn Rovers
kwam echter 's avonds alweer
voorbij door in Manchester van
City te winnen met 3-1 en de
voorsprong van twee punten op
de naaste concurrent te conti-
nueren

j^EGEM - De internationale7e|drit van Sint-Michielsgestelehoort volgend seizoen tot de
om de Super Prestige

rofee Dit is in het kerstweek-
J^de bekend geworden.. Sint
Michielsgestel, het dorp van de

Groenendaal,
°rdt naast Gieten de tweedeWedstrijd in Nederland in de

ffcks van tien a twaalf wed-
*lrijden voor de Trofee. Het
ontract zal in januari tijdens

"e* WK in Eschenbach (Zwit-
j?rland) worden getekend,r^ofdsponsor K&rcher zal daar

bekendmaken nog vier
door te gaan.

sportprijsvr ageb

Hoop
De zege van Van der Poel, zijn
tweede opeenvolgende in notabene
het sterkst denkbare veld, toonde
aan dat er altijd hoop is voor een
toegewijde beroepsrenner. Het be-
langrijkste was echter dat duizen-
den kijkers langs het parcours en
een miljoenenpubliek voor de tv een
eerlijke ontknoping zagen.

Een andere oud-Feyenoorder in
de eerste divisie, Dave Mitchell,
werd voor de vijfde keer deze
competitie matchwinnaar door
voor Millwall het enige doelpunt
te scoren in de uitwedstrijd te-
gen Notts County.

De Wolves kwamen al na drie
minuten achter, door een doel-
punt van Ritchie, die later nog
twee treffers voor zijn rekening
nam. Na de 1-0 ruststand kwa-
men De Wolf c.s. nog wel terug
tot 2-1, maar de zesde nederlaag
in de laatste acht wedstrijden
was onafwendbaar.

Goede beurt
handbaljeugd

GELEEN - De Limburgse handbal-
jeugd (14 tot 16 jaar) is tijdens een
internationaal toernooi in Geleen
goed voor de dag gekomen. De
meisjes werden tweede achter Bel-
gië, maar eindigden vóór Kreis Aa-
chen. Bij de jongens werd Limburg
eerste. Kreis Aachen en de Belgi-
sche selectie werden respectievelijk
tweede en derde.

vüßm 5l: 4-12-28- 32 - 33 - 41. Reser-««tal: 24. Cijferspel: 980506.

>*l° Si: 3-2-3-3-2-3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3

3? 6ische lotto: 18 - 20 - 25 - 31 - 34 -045, Reservegetal: 39. Jokernummer:

„Het is goed voor het Nederlandse
wielrennen dat we meedoen om de
eerste plaats," vond dewinnaar. „Ik
leef op mijn vijfendertigste van
wedstrijd naar wedstrijd. Groenen-
daal heeft de toekomst, hij is een
hele goeie. Hij gaat nog een hele-
boel winnen."

In de Premier League keerde
Manchester United gisteren
kortstondig terug aan de top. De

KortstondigWolverhampton Wanderers zak-
te door de nederlaag naar de
vierde plaats op de ranglijst.
Koploper Middlesborough speel-

Roy
Bryan Roy speelde met Notting-
ham Forest doelpuntloos gelijk
tegen Coventry. Roy's collega
Stuart Pearce miste in de eerste
helft een penalty. Newcastle, dat
van de voorbije negen wedstrij-
den er maar één won, kwam ook
al niet verder dan 0-0, nu tegen
Leeds dat bijna 40.000 toeschou-
wers mocht begroeten.

Blackburn begon overtuigend
aan de lastige klus, die moest
worden geklaard zonder trainer
Kenny Dalglish op de bank. Die
moest halsoverkop naar het zie-
kenhuis wegens een blindedarm-
ontsteking. Zijn absentie werd
niet gevoeld. Na een kwartier
stond de titelpretendent al met

sportkort

Ethiopiërs ijskoud de besten
Tadessa en Milkessa domineren Kerstcross Avon

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

iel
ter Iler Tony Rominger en skies-
fo vreni Schneider zijn uitge-
s6h^en tot Zwitserse sportmen-a van het jaar.

pers. De 29-jarige Kimbriaan liep
als in zijn beste dagen. „Vandaag
begon het er eindelijk weer een
beetje op te lijken. In elk geval heb
ik Evert Gielen duidelijk achter me
gelaten. Dat geeft moed voor de
Sylversterloop in Elsloo en deZuid-
nederlandse titelstrijd over twee
weken in Someren," stelde de
Meerssenaar na afloop tevreden
vast.

HEERLEN - Woldemeskel Tadessa en Woldeslasa Milkessa
hebben de Ethiopische hegemonie in de Kerstcross van Avon
nog maar weer eens onderstreept. De voor PSV uitkomende at-
leten bleven bijna 9800 meter bij elkaar en beslisten het onder-
linge duel pas op het laatste rechte eindje van vijftig meter.
Tadessa was de handigste in de korte eindsprint. Hij legde het
hele bergparcours af in 31.56 minuten. Zijn maat had een se-
conde achterstand.

- Volgend jaar
tye Van 4 tot en met 27 augustus
Wr een autoraUy Parijs - Mos-jVu " Peking worden gehouden.
s< eerste editie van deze mon-rrace vond in 1992 plaats.

Avon verplaatste enkele jaren gele-
den de startstreep naar het grasveld
buiten het terrein van FC Heksen-
berg. De omheining stond een mas-
saal vertrek vanaf de voetbalvelden
niet toe. De aankomst bleef omwille
van het publiek gewoon op het
grind voor de voetbalkantine.

Bochten

H SCHAATSEN - Tijdens inter-
im '°nale wedstrijden in Inzell
iv J1 Armemarie Thomas de 3000
Ver in 4.31,07. Op de 500 me-
de eindigde zij als tweede achter

Oostenrijkse Hunyadi.

VLAMMEN - In Rotterdam
\W Nederland de eerste van
Hu ei interlands tegen tegen Wit-mand met 11-9.

LONDEN - Volgens Engelse bronnen is de kans
groot dat Nigel Mansell het komende formule I-
seizoen naast de Duitse wereldkampioen Michael
Schumacher voor de Benetton-stal uitkomt. De

Mansell mogelijk naast Schumacher
Brit reed aan het slot van het afgelopen seizoen en-
kele races voor Williams. Bij Benetton staan ook
Jos Verstappen, de Fin J.J. Lehto en de Brit Johnny
Herbert onder contract.

Kenners wisten allang dat de haak-
se bochten rond het hoofdveld een
eerlijke eindsprint in de zin van 'de
snelste wint' onmogelijk maakten.
Alleen was het tot dusver nog niet
voorgekomen dat twee atleten el-
kaar tot het laatst de zege betwist-
ten.

Slechts 33 wedstrijdatleten voltooi-
den de zwaarste cross van het land.
Veel licentiehouders wisten zich op
voorhand kansloos en startten
daarom bij de recreanten in het
voorprogramma. Per saldo bleef het
aantal deelnemers aan de Heerlense
Kerstcross ongeveer gelijk aan dat
van de voorgaande edities.
De enige tegenvaller noteerde Avon
bij de vrouwen en A- en B-meisjes.
In die klassen vertrokken bij elkaar
slechts zeven atletes. Helle Vullings
had weinig moeite om Vivian Ruy-
ters van zich af te schudden, temeer
omdat deze pupil van Vluegels de
laatse week hard heeft moeten trai-
nen. Vullings rondde de 6300 meter
39 seconden eerder af in 23.53. Uni-
tas-atlete Wilma Rusman finishte
als derde in 25.36.

" Zij aan zij in deKerstcross: winnaar Woldemeskel Tadessa (links) en Woldeslasa Milkessa.
Foto: DRIES LINSSENUit^°ETBAL - Bernard Lama is

V<HlK°epen tot Frans voetballer
t>a . net jaar. De doelman van
Vqj.1? Saint-Germain kreeg de
(^a boven Patrice Loko
'Au en Corentin Martins
M0e*efre)- Lama vdgt ziJne ggenoot David Ginola op.
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"Het weekeinde van
Herman Vleugels

De verbouwereerde Milkessa kon
kiezen uit twee kwaden: tegen de
garage knallen of in de ankers gaan.
Hij koos voor het laatste, omdat het
andere alternatief hem ook niet de
zege zou hebben opgeleverd. Het
tweetal had deze scène kunnen ver-
mijden door al in de afdaling te
sprinten voor de eerste plaats. Wie
als eerste de poort door zou gaan,
zou immers vrijwel zeker ook als
eerste de finish passeren.
Tadessa en Milkessa geraakten ove-
rigens nooit volledig uit de greep
van de sterk acterende Mark Jas-

voetbalveld door. Ze bleven braaf
naast elkaar lopen totdat ze zich bij
de laatste bocht realiseerden dat er
maar één winnaar kon zijn. Toen
was het meteen gedaan met de
broederlijkheid. Tadessa gaf plank-
gas, vloog uit de bocht en gooide
daarmee de deur voor de neus van
zijn kameraad dicht.

Tadessa en Milkessa gingen na na
de lange afdaling van de Heksen-
berg schouder aan schouder voor de
laatste keer de nauwe poort van het
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Voor de geplaagde bondscoach
Toon van Helfteren kon dit conflict
er ook nog wel bij, nadat in devoor-
bereiding al de Goba-internationals
Te Velde en Poelgeest op last van
hun sponsor hadden afgehaakt.

Van der Poel onverslijtbaar
Toegewijde ouderlingpoetstprestige op in superveld te Diegem

HAARLEM - Het Nederlands tearji
heeft gisteren bij de dertiende
Haarlemse Basketbalweek een
99-75 zege geboekt op het Ameri-
kaanse Southern University en bo-
vendien een nieuw relletje laten
optekenen. De kersverse internatio-
nal Brian Benjamin werd plotseling
door zijn club Den Helder opgeëist.
Hij speelt vandaag met zijn 'ont-
voerder' in Frankrijk in plaats van
in Oranje.

Limburgs Dagblad I sport
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CRUTZEN AUTO'S
EXCLUSIEF:

Nissan Terrano II 2.4iSLX 17.000 km 1993
Nissan Primera 2.0iGT 50.000 km 1992
Nissan Primera 2.0iWagon 80.000 km 1992
Nissan Sunny 1.4 LX automaat 38.000 km 1991
Opel Astra 1 6i GL caravan 20.000 km 1993
Ford siërra 2.0iCLX div. extra's 37.000 km 1990

Nissan Primera 1.6 LX, 4-drs., 5-drs. 1990,1992
Nissan Sunny 1.6 SLX 4-drs. 1991,1987
Nissan Sunny coupé 1.6iSLX 1990
Nissan Sunny Florida 1.6 SLX 1987,1989,1990
Nissan Sunny 1.4 LX 5-drs. 1992,1989
Nissan Micra 1989,1988
Mazda 323 1.6iGLX 4-drs. 1990
VW Golf Manhattan 1989
Peugeot 405 1.6 GL 1989
Mazda 626 coupé 1987
Citroen BK 1988
Volvo 340 5-drs. 1987

Autobedrijf Crutzen
HlbEflJl 046-371727hIRTjUI stationsstraat 115

Beek

Gemeente Simpelveld
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelveld brengt ter open-
bare kennis dat de gemeenteraad in zijn openbare
vergadering van 15 december 1994 heeft besloten
te verklaren, dat een herziening wordt voorbereid
van het bestemmingsplan „Buitengebied" (Bo-
choltz) voor de percelen kadastraal bekend ge-
meente Simpelveld, sectie B nrs. 3143 (gedeelte-
lijk), 3144 (gedeeltelijk) en 3145, plaatselijk gelegen
aan de Stevensweg en eigendom van de heer
N. Geron, Tienbaan 1 te Bocholtz.
Het besluit treedt in werking op 28 december
1994 en ligt vanaf die datum voor een ieder ter
inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken, (sector
bouwzaken).
Simpelveld, 19 december 1994.
De burgemeester voornoemd,
Mr. P.A.G. Cammaert.

KASSA KORTING
TOT 50%
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JAFbkj Bureau Bibliotheek
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U£^» " ■■***"■ 5J 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

madedoling Gedeputeerde Staten van Limburg geven
m4)2/52-94 kennis dat op 16 december 1994 een melding

d.d. 9 december 1994 als bedoeld in artikel
8.19 van de Wet milieubeheer is ingekomen.
De melding heeft betrekking op de inrichting van
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-
Nederland EPZ, gelegen Roermondseweg 55 te
Buggenum. Gemeld wordt het uitbreiden van
het servicecentrum en nieuwbouwvan bijge-
bouw II bij dit servicecentrum. De melding ligt
ter inzage van 28 december 1994 tot 25 januari
1995en wel: - in het Gouvernement te Maas-
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens dewerkuren; -in het gemeentehuiste Haelen tijdens de werku-
ren. Voor inzage buiten dewerkuren kan con- *tact worden opgenomen met de afdeling milieu
van de genoemde gemeente.
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Bovendien krijgt elke koper i;
VAN een nieuwe Renault

een luxe Club Mcd Vittel-arrangement \i
ELKEDAG PRIJSUITREIKING OP RTL4DOOR JACK VAN GELDER. DITKUNT U IN DE GRAND LUXE WEKEN VERWACHTEN.
Renault pakt uit met de GrandLuxe Weken Tussen8 december en 3 januari ledere koper vaneen nieuwe Renault krijgt een 4-daags midweek- ol 3-daags '\\-
ontvangen 21 kersverse Renauil-rijders dagelijks m het commercialbtok van 19.55 uur weckend-arrangement voor twee personen in Club Med-Vittel in de Franse Vogeze" :,

op RTL4hun geld terug uil handen van presentator Jack van Gelder Als u inde Dit aanbod vertegenwoordigt eenwaardevan maar liefst t / 1500 -aktie-penode een nieuwe Renault koopt, kunt u hel transaktiebedrag' terug krijgen Uitgezonderd lease-contracten.
Wilt umeer weten, kom dan gerust even bij ons langs lEDEREBEZOEKER IS BIJ ONS DIREKT IN DE RACE VOOR ÉÉN VANDE u

LUXE PRIJZEN. 'Als u nu bij ons binnenstapt, bent uautomatisch in de race voor de prijzen. En die it
liegener niet om: Een Renauil Clio Club Med. Club McdVittel-arrangementen en e*0

heleboel pluche verrassingen Kortom, alle reden om langs te komen Want wie we** tf

il "ai i?i & i
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Renaull 18 GTL stationcar 01-86 K Volvo 440 GL 1 7 01-89 H 20,000-T0T25.000- COMPANY CARS „ W'
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KOM NAAR DE GRAND LUXE WEKEN BIJ RENAULT KERRES:
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Lucky Ten van zaterdag 24 decembe
4 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 28 - 32 - 37 -46 - 51 - 62 - 66 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79.

Duitse lotto. 1-6-13-16-30-43.
Reservegetal: 37. Supergetal: 9. Spel 77
0480013. Super 6: 004174.
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ens

Organisator WilKnols heeft gerenommeerdeploegen voor het kiezen

Handbaldagen in trek # WilKnols is in zijn
sas met het
deelnemersveld van
de Limburgse
Handbaldagen.
Foto: JAN-PAULKUIT

DOOR HANS STRAUS

rRMOND - De Limburgse Handbaldagen worden dezeP alweer voor de zevende keer gehouden. Het driedaagse,
rftationale toernooi van morgen tot en met vrijdag in Ge-
r'sporthal Glanerbrook kan dankzij de contacten vanr*balmakelaar' Wil Knols rekenen op een deelnemersveld
Iblinkt als een klok. Knols kent tegenwoordig zelfs het lu-fObleem dat hij ploegen van naam heeft moeten verwijzen

Volgend jaar. Met gerenommeerde ploegen als Dukla
% Paris Saint Germain, GUIF Eskilstuna, en Sandefjord

Hirschmann/V&L en Horn/Sittardia zijn de toeschou-
Verzekerd van tophandbal.

dus, want daardoor kunnen we het
toernooi met het showprogramma
ook in één hal afwerken wat ook
weer kostenbesparend werkt."

Televisie

5J S 's met 'zijn' evenement mee-ff. eid. Van verdienstelijk organi-, werd hij 'handbalmakelaar''Joede contacten in de grote
Ijl^llanden. In de transfer van
jrj jaba van Medvescak Zagreb
J^orn/Sittardia had hij ook deI ' Oe jarenlange frustratie dat
i uit Duitsland en Spanje te
J ir ,°f onhandelbaarbleken, is hij, ontgroeid.

Ook voor Studio Sport, dat dage-
lijks vanaf 22.15 uur vijf a zes mi-
nuten zendtijd besteedt aan de
Handbaldagen, is de afwerking van
het toernooi in één hal voordelig.
„En de tv is van wezenlijk belang,"
weet Knols. „Mocht bijvoorbeeld
prins Bernhard onverhoopt komen
te overlijden, dan zijn de Handbal-
dagen failliet. In dat geval komt er
namelijk geen tv en hoeven de grote
sponsors, die een ton van ons bud-
get ophoesten, niet te betalen. Al-
leen als er daadwerkelijk wordt
uitgezonden, zijn de sponsors con-
tractueel verplicht te betalen."

(*n nieuwjaar altijd competi-■fPüchtingen. Als je dan weet
l,7rgelijke teams 35.000 gulden
ffj 1. waarvan 20.000 gulden
ijSelrj en (je rest voor reis en ver_
jji- an weet je gewoon als orga-
ji|®. dat het wat die landen be-
Dlj een wens zal blijven."

I üurlijk blijft het een wens om
(j^n Duitse of Spaanse club
t^imburg te halen. Maar naast

anciële eisen, hebben met na-v.e Ploegen uit Duitsland tussen

Programma Handbaldagen. Morgen: 14.00
uur; Paris SG-Sittardia, 15.30 uur; Dukla
Praag-Eskilstuna. 19.30 uur: Sandefjord-
Paris SG, 21.00 uur; V&L-Dukla Praag.
Donderdag: 14.00 uur; Eskilstuna-V&L,
15.30 uur; Sittardia-Sandefjord, 19.30 uur;
Al-82-+WI en VI, 21.00 uur; A2-81-»W2
en V2. Vrijdag: 15.30 uur; A3-83, 18.15 uur;
Vl-V2, 20.30 uur; Wl-W2.

A. 'O m het dagelijks leven hoofd
'/m jj^atievoorziening bij Westrom
%J ?i]Ven in Roermond, heeft er

j
,eren leven. „Dergelijke bedra-t^unnen wij niet uitgeven. Ween weliswaar met een begro-ran 150.000 gulden, maar dat

l *vn je niet alleen aan de teams
st

Ver>. Er zijn ook nog andere

Tj n- Bovendien, wie garandeert
l?

at Duitse of Spaanse ploegen
ü»3^ 1"3 ë^d dat zij vragen, waard
.net verschil in kosten is on-

E" Hi ecug veel groter dan het ver-
-111 kwaliteit."

sport in cijfers

Stam geslepen kampioen
Tempobeulregisseert nationale titelstrijd schaatsmarathon

nvoriet
'het Zweedse GUIF Eskilstuna

Knols' favoriet voor deege genoemd. „Het liefst zag
finale tussen de Zweden en

1^Praag. Maar tot een 'droom-
Hj 6 is het nog nooit gekomen."

111 de voorgaande edities niet.

BASKETBAL
Lisse. Internationaal toernooi vrouwen.
Nederland - Ramat Hasharon 53-63
(29-32). Stand: 1. Ramat Hasharon, Galata-
saray 2-4, 3. Viktoria Kaunas 2-3, 4. Neder-
land, Lisse 2-2.

Haarlem. Basketbal Week mannen. Hapoel
Galil Elyon - Goba 97-94 (47-47), Australië- Southern University 124-78 (56-42), Ne-
derland-Southern University 99-75 (52-31).

VOETBAL

Engelse competitie. Arsenal-Aston Villa
0-0, Chelsea-Manchester United 2-3, Co-
ventry-Nottingham 0-0, Crystal Palace-
Queens PR 0-0, Everton-Sheffield Wednes-
day 1-4, Leeds-Newcastle 0-0, Leieester-
Liverpool 1-2, Norwich-Tottenham 0-2,
Southampton-Wimbledon 2-3, West Ham-
Ipswich 1-1. Stand: Manchester United
20-44, Blackburn 19-43, Liverpool 20-36,
Newcastle 20-39, Nottingham 20-36, Leeds
20-32, Norwich 20-30, Tottenham 20-29
Manchester City 19-28, Chelsea 20-28, Ar-
senal 20-25, Coventry 20-25, Wimbledon
20-25, Southampton 20-24, Sheffield Wed-
nesday 20-24, Queens PR 20-23, Crystal
Palace 20-22, West Ham 20-22, Everton
20-19, Aston Villa 20-17, Leieester 20-14,
Ipswich 20-13.

Diegem. Super Prestige, zevende wedstrijd:
1. Van der Poel, 2. Groenendaal, 3 Hery-
gers 0.40, 4. Van Santvliet 0.53, 5. Fort, 6.
De Vos, 7. De Clercq, 8. Janssens, 9. Simu-
nek, 10. Van den Abeele, 11. Pontoni, 12.
Moonen. Stand SP: 1. Simunek 84 punten,
2. Van der Poel 72, 3. Groenendaal 71, 4.
Pontoni 69, 5. Fort 61, 6. De Vos 59.

Soestduinen. Kerstcross voor profs en
amateurs: 1. Groenendaal 1.02.58, 2. Peter
Willemsen 0.25, 3. Kools 0.30, 4. Boezewin-
kel 0.55, 5. Van Donik 1.03, 6. De Vos 1.05,
7. Brentjens 1.25, 8. David Willemsen 1.35,
9. Minkhorst, 10. Simunek 1.40.

Eibergen. Nationale veldrit: 1. Wolsink
1.01.56, 2. Scheller 0.05, 3. Minkhorst 0.18,
4. Weevers 0.27, 5. Tilemann 0.35.

Rijsbergen. Nationale veldrit: 1. Blijlevens
1.02.19, 2. Graafmans 0.11, 3. Van Hees
0.20, 4. Van Hellemond 0.25, 5. Klippel
0.45.

Blerick. Veldrit NWB. Amateurs: 1. Van
Bokhoven 53.47, 2. Crinen 0.14, 3. Van Dijk
0.47, 4. Peeten 4.15, 5. Voigt op 1 ronde, 6.
Maas, 7. Camps. Veteranen: 1. Rooyakkers
43.35, 2. Keijsers, 3. Lamber 1.51, 4. Faas-
sen 2.22, 5. Janssen 2.25. ATB: 1. Frieke
58.25, 2. Smeets op 0.02, 3. De Roo 1.01, 4.
Kuhlman 1.13, 5. Van Gestel 2.14.

'tsf raag s met een plaats bij de
jf. e acht landskampioenen van

&0] °P Papier het sterkst, maar
lt.f

,s acht de Zweedse lijstaan-
1^ er Eskilstuna in staat tot een
iteSsing- „Net als de Noren, voor
jsj|rst aanwezig bij de Handbal-
f. ■ 2ijn de Zweden sporters met

erfecte instelling. Zij spelen, aak het attractiefst."

SCHAATSENATLETIEK

"Oorse Sandefjord, vorig sei-
(ï4b.n °g actief in de Champions
H s^ e. en Paris Saint Germain -St in de Europacup 3 afgelo-
V ?r ." z^n °P PaPier de 'zwak-
lij buitenlandse ploegen, maar
"t ez^en het aantal internationals
L y

i herbergen, zeker in staat
ende reslutaten neer te zetten.

Arnold Stam: „ Gewoon evenflink doorgaan." Foto: anp

VANDAAG

Alkmaar. NK marathon. Mannen. A-rij-
ders: 1. Stam 150 ronden in 1.26.47, 2. Kra-
mer, 3. De Vries, 4. Hagen, 5. Van Kempen,
6. Pieterse, 7. Borst, 8. Alderts, 9. Takken,
10. Baars, 24. Kleine, 27. Huitema. B-rij-
ders: 1. Van der Grift 100 ronden in 59.07.
2. Kernper, 3. Bakker, 4. Robijn, 5. Feen-
stra, 6. Touber. Veteranen: 1. Kooiman 75
ronden in 45.52, 2. Ferweda, 3. De Boer.
Vrouwen: 1. Zwolle 50 ronden in 30.24, 2.
Pasveer, 3. Jolanda Grimbergen, 4. Sein-
stra, 5. Zonderland, 6. Dickhout.

HANDBAL

Heerlen. Kerstcross Avon. Mannen 9800
m: 1. Tadessa 31.56; 2. Milkessa 31.57; 3.
Jaspers 32.33; 4. Gielen 32 50; 5. Smulders
32.57; 6. Hoven 33.31; 7. Hendrix 33.42; 8.
Van Erp 34.01; 9. Goessens 34.05; 10. Her-
pers 34.10; 11. Kamphuis 34.31; 12. Weh-
rung 34.55; 13. Linssen (40+) 35.00; 14.
Vinken 25.18; 15.Parren (40+) 35.56. Vrou-
wen 6300 m: 1. Vullings 23.53; 2. Ruyters
24.32| 3. Rusman 25.36; 4. Kuunders 26.59;
5. Pepels 28.17. A-meisjes 2900 m: 1. Pan-
huysen 11.01. A-jongens 6300 m: 1. Courage
21.34; 2. Lotz 22.42; 3. Hendrix 23.00. B-
meisjes 1900 m:l. De Bont 13.29. B-jongens
2900 m: 1. C. de Bont 10.41; 2. Wetzels
11.25; 3. Ackermans 11.43.

I*t dj\cK Nederlandse bekerhouder
ysiann/V&L en landskam-JKv ,orn/Sittardia is het deelne-

<[ eld compleet.

Linschoten, halve marathon: 1. Stigter
1.06.54, 2. Hazeleger 1.07.32, 3. Van de Wilt
1.07.37, 4. Van Egdom 1.07.43. Vrouwen: 1.
Hijman 1.19.52, 2. Van Alphen 1.23.51, 3.
Sloots 1.24.02. 10km: 1. Robin Punt 30.34
2. De Bree 30.41.

Geleen. Internationaal jeugdtoernooi.
Meisjes: Limburg-België 8-8 en 14-17; Bel-
gië-Kreis Aachen 7-13 en 15-12;Kreis Aa-
chen-Limburg 7-23 en 10-23. Jongens:
Limburg-België 23-7 en 21-9; België-Kreis
Aachen 16-16 en 13-13;Kreis Aachen-Lim-
burg 13-20en 13-16.

keer. Hij won de KNSB-marathon
in Den Haag. „Dat was ook een
wedstrijd over honderdvijftig ron-
den. Ik heb daar moed uit geput
voor dit NK. De meesten kunnenzon verlengde marathon niet aan."

aangevallen en ik moest de gaten
maar weer dicht zien te rijden. Ze
hebben het ploegenspel perfect ge-
speeld. Ik kreeg ook geen hulp van
andere eenlingen zoals Henk Ange-
nent en Arend Veenhof. Zij reden
alleen maar achter mij aan."

ALKMAAR - Het peloton mara-
thonschaatsers gaat nog steeds ge-
bukt onder het bewind van de
Klerks-formatie. De prestatielijst
van de ploeg is dit seizoen met ze-
ven zeges in negen races indruk-
wekkend. Maar de overwinning van
Arnold Stam in de nationale titel-
strijd van zaterdag in Alkmaar was
ongetwijfeld de belangrijkste om-
dat het team sinds 1991 geen kam-
pioenschap meer had veroverd.

y
!%antal van 'slechts' zes ploegen
to, Noviteit voor de Handbalda-
>or' * net &fnaken van een der-

k v J>aniserende ploeg, zoals we in
St> i

en Revival/Blauw Wit en
Se fl gehad hebben, bleven er
\ voor het toer-
*l (}üVer- Doorgaan met acht teams
\t

s zes buitenlandse ploegen
"et z ctei*en, maar dat is te duur, of

D S P^oegen in totaal gaan spe-
v at laatste alternatief werd het

TENNISAppelscha. Veldloop mannen 10.700 m: 1.
Tibben 34.17, 2. Hofstra 34.59, 3. De Jong
35.06, 4. Hasebos 35.32, 5. Negerman 36.14,
6. Van der Lelie 36.33. Vrouwen, 5.500 m:
1. Zantinga 20.01, 2. Homstra 20.58, 3.
Spikman 21.06.

De ploeg van Klerks beheerste de
wedstrijd over honderdvijftig ron-
den van begin tot eind. Het peloton
kreunde op het snel slechter wor-
dende ijs onder de vele aanvallen.
Totaal werden er veertien kop-
groepjes geregistreerd.

Knecht

SCHAKENgeloven

Zaterdag boekte Stam zijn zesde
overwinning op kunstijs. Hij werkte
hard voor de winst. Achttien ron-
den voor het eind perste de 26-jari-
ge Brabander, die in 1991 op de
fiets nationaal kampioen tijdrijden
bij de amateurs was, de laatste de-
marrage uit zijn tanige lijf. „Dekans was groot dat alles bij elkaar
zou blijven. Ik ben weggesprongen
op het moment dat het peloton niet
oplette. Toen ik honderd meter
voorsprong had, begon ik er in te

Issy-les-Moulineaux. Internationale kerst-loop. Mannen: 1. Ezzher 9 km in 24.56, 2.
Silva 24.56, 3. Behar 24.58. Vrouwen: 1. Fi-
datov 6 km in 20.11, 2. Barsosio 20.11, 3.
Borissova 20.22.

Zijn ploeggenoten Yep Kramer
(tweede) en Peter de Vries (derde)
maakten het succes voor de ploeg
van Stam compleet. Bij de vrouwen
prolongeerde Sandra Zwolle, die
vorige week nog Nederlands kam-
pioene op de duizend meter werd,
haar titel.

Stam was verantwoordelijk voor
het merendeel van de uitlooppogin-
gen. „Het aanvallen zit me nu een-
maal in het bloed," zei hij. „Ik rijd
mezelf liever stuk dan dat ik zonder
zweet over de finish kom. Soms
breekt me dat wel eens op, maar
vandaag kon ik maar doorgaan."

Hoensbroek. Cadac-Consten-Breij toer-
nooi. HEA: Snelders-Sistermans 7-6 (9-7),
6-4; Bok-Van Dommelen 6-4, 6-2; Wassen-
Hofman 6-0 6-2. HEB1: Pechler-Van Osch
8-3; Pauschien-Drentje 8-4; Parent-Nacken
8-5; Stassen-Lensen 8-1; Zapour-Vrencken
8-6; Van de Bolt-Arets 8-5; Pechler-Smeets
8-3; Merry.-Ricker 8-2; J. Bok-R. van Dom-
melen 8-5; De Jong-Beekman 8-3; Schiller-
stassen 8-3; Ra. Boesten-Wiertz wo.; Ru.
Boesten-Van de Bolt 8-5; Bos-Coumans
8-5. DEB1: Wetzels-Verhoeve 8-5: Bruls-
Salden 8-1; Sambeth-Mostard 8-4; E.
Vioen-Damen 8-4; Hanssen-Scaltino 8-4;
Soons-Gulikers 8-6. DEB2: Zimmermans-
Nagelhout 8-4; Schreurs-Gulikers 8-6; De-
guelle-Palmen 8-3.

sportkort
tej. HENE -De Nigeriaanse in-

Rashid Yekini heeft
verbintenis gete-

tir,„ i^et de Spaanse club Spor-
Vg.^ijon. De 31-jarige Yekini
t>i;,L e dit seizoen voor Olym-
eö.r°S raeus. De transfersom

Vel âagt circa 600.000 gulden.
SqHo za* *n Griekenland een

rsing uit wegens wangedrag.

<l<> tRICKET - Aan het eind van
*eede dag van de tweede
edstriJd tussen Australië en

fl^'and stonden de Engelsen in
\^n lefs';e innings op een score
vier runs voor het verlies van
H0WlCkets- Australië was uit-
Ss men °P een totaal van 279

sport optv

Groningen. Internationaal toernooi. Zesde
ronde: Azmaiparasjvili-Beljavski 1-0, Mi-
les-Hodgson 1/2-1/2, Joesoepov-Sokolov
1/2-1/2, Georgiev-Tiviakov 1/2-1/2,
Goelko-Almasi 1/2-1/2, Van Wely-Van der
Wiel 1-0. Stand: 1. Sokolov 4 punten, 2.
Beljavski, Almasi, Goelko, Joesoepov, Az-
maiparasjvili 3 1/2, 7. Georgiev, Tiviakov 3,
9. Van der Wiel, Miles, Van Wely 2 1/2, 12.
Hodgson 1.

Op het kunstijs kreeg favoriet Lam-
mert Huitema weinig ruimte. Hij
was de laatste twee jaar met de titel
aan de haal gegaan en pakte tussen-
door ook nog het Nederlands kam-
pioenschap op natuurijs. De rijders
van Klerks beschouwden Huitema
als hun gevaarlijkste concurrent en
handelden daar ook naar.

„Het vizier werd de hele wedstrijd
op mij gericht," zei Huitema, die
uitgeput als 27e finishte. „Ik moest
gesloopt worden. Er werd constant

Concurrent

WIELRENNEN
sportprijsvragen

Rijkevorsel. Internationale veldrit over 1
uur. 1. Herygers, 2. Simunek 0.48, 3. Wil-
lemsens 1.22, 4. Van der Poel 1.50, 5. Dael-
mans, 6. Van den Abeele, 7. Van Donink, 8.
De Bic, 9. Moonen, 10. Richard Groenen-
daal, 27. Kools.

05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazine Sport.
13.15-14.15 RTL 4: voetbal, topclubs vai
Europa.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
18.45-19.10RTL Television. Sport.
21.20-21.50 Ned 2: Sportfreaks: quiz.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

Voor teamgenoot Piet Kleine, dit
seizoen opvallend sterk bezig met
vijf overwinningen, was er dit keer
geen hoofdrol weggelegd. De post-
bode uitKerkenveld trad als knecht
van Stam op. „Het was best wel
moeilijk om de benen in de finale
stil te houden. Maar onze ploeg
moest op dit NK het een en ander
recht zetten. De hoofdzaak was om
de titel te veroveren. ledereen in on-
ze ploeg wilde zich daar onderge-
schikt aan maken."Op 26 november kwam de omme

Operatie
In het begin van het seizoen zag het
er niet naar uit dat Stam zou kun-
nen toeslaan. Na een neusoperatie
in september waarna hij vier weken
rust moest houden, was hij het ge-
loof in eigen kunnen kwijtgeraakt.
Eenmaal terug op het ijs leek Stam
geen schaduw meer van de tempo-
beul die hij altijd was.

ijAMERHOGE GORDIJNSTOF (270 cm) va 29,80p.Mm|gE"

China onderzoekt
dopingprobleem
PEKING - Het Chinees Olym-
pisch Comité (COC) heeft een
commissie in het leven geroepen
die het dopingschandaal op de
Aziatische Spelen gaat onder-
zoeken. Op dat evenement zijn
elf Chinese sportmensen, onder
wie zeven zwemmers, schuldig
bevonden aan het gebruik van
dope. De zondaars zijn inmid-
dels geschorst. Verder maakte
Yang Tianle, directeur van het
Chinese dopinglaboratorium in
Peking, bekend dat er in China
het afgelopen jaar 1608 sport-
mensen op doping zijn getest.
Van hen waren er 24 positief.
„Die getallen bewijzen dat het
COC zich serieus en zorgvuldig
bezighoudt met de dopingpro-
blematiek," aldus Tianle.

Hockeysters naar
Zuid-Afrika
DEN HAAG - De Nederlandse
vrouwenhockeyploeg maakt van
28 januari tot en met 7 februari
een trip naar Kaapstad in Zuid-
Afrika. Daar staan drie inter-
landwedstrijden op het pro-
gramma. In het najaar reist
Oranje wederom naar Zuid-Afri-
ka voor deelneming aan het
olympische kwalificatietoernooi.
Bondscoach Torn van 't Hek
heeft een voorlopige selectie van
zeventien speelsters samenge-
steld uit de clubs Bloemendaal,
MOP, Den Bosch, Kampong,
HGC en HDM.

Cricketteam
wint finale
NAIROBI - Het Nederlandse
cricketteam heeft in Nairobi het
revanchetoernooi van het WK
voor B-landen gewonnen. In de
finale bleef Nederland gastheer
Kenia de baas met zes wickets.
Eerder in de week had Neder-
land in de voorronde gewonnen
en verloren vanKenia. Hetzelfde
resultaat boekte, de nationale
ploeg tegen de Verenigde Arabi-
sche Emiraten, dat door twee
nederlagen tegen Kenia werd
uitgeschakeld.

Bekentenissen in
omkoopschandaal
KUALA LUMPUR - Drie voet-
ballers in de profcompetitie van
Maleisië hebben met kerst cor-
ruptie toegegeven. De - politie
gaat verder met de verhoren. Het
schandaal heeft intussen een
enorme omvang genomen. De
laatste weken werden totaal 51
spelers gearresteerd. De drie
schuldbekenners zijn van de
club Selangor. Zij werden opge-
pakt na de nederlaag met 0-4 in
de halve finale van de Malaysia
Cup, drie weken geleden. Hun
handelingen stonden onder regie
van bookmakers, van wie er in-
tussen drie vastzitten. De politie
kondigde nog meer arrestaties
aan. De voetbalbond onthield
zich van commentaar.

Motorcross
gladweg afgelast
VALKENSWAARD - De tradi-
tionele motorcross van Valkens-
waard, die gistermiddag zou
worden gehouden, is in verband
met de weersomstandigheden af-
gelast. De wegen in de buurt van
het Eurocircuit en het parcours
waren spekglad. De wedstrijd,
die de laatste jaren gemiddeld
3000 toeschouwers trok, stond
voor de negentiende keer op
tweede kerstdag op het pro-
gramma. Het is de eerste maal
dat de cross moest worden gean-
nuleerd.

Bloedprop in
hersenen na k.o.
RAYONG - Bokser Danny Nu-
nez uit de Dominicaanse Repu-
bliek werd na een k.0.-nederlaag
tegen de Thailander Saen Sor
Ploenchit naar een ziekenhuis
gebracht. Daar constateerden
artsen een zwelling en een
bloedpropje in de hersenen. Ope-
ratief ingrijpen werd in eerste
instantie nog niet nodig geacht.
De toestand van Nunez was gis-
teren bevredigend. Voor Saen
Sor Ploenchit die voor eigen pu-
bliek in de elfde ronde raak
sloeg, betekende de overwinning'
prolongatie van de WBA-
wereldtitel in het vlieggewicht.

sport.
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„Veneken" OCCASIONS
Grandioos eindejaarsvoordeel

GT-ZT-92 DT-RT-90 GJ-XV-03 ZK-89-PB
Peugeot 205 Accent Peugeot 309 XL 1.4 VW Golf CL 1.4i Mazda 323 1.6 Volkswagen Golf 1.6
'93, rood '92, grijsmet. '93, Dusty Mauve perl effect '91, grijsmet. Stuurbekrachtiging
16.000 km. 22.000 km. 45.000 km. 62.000 km. '91, donkerblauw

FH-PH-59 »rVT"IB
n - « c ,v FN-VN-28 vt 15l xVolvo 440 GL I.Bi 92. Nissan Primera 1.6LX Daihatsu Applause vw Gntf 11 BMW 316

blauwmet. gasinstallatie '92. grijsmet. ,"" »OIT '■* '87. grijsmet..
29.000 km. '35, wit. 97.000 km. 69.000 km. w. wlt sporfvelgen

mtr mgK/mmti.t%- «.«.iiiJiMMjl

DZ-ND-49 GJ-LL-88 RX-84-LB YK-49-KJ
Golf CL 1400 + alarm Golf 1400 Honda Civic VWJettaPacificlBoo R,Lt" „.
'92. rood '93. rood '87, zilvermet. '90, grijsmetallic AUfil ÖO l.öS
20.000 km 21.000 km. 114000 km. 73.000 km. '87, beigemet.

Daihatsu Charade 1.3 80 lsj Aud?Bo 1.8 VWPassat 2.0 1design Mi!61
47.000 km. '88 wit '90 '93, zeer veel acces, aubergine 101.000 km.

Verkoopcentrum
Peter Schuncksrraat 10, Heerlen, tel.: 045-412641

PARKET /ff Êy^M
EINDEJMRS-KORTING J

/*eiken lamelparket vani29,-voor 109,- pm2 È
* beuken lamelparket van 124,- voor 104,'pm* È

* massiefparket gelegd vanaf 59f- pm! È
*lamettvloeren vanaf S9r pm2 m

* specialist in boeren eiken planken È
Ongelooflijk: È
als extra: isolerende ondervloer gratis È

Rijksweg zuid 233 - geleen

É Provincie Bureau Bibliotheek

-imbura Postbus 5700
""*"* jj 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg, gelet op
M413/S2-94 paragraaf 3.5.6. en artikel 3.19 van de

Algemene wet bestuursrecht, maken bekend,
dat zij voornemens zijn voorschrift 6 verbonden
aan, de bij hun besluit van 30 maart 1993, no
BU 53852, aan Gebr. Theeuwen 8.V., Veerweg
11 te Blitterswijck verleende vergunning voor
het onttrekken van grondwater te wijzigen in die
zin, dat de houdervan de vergunning verplicht
is uiterlijk 1 maart 1996 (oorspronkelijke ver-
gunning voor 1 december 1994) aan de direk-
teur van de Hoofdgroep Verkeer Waterstaat en
Milieu ter goedkeuring een rapport te overleg-
gen. Binnen twee weken na deze bekendma-
king kan eenieder tegen het ontwerp van het
besluit schriftelijk gemotiveerde bedenkingen
indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene, die schrif-
telijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Alleen degenen, diebedenkingen hebben inge-
bracht op dewijze als bovenomschreven en
eenieder dieaantoont, dat hij daartoeredelijker-
wijs niet in staat is geweest en degenen die
bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigin-
gen die in de beschikking t.a.v. het ontwerp
daarvan zijn ingebracht, zijn later tot het instel-
len van beroep gerechtigd.
*

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK |

, : M
Kompleet verzorgde L

doorgaans sp*«««<<«<^^~<«<»««*«^^
inklusief. )^\\\
HALFPENSIQN^Jk: / J^T Jhl
mGHmskwERf^^fe^^
Aif F FVriÉß<lFïm^ig*mT(^
vervoer per fiïxe ">"r2Oa^o^!^C'^ ATQUNSTC^ASS bus *""-*sE^<2^ jj

ik
| Onze brochure ui

! REIZEN '9$
//gt voor u klaar!! el

f Bel vandaag nog voor een i 6GRATIS exemplaar boordev* I
reisinformatie. Dan weet v c

meteen wat wij bedoelen irt d

/^&l\Tj\7'M
.^,,.,. REIZEN 1

"lAam'°" I BEL DE REISINFOUIN: I /f104499- 54 il rif
I

i
1 -H

f i

LAAT CARAPATIËNTEN NIET STIKK'
Astma Fonds 55 Giro 55Ö

Reduziert! I
Reduzieren Sic nicht Ihre Ansprüche

Appelrath-CÜpper mmmW Blazer Blazer-Mantel
rDr|l i7Ï/^rT 'mW m 'modisches Karo, immer aktuell,
It7UUZ.It?M :J

AM^^m^ ein- und l/IC marine, tabak, /*qq

Lambswoll-Pullover Seiden-Blusen W^^Ê 0/^ $HP Sportswear-Jacken Kurz-Mantel
10% Cashmere-Anteil apartes Dessin, m Microfaser; reine Schurwolle,
in Pastell- £/\ modische rr 'iSÊ m wind- und l -| HO mit Samt- inoFarben 3U>- Details 039" vè**** wetterfest L7Ö) m Kragen "s"ö.-
Sportive Pullover Streifen-Blusen *—«*». iHH Microfaser-Jacken Loden-Mantel
hochwertige reine Baumwolle, 4JÊ W Kapuzenform mit Kapuze u.
Jacquard- mig ideal zum mig "*"* ft ■ mit Fuchs- I(\Q Waschbar- Af\QMusterung '^)" kombinieren '*mm JÊ Besatz ósOm" Besatz tVo*"
Zopf-Pullover Flanell-Blusen Woll-Jacken Lammfell-Jacken
jung und sportiv, uni u. kariert, Jm angeschnittene naturgewaschen
modische mt^ aufwendig «£ Ë Tji|: Kapuze in /«no Snow-Top- f\(\£
Farben '^5- verarbeitet ÖJmm Ë Doubie-Optik ZVo." Qualitat s)d% m

Colored-Jeans Kurz-Röcke KufZ ~MQntel Samt-Kleider
mit Gürtel, italienische mmm^k m Slipon auf mit raffiniertem
perfekte «,- Lange, mit sr g* ttl *Jj Wollfutter, .* qq Rücken- I(\Q

Marken-Hosen Marken-Röcke | J^^^^HHHB Popeline-Mantel Hosenanzüge
mit Bundfalte, klassische Form, 1 Jl modische Hüllenform Crêpe-Qualitat
Schurwoll- no hochwertige go L\m mit Flanell- elegante *i.

' ""Cr
" -£*'

Das Modehaus in Aachen
Großkölnstraße
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merk je. We praten over hun lo-
pen, want dat is hetgeen hen nu
het meeste boeit en bezighoudt."

Ook de finale van de AVON
Kerstcross zal ongetwijfeld aan
bod komen tijdens het diner bij
Herman Vleugels. Of de nas-
maak bitter is? Herman Vleugels
betwijfelt het.Praten over Kerst maakt vooral

„Die knapen voelen wel degelijk
dat het hier Kerstmis is. Ze heb-
ben meer last van heimwee. Dat

„Ik wil niet boven hem staan,
maar juist naast hem. We zijn
collega's die elkaar prima aan-
vullen. Daarom heb ik bij PSV
dat woordje 'hoofd' laten
schrappen."

Herman Vleugels
#NDGRAAF - Met een voldane blik in zijn ogen tilt
,pV-trainer Herman Vleugels (47) zijn muts van het
Nd. Na afloop van de AVON Kerstcross maakt hij de
Rns op. „Eerste plaats bij de jongens, een en twee bij de
£°Uwen èn de heren. Dat kan geen andere trainer zeg-
Jïn." Vleugels zoekt de bevestiging bij de omstanders. Dat
lriiet nodig.

Vleugels houdt van een gedegen
aanpak. Ook in het dagelijks le-
ven. Als verantwoordelijke bij
het productieproces van de Lips-
afdeling in Heerlen levert hij een
kwaliteitsprodukt af. Dat wil hij
ook in zijn sport.

Aanpak

De Nederlandse cultuur is hen
vreemd. Zelfs het krijgen van ze-
geltjes in een winkel wekt hun
achterdocht. Zij willen niemand
voor de voeten lopen. Behalve bij
een wedstrijd."

Vleugels' instructie is kort. „Tot
de laatste ronde bij elkaar blij-
ven. Daarna mag iederzijn eigen
weg gaan." De kortste weg naar
de finish.

Hij kan veel geduld opbrengen.
Heeft er ook kijk op. De winnaar
van de klasse jongens, de 11-ja-
rige Vincent Martens, gaat een
hele grote worden. Dat weet
Vleugels nu al. „Hou dat Land-
graafse joch maar in de gaten.
Sinds hij anderhalf jaar geleden
bij mij is komen trainen, heeft
hij nog geen wedstrijd verloren.
Een echte winnaar. Dat mis ik
helaas bij veel atleten. Toch had
ik stiekem gehoopt dat Vincent
vandaag zou verliezen. Is goed
voor zijn ontwikkeling."

# 'Kerstinstuif' in huize Vleugels. Herman Vleugels en winnaar Woldemeska Tadessa (rechts) hebben reden tot
lachen. Terwijl Mariet Vleugels plaats maakt op het bord van Aydonja Aitnafa, nemen Francois Wolderine (tweede
van rechts) en Woldeslasa Milkessa deKerstcross nog eens door. Foto: dries linssen

Verliezers weten pas hoe mooi
een overwinning kan zijn. Vraag
maar aan de nationale topper
Luc Krotwaar. Onder leiding
van Vleugels maakte hij een
schitterende come-back. Ande-
ren oogsten nu van het werk van
de Landgravenaar. Vleugels wil
er geen woord aan vuil maken.
Het zij zo. Maar je ziet dat het
hem niet lekker zit.

De PSV-trainer geeft de uitslag
voor het startsignaal. „Tadessa
wint voor Milkessa die terug-
komt van een blessure. Als het
andersom is, zou dat een verras-
sing zijn." Vleugels krijgt gelijk.
Maar het had niet veel ge-
scheeld. De laatste haakse bocht,
vijftig meter voor de finish, is
Tadessa's laatste kans. Zijn op-
ponent laat 'de deur' open. Ta-
dessa duikt binnendoor en drukt
en passant Milkessa weg. Foei!
„Daar maken zij geen punt van.
Zoiets gebeurt. Als er maar een
van hen wint." Vleugels denkt
verder: het is iemand van 'mij'
die wint.

Vleugels heeft er geen
Rijken naar. Dat was ook al
.Wens de race. Hij zet bij de he-
j, 11 twee jokers in. Woldemeska

en Woldeslasa Milkessa.
*cc Ethiopische hardlopers die
eerlijk voor hun leven hebben

rennen. Gevlucht naar,ederland waar zij nu hun snel-
'd omzetten in klinkende
ünt. De Kerstcross past precieshun trainingsschema.

Cultuur

" had voor de Landgravenaar
§ beter kunnen uitpakken. De

zorgden
dat zon twintig lopers uit

E regio Eindhoven forfait ga-
R Vleugels: „Het regende van-
*rgen telefoontjes. Trainer,

** moeten we? Ik heb hen ge-
W het gezond verstand te ge-
kken. Thuisblijven dus. Er is
* nog leven na deze cross.
6 Kerstcross, het is inmiddels

" 33ste, vindt zijn hoogtepunt
'de accomodatie van de voet-
JlVereniging Heksenberg. De
Pjshlijn is voor de kantine ge-
kken. De atleten kunnen zo
?*r binnen om hun prijzen op
[talen. Maar eerst even de be-e 1 strekken: uitlopen.

Wolderine triest. Toch wordt in
Ethiopië pas over twintig dagen,
op 14 januari,kerstfeest gevierd.
In het Afrikaanse land, waar alle
maanden dertig dagen hebben,
leeft men in 1987.

De Limburger heeft het druk
met de Ethiopische vluchtelin-
gen bij PSV. Hij heeft met hen te
doen. Jongens van wie soms hele
families zijn vermoord. Of zijn
uitgezwermd over de hele we-
reld.

„Die jongens missen veel,"
meent Vleugels. „Na afloop van
de wedstrijden neem ik ze mee
naar huis. Kunnen we nog een
beetje aan kerstviering doen.
Een hapje en een slokje, en pro-
beren een familiesfeertje te creë-
ren."

Sinds twee jaar is Vleugels bij
PSV-Eindhoven hoofdtrainer
van de middenlange afstandslo-
pers. „Laat dat 'hoofd' er maar
af," laat hij weten. Onlangs
diende hij bij PSV een verzoek in
om nog een coach aan te trekken.
Theo Kuunders, waarmee Vleu-
gels het voortreffelijk kan vin-
den.

' chitterende knapen met een
Jzonder fijn karakter," zegt. eUgels. „Ik heb een heel goede
*1d met hen. Ze komen met al
Utl zorgen en problemen bij me.

kunnen zetten. Dat weet hij
maar al te goed. Toen zijn broer
sneuvelde, moest hij diens plaats
in het legerovernemen. Het werd
een vaandelvlucht. In Ethiopië is
een kogel voor hem gereserveerd.
Hij is jaloers op een Poncke
Princen. Zijn land zal voor nie-
mand ooit een uitzondering ma-
ken.

Pak Francois Wolderine. Hij zal
nooit meer een voet in Ethiopië

Sistermans nog niet
zeker van kwartfinale

Van onze correspondent
MAARTEN MARRES

fct Sistermans een set had ge-
| ' de nederlaag niet eens zogeweest. De Limburger had in
Ijjteval tenminste de tweede
1^ en daarmee een plaats in de
Ufj 'male voor donderdag vast in

**" Na een gelijkopgaande eer-

jf^SBROEK - Tennisser Dial-is jistermans is nog niet zeker
jjj'aatsing voor de kwartfinales
l e invitatie A-afdeling van hete.c~Consten-Breij toernooi in
t,sWoek. Na zijn overwinning
\.tti Kernpers kon Sistermans iny^eede wedstrijd tegen de Bra-er Bas Snelders de eerste
H,s in de poule veiligstellen. Sis-
I^Jis ging echter met 7-6, 6-4

speeld. David Hofman leed zijn
tweede nederlaag in poule B. Rogier
Wassen was duidelijk een maatje te
groot: 6-0, 6-2. Wassen en Heethuis
zijn in deze poule zeker van een
plaats in de kwartfinale. Hofman
kan zich op het B-l gaan concentre-
ren. In de eerste ontmoeting in pou-
le C won de hoogst geplaatste spe-
ler, Martijn Bok, met 6-4, 6-2 van
Peter van Dommelen. Vandaag
(17.30 uur) treedt Peter van Dom-
melen aan voor zijn tweede partij
tegen Eric Brummer. Rond 19.00
uur komt Mare Merry voor zijn
tweede partij op de baan tegen de
finalist van de Nationale Master,
Sander Groen. Als afsluiting van de
derde dag van het A-toernooi spe-
len Rogier Wassen en Remco Heet-
huis omstreeks 20.30 uur tegen
elkaar.

ste set moest de tiebreak de beslis-
sing brengen. Sistermans zette
daarin een 6-3 achterstand om in
een 7-6 voorsprong. Op zijn eigen
service had hij de mogelijkheid de
eerste set naar zich toe te trekken.
Deze kans liet hij liggen. Snelders
won alsnog met 9-7.

Sistermans is nu afhankelijk van
het resultaat van de ontmoeting
tussen Snelders en Kernpers, die
morgenavond om half zes wordt ge-

Het dreigde de genadeklap te zijn
voor Sistermans, die in de tweede
set volledig uit zijn doen was. Snel-
ders liep snel uit naar 5-1. Sister-
mans mobiliseerde al zijn krachten
en kwam terug tot 5-4. Het was
echter niet genoeg. Hoewel hij op de
service van Snelders zelfs een 0-30
voorsprong nam, ging ook de twee-
de set naar de Brabander.

Zaak De Bruin
begin maart
aan de orde

DEN HAAG - De arbitrage-
commissie van de Internationa-
le Amateur Atletiek Unie
(lAAF) komt zaterdag 4 maart
in Monaco bijeen om de doping-
zaak van Erik de Bruin te be-
handelen. De kwestie stond
begin november al op de agen-
da, maar werd toen op verzoek
van de advocaat van de discus-
werper, mr. Wilfried Veldstra,
uitgesteld.
De Bruin reageerde op 1 augus-
tus vorig jaar bij wedstrijden in
Keulen positief op een doping-
controle, waarna de Koninklij-
ke Nederlandse Atletiek Unie
hem terugtrok voor de wereldti-
telstrijd later in de maand in
Stuttgart. De tuchtcommissie
van de KNAU sprak De Bruin
in november 1993 vervolgens
vrij wegens gebrek aan bewijs.

Hens Blom op
stage in Parijs

Iv

- Rens Blom gaat de ko-
e vier dagen weer trainen ins- De 17-jarige polsstokhoog-

ije §er van Unitas, die in januariiL ft indoormeeting in Dortmund
'0 re ldrecord voor 16-jarigen op
(trJj^acht, brak in april bij een
l^ stage een middenvoets-
Jute' Daardoor moest hij het
t Or-seizoen, met inbegrip van

het wereldjeugdkamioenschap in
Lissabon, aan zich voorbij laten
gaan.
Op 8 januariwil de NOC*NSF-leer-
ling van het Bisschoppelijk College
de draad weer oppakken in Dort-
mund. De komende twee jarenzijn
beslissend voor de toekomst van het
talent. „Als ik dan nog steeds 5.10
spring, kies ik voor een vliegersop-
leiding aan deKMA. Mocht ik 5.80
springen, dan kan ik de KMA-stu-
die beter een aantal jarenuitstellen.
Je kunt immers niet je hele leven
polsstokspringen."

tI^LVOETBAL - BouwfondsilrJl heeft het door Trendy Stor
Vb n zaalvoetbaltoemooi ge-
*S De finale tesen zvv wmy

s^igde in 1-1, waarna de Ge-
\ de strafschoppen beter na-1
*t - Veritas heeft
W van Alt-

erheide gewonnen door in de
%r. met 3-0 te>n.

" BASKETBAL - De jeugdselectie
van CUVA Houthalen heeft het
toernooi van Laneche/BSW gewon-
nen. De Belgen eindigden voor de
gastheren, die een selectie hadden
samengesteld bestaande uit talent-
volle spelers uit Limburg en Oost-
Brabant.

" WIELRENNEN - In Maastricht
vindt morgen de zesde wedstrijd
van de Interclubcross plaats. De
cyclocrossers starten om 13.00 uur'
bij de Dousberg. Anderhalf uur la-
ter is het de beurt aan de ATB'ers.. Van onze correspondent

(^^_ MARCEL WERRY

\A^TRichT - Dimitri Reinder-
'»H ?,eeft de twaalfde Schaaknacht
thfe^aastricht op zijn naam ge-
?«l(j en-De Leeuwardenaar verza-

b in het Denksportcentrum
'*$pnten uit elf wedstrijden. Dat
%*r> ° Punt meer dan meervoudigWh!'1331' Erik KnoPPert uit
NtjjpL' Ismet Burovic eindigdeW ht punten op de derdeplaats.
Klofrt over neSen vrijdagavond
Hie startsignaal voor de 58

?iiIl!? ers- Van hen werd verwachtta J het ruim elf uur achter het
rcht*HUden uithouden- Een °P-
êfrj die door iedereen volbracht

Reinderman
bij de les

In de hoofdgroep was vooraf al be-
kend wie bij de bovenste drie zou-
den eindigen. De grote vraag was
echter in welke volgorde. In de vijf-
de ronde deelde Dimitri Reinder-
man een belangrijke klap uit, toen
hij op magnifieke wijze medekoplo-
per Knoppert in een rechtstreekse
confrontatie klopte. Burovic kwam
remise overeen met Reinderman,
maar de voor SV Schaesberg uitko-
mende schaker liet tegen mindere

goden te veel steekjes liet vallen om
een kans te maken op de eerste prijs
van vijfhonderd gulden.
In vergelijking met de voorgaande
edities viel het deelnemersaantal
iets tegen. „Ik weet ook niet hoe dat
komt. Normaal hebben schakers er
niet zoveel bezwaar tegen om er
vlak voor Kerstmis nog eens flink
tegenaan te gaan," aldus medeorga-
nisator Maarten van Gils van Ver-
enigd Schaakgenootschap Maas-
tricht (VSM).
Beste Limburger werd VSM'er Mar-
tin van Gils. Hij scoorde 6,5 punten,
goed voor een vijfde positie in de
eindstand. Van Gils won zes duels,
verloor er vier en speelde één keer
remise.
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de beste keus in audio, video en elektro
I Heerlen , Geleenstraat 21, naast Stadskantoor, tel. 045-711440. |
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f V I -O '^ . » 7" >^ N. ~~~ ' i~_J Salty Dog Oldaxe denim broeken Nu 2 voor So,'l

■ decemb »**
C nX<o>1* %^^omWo^m : Honderden Salty Dog sweaters, I

■ Za-4*i V^, * \ JnPl0*0 VmiCmmm tmJ^mlmAm* mm cJ-A+m mUm \ S l̂t^og\

I A

m^mm^^^^^^ m̂m^m'^^^'~^nÊ mmmmmmWmW^!ËMkmm>md^m^dtJÊM

Audi 80 2.0 E, 90 pk Sedan
Deze auto's zijn extra voorzien van
" Elektrisch bedienbare ramen voor en achter- Elektrische en verwarmbare buitenspiegels- 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 de
nettoprijs geldt.

van 51.1 14,-voor fJ i^c!3
Audi 80 2.0 E Sedan

Deze auto's zijn voorzien van- Bestuurdersairbag- Elektronische startonderbreking- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel- Centrale portiervergrendeling- Stuurbekrachtiging- Metallic lak
van 47.1 13,-voor WM R*>*£jJ

I 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 mJmÊmm* * **J***^
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief afleveringskosten.
De gezamenlijke Audi-dealers van Zuid-Limburg
Beek: Auto Veneken, Prins Mauritslaan 171; Bunde: Nie Nijsten, Sportlaan 22;

Heerlen: Garage Veneken, P. Schunckstraat 10;
Hoensbroek: Auto Tasco, Economiestraat 47;

Aérm a X Maastricht: Van Straten en Zn.,
f Mm\\J^jll Via Re 9ia ' 7°: Mechelen: Auto Caubo, Hilleshagerweg 33;\r *^~^~mg Meerssen: Ploemen-Schols, Ambyerweg 2; Sittard: Auto Veneken,

Leijenbroekerweg 27; Valkenburg: Auto Caubo, Neerhem 25.
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L/iv oude garderobe is NU geld waardM
véél geld....

en bovendien steunt u 'n goed doel. ÉfÊ
Bij aankoop van nieuw, ontvangt u tegen inleveringNjjfjiß
van 'n zelfde oude exemplaar 'n fikse inruilpremie |^H

terug volgens nevenstaande lijst. frjt; uw
De nog functionele kleding wordt gebruikt voor fEÉÉyBJ

humanitaire doeleinden. BÜH?

2 JANUARI ZIJN ALLE ZAKEN GESLOTEN I.V.M. INVENTARISATIE

I mode? CGCta )mIBji|§
Pireiiïintf Tfe€€l€fl|B»J

ROCGELMARKT2 I BOXTEL ■ TTTHJ
MOZAÏEK GALLERY I I STATIONSSTRAAT 47 I

TEL. 04749-4220 TEL.04116-76322

Een kraan ia ladia doel wonderen...
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OP DEZE AUTO ZIT ALLES WAAR U VAN DROOMT.
TEMPRA LIBERTY. Kxiru ruim MI iu>>>voordelig uuk. dankzij 'n

UITGEBREID PAKKET EXTRA'S TERWAARDE VAN C.V f. 5.75»,- WAAKVOOK. ,* USLECHTS F. 1.500.-BETAALT. O.a. met meflUcUk, lichtmetalenwielen.
CINQUECENTO N» ook leverbaar in de uiterst sjx,r„eve versie Spurt.né . leren «uurwlel enSpeciale binnenbeUedü* centrale deurvergrendeünj, Vanal I. 19.950... Er >s al een Clnqueoento vanal f. 16.995,-.

v(Hir lmetbm„, s,a, lonWag„n en Sed»
| \ Er is al een Tempra vanal f. 29.995,-.Leaseprijs vanal I 831,-.

PUNTO CABRIO. Comforubel, ruimen veilig. 2 versies: de OUS en de 90 ELK \ PUNTO. Leverbaar in meer dan 20verschillende ulrvoeringen, \
(met elektrisch dakj Vanaf f. 39.950,-. Leaseprijs vanaf f. 949,-. \ . standaard met airbafj f95 modd) \anat I. 23.295,-. .ease,>rijs vanaf f. 616,-. \

l (fok leverbaar als t IT, de snelle jongen onder de Punto s 1

\\ Met 1400Turbo-motor, die 136pk levert. \
\ \ \ TIK > Met eenfikse inruilprcniic ofeen ACCESS' lIKES-I'AKKET NAAK KHI7E
\ 11'-AI'EAL' TER WAARDE VAN' MAAKLIEFST f 2.7.M.- I'czc aanhiedinr; geldt mcl
\ \ \ voor de Überty-modellen De Tipo I*er al vanaf i. 27.450,-.

fifijhfc. \ \ \ Leaseprijs vanaf 792.-- \ COUPÉ KIAT. Deabsolute top in zn klasse. Mei 2.0 1. 16V motor, \ \ \
tg\ WÏÈJmf AmX \ ook met Turbo. Vanaff. 59.950,-. Leaseprijs vanaf f. 1 .Wo,- \ , \ \

jfmT/^ L a^. mËmiBA- \ \ \ UI.YSSE. Dc top in zn klasse. Schuifdeuren aan lx:ide zijden \ \
ÉÊm^-^ÊÊmm^m WÊmmÊÊÊmumm Wm\ \ \ \ Ruim genoeg voor 8 volwassenen. Vanaf f. 57.350,-. \ \

|PW ~gM St^^XÉillflilii^Éttßft \ \ \ Leaseprijs vanaf I. 1.334,-. \ \

" H&^v gr AmÊM lët. .^aOaiß"^^^ aHß]a^ta._ \
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Honderden mensen in Nederland komen al dagenlang slaap Ze, dat zijn de mensen achter de Fiat Deoembershow. De Fiat. de ruime Ulysse en de vrolijke Punto Cabrio op tijd op de te profiteren van onze aantrekkelijke aanbiedingen waarvan

tekort. Ze geven even wat minder aandachtaan echtgenote, man, meest spectaculaire autoshow van het jaar, met het meeste plaats van bestemming zijn gearriveerd. En de Cinqueeento sommige trouwens alleen de komende twee weken geldig rijn.

vriend(in), ouders, kinderen, hond, kat, konijn, goudvis. Ze mis- nieuws. Ze, dat zijn 191 Fiat-dealers met hun personeel. En tien- Sporting, Tipo, Tempra en Punto in de showroom staan. Waaronder de meer dan interessante Rij nu, betaal later -regc
sen hun favoriete t.v.-programma's. tallen chauffeurs van het type ruwe bolster, blanke pit, die Dat doen ze allemaal voor u. Dus mis de gebeurtenis van Kortom, het is hoog tijd voor de Fiat gjff^gjj

Ze nemen geen tijd meer voor hun hobby's (bijv. vissen). met opleggers stad en land afrijden, om op tijd met hun kostbare het jaarniet en kom langs om van al dit moois te genieten. En om Deoembershow. Tot en met 31 december.
Ze weten niet eens meer hoe 'n fatsoenlijke maaltijd smaakt. ladingbij de Fiat-showroom te zijn. IfEUDATriJ /\D f>C ElAT nCfCMRCDCUAU/ TftT FM MET 31 DECEMBERKortom, ze zijn aan het werk. Keihard aan het werk, wel te verstaan. Ze halen opgelucht adem, wanneer de gloednieuwe Coupé JE BLUFT JE VERBAÏEN WF UB MAI UtVCIYIDEKSnVW. IVI BIT IflKI «91 WEVKIfIDEK.

V^____^ PrUJZEN INCL. BTW/BPH, t.\c :i. Kl ISTEN KIJKLAAK MAKEN WUZKUNOBN VOOkIIEIIOIHIEN LEASEPRIJZEN GEBASEERD OH ELS LEASE,)(WTRACt VAN4N BAANDEN/» UU» KM H Jll VIA HATLEASE fUtt-SUS UU) INrOItMEEII UUl .NS NAAK I.E UU M BETAAL I.AfEK"-Vl HHWAAIUIEN

BERG EN TERBLIJT: AUTOCENTRUM BIERMANS 8.V., RIJKSWEG 24, TEL 04406 - 40574 BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS 8.V., AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 25 16 44

I EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -1433 GELEEN: AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN 8.V., RIJKSWEG ZUID 310, TEL. 046 - 756222
HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 742121 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 413916

STEIN: AUTOBEDRIJF VAASSEN. EN ZN., HOUTEREND 52, TEL. 046 - 334683
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Nog nooit is het verschil tussen van en voor

zó groot geweest. \■ REGENJASSEN flflflri-fTTT?frT>7eT?OTflfll NYLON LICHTGEWICHT KOFFERS MtsSportieve modellen met uitritsbare ■ 4ly£N£KllLVJ^ Met metalen frame, wielen en trekrien' < zw.ntervoering r_*j, # _ |*M "
-»BBBf__^__^_^_^_^_iJ | n marine en zwart. "TH.!*9Van^n^ Dit IS paS VOrStelljk (^lllllll6ll. DEKBED DREAMSTAR 80cmVa„*«- Voor 79/ '

voor y«,- Alles maar dan ook alles moet »"»^ "*- 72/8JACKS Tijk van 100% katoen. -CO 'fansemode"en wee (dus ook alle merkartikelen) 1* _"L v IQQ . *><-*"*-- - <?y, %
win_£H?ft--n j^jilPr- ° ' Van>*J^L), Voor IJ Jf f_ T 'or _ om ruimte te maken voor de 2Peso°s oqq 65cmVn**^ Vo° "^/

Voor 7Ü, # Van^B^T Voor £Wy ~_________
kostuums komende voorjaarskollektie. ts— o4n _

iJRTtI-3Jy{ÏT_—^_"^n^3 ln zuiver wollen en trevira/wollen Van fJIW,^ Voor <3^m J m ___i^^r_lKa«I|iII2OTMOTOTiOTHIBIaB kwaliteiten. Een- en tweerij modellen. _e__fl"^^a__i xNU MET KORTINGEN VAN
(Ook verkrijgbaar in onze 20, 30 EN 50% «■»_.»__._. _^^^^^^^^^_ w . __■ »«« -b__^^^__B_l I *damesmodezaak te Geleen).

KQLBERTS J M J LI __^^__É l!In uni en fraaie Engelse ruitdessins. _■ '__ ■ ■___ _L _*_■ °WOLLEN MANTELS EN COATS wnn f ?Üg—rn j_]jTlfl~ fl ot^ _^ 2
In diverse modellen en kleuren. _-* _—* j§| „fe? *4w!i _e_B*^^_e__l P^^ 8
Maten 36 t/m 50. I UK . ■ ~■ _^^P^_^fl"iii_i»nCxia'i,~i 11 j_iiuji.— Voor ■ ~tuf %w^m __f^^_^ *NU VOOR DE HALVE PRIJS 1 1 ««__ _^^"_^É

PANTALONS fe* fl ■ ___^^_«___
JACKS In zuiver wollen, wol/trevira en ■ -_^^ 11
Sportieve jacks in diverse modellen en katoenen kwaliteiten.^ P"BP—"ggÉ
kwaliteiten. Keuze uit meerdere Van ■w j**j i?P^_^_l 'kleuren. Maten 36 t/m 44. Tf_ E" tf"_

Van^Bfcfef" Voor I I -/," "^^PULLOVERS
BLAZERS Met ronde hals en V-hals. fc^ftOTte i_i^ ■__. ■lil p^^P^^
Modieuze blazers van wol/polyester in w~~jH~llh—r_f IT~* J ■___diverse modellen en kleuren. AQ zdLQ _b_^^___É

1 _-_«*_ ■«_■ uAicnAMTCMi/nccckic Restanten koffers uit de SATURN seri* i
l|U bbTTIT-faa*fBBB,fV—~~—WfPP1"""-» HALFDONZEN KUSSENS mii uctico/ 1/riDTiMr i170," Met katoenen tijk. Of_fl T

KORTING |

;__^, ".^ Van v"Jr^ Voor «J _/#_/<_) _
KOMBINATIESETS JACKS Bk ' __^__BJVPP-~*>~Ve*BP-___ÉRestanten uit de kollekties van o.a. van GET SMART. __ fl |fW_. „ DCr>" cot ■! ?4-1 ifTêl '«1 1ARA, LUCIA, GERRY WEBER, Diverse modellen en kwaliteiten. Êm\ ' m\ DEKBEDOVERTREK NATUREL BfIOTOTOTOT_BVB_BHBfII >*^HAMMER, GIL BRET, w"

w j_W^'~nJJiff- flPflJ Bgfl Van ongebleekt pitjeskatoen met houten
BETTY BARCLAY en COPINES r>r. __■ flk fl llTflll knoopjes. VRIJETIJDSSCHOENEN
NU MET KORTINGEN Voor "_/," fl TJ 1-Persoons ,TQ Q,- Halfhoog model van nubuck leer.
TOT 50% ' JM j^fjf^TflVtJ VanjUa^T Voor IjV^D HQ

PANTALONS MÉÉ Bk^flV 2-Persoons "t €\ Van Voor \J7Jf
van MARIANNE PARIS en MARIETTE

van Mc GREGOR. 1 Van jW*T^ Voor. I I -//" _ivan iriniMnniii. rrvixio cii ivirvmL 'c" |n diverse modellen en kleuren. fl] fl_ BflL ' -_-____________________ b)b_|In urn of gedessineerd. Maten .38 t/m 50. " MLr tjg -f nJL9fl| — ■ flk. flklflk _■ Litsjumeaux an BMBBPPffBfIfIJBP|PBIfI
■aar _f-v -^ *^ OT flkJB afl] flsUjL^^J HkW

y^E
vii- f ■/ , £M SOUSPULLI'S B HERENSOKKEN In wit, ecru, oud rosé, zalm en bleu. iTÏTnMet kabel relief. Keuze uit 6 kleuren. ~,„ rAk-FWAï k- i„au„Dn rA, i^r 71 . . inn% Kamen ■J^J_BJ^J^L^^^^>^^L)JLir_Ufl h

Maten s t/m xxi CAKLWALK. In b kleuren. ~j^p FALKE sokken met badstof zool. In !u^ '° Natoen- flßPPflßTf^_flPPßjFTTfi»lMaten b t/m XXL. Van i^-Wfen/-iaf§-
DAMESLAARSJES diverse kleuren. Alle maten. 1-Persoons 1 1 Cf! ■ l>M_a

Var^fM-*» v 11 *7 - QQ^ van FIORDILUNA en REVIVAL. Normaal NU VOOR I ZeDU ■■■■■■■ Pivari^*-- voor vr _r , Voor ZJfZJ <* Vlotte modellen met vetersluiting en NU 2 PAAR VOOR _-U/" 2-Persoons -_ - !r met 3en4 cm hakken. f ■ / 1STRETCH PANTALONS Maten 35 t/m 42. Kleuren: bruin, groen, NU VOOR I / mijXJ TRAININGSPAKKENIn diverse modische kleuren. blauw en zwart. mWmKWWWSWmmmWSfF^Jr\\Wgggm\ I iKiumeaux _. van HUMMEL ROBEY en MASITAMaten 36t/m 46. Van ’ tf^^Ten ’ ._»?■«" MTfli lï^["]"]-■ Litsjumeaux ry^m -- |-| van HUMMbL, KUBbY^en MAbl lA.

QQ IQO BB>flB)-_iUyjydiil-fl" nuvoor -.ZpU van^rf-e,^r- ;
Van /«ülOf" Voor ./O*" Voor I 3^Jm~ DAMESPYJAMA'S en NACHTHEMDEN Voor yy#"en OjfaTTiIWP'PiI HP HÜ van RINGELLA. Jonge en klassieke Bijpassende slopen >- r-/\ ' '
PANTALONS wMmÈÊtmmWmmïmmmmJm KINDERSCHOENEN modellen. In diverse dessins. NU 2 VOOR /.JU mikllcluri

_
Van katoen of denim. Keuze uit diverse van CLARKS. Leuke jongens-en Alle maten_ ' TENNISRACKETS
modellen en kleuren. Maten 36 t/m 46. ■WfWWTTPrrIV^ meisjesschoenen met voetbed. Van X-60,-Ten _*«,-" «,,Kwc-ik

van SNAUWAERT, TECNO PRO, PR<^Va""^"^
£ft ■.'llKlilJMËHl NUVANAf 30," =SKe„ dessin, SBS"^ ■v- 69,- IMMlimiMilfl va„/_--en /u*-.

Van/>w- , 9.95 TOTSü%

|LnASs?k|LeEu^enULLOVERS slXiJim ' -fle-flM_ÉlÉlléi__k-_>fll CANNON BADDOEKEN Met en zonderri^ in 7 kleuren.
Met kol, turtle of polokraag. B--flflTfcf!7Tl_n_Bß_ HERENSLIPS

In vele kleuren en dessins Normaal >*9-r
r rnii-r r -nr- lOlfl^lJßvTfl HtKtiNiLii'i met kleine schoonheidsfoutjes . ~,.

, „ ~_, .„^ ..^^n -€ II .Var^iif-n^Br* K_j^^j^|j_- van SCHIESSER. Diverse dessins. Extra groot 67 x 123 cm NU 2 STUKS VOOR <J \Jf/\ Q BBfI__BfIBBBBBBBBBBBfIBfIfIi Van 100% katoen. Maten 4 t/m 7. Van i_:iV>T

QuSQSm Van ’ i,i^r-Voor I __,3U NU 2 STUKS VOOR 2.5
B_99^^_T!TVl^a^rß_ nAMccPAvitv'c BOXERSHORTS___ iLiJ3l^lele?l LrAMtiKAN I V S van SCHIESSER. 100% Tricot katoen. -MflWM>liiMlfll

MIM.JjqiJÜ-^UJJ-Jlaß- BflflflflMiaflfcrtßlHflflßjMflflJ 15 Denier lycra panty met zijde glans. Maten 5 t/m 8.JJ^I | k\#J^| | Diverse kleuren. Alle maten. WÊIMÊm^Ë&tJuwBtMWMBatOTÉOTÉBBfIÉÉÉfIÉMÉiÉiiÉdI herenschoenen IA OET flnßTf-ïïTTITTÏT-t-fIBBBI £22 U_l
van Mc GREGOR. Verkrijgbaar als NU 3 PAAR VOOR I U." Van ’ Voor —■ / fllljJH^^Vl^l fTÏWvWIrUIWMWINTERJASSEN instapper en als veterschoen. r ■_^—"

_
■"■"■"■"■■■ ■PflÉ.flWflflflflJÉVWWfllKort^l^fmSlpn Maten 39 t/m 46 DAMESSOKJES SCHIESSER HERENONDERGOED DAMESTASSEN tKU^-_B^ltt-PlKorte en lange modellen. Kleuremblauw, brmnenzwart. Sokjes o'ms|ag yan BONN(E DOQN Singlets of sports|ips van } QO% katoen. Restanten in diverse k|euren ufïïSSSWlSniySmë

1
van ; jju,.u en ;«rf*B--> |n ve]e k | euren In 2-stuks verpakking. Maten 4 t/m 8. en modellen. bPBBMC7HPPVT!ti7jIQQ _ 1 IQ - 1 C Oi OT NU MET 20 TOT 50% fI^VIBCH_T? MlMa0r v°°r I^^" NU2PAARVOOR I J," van ’ au,-- Voor _! I ,373 KORTING -fl-«flflB-B_flHfl-«flll^I I _L I I J

daar winkel je voor je plezier! m
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