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Jeltsin stopt
luchtaanval
Tsjetsjenie

Van onze correspondent

j^SKOU- Geen bombardementen meer die 'onschuldige bur-
j s' kunnen treffen, maar wel militaire acties tegen het 'mis-
j^ige Doedajev-regime' tot het uiterste doorzetten om orde

." gezag in Tsjetsjenië te herstellen. Dat waren de belangrijk-
?e Punten uit een korte tv-toespraak van de Russische presi-
etlt Jeltsin gisteren.

j. ts'n had weinig nieuws te melden
|.i2l jn eerste rechtstreekse bood-
LaP aan het Russische volk sinds
i Uitbreken van de gevechten in
iv.Kaukasus-republiek Tsjetsjenië.
J 2ei nog steeds naar een politieke
lï'ssing te zoeken, hield de moge-
br!r e^ van onderhandelingen met

open, maar dan alleen
6r een staakt-het-vuren en ont-

wapening van de Tsjetsjeense troe-
pen. Doedajev heeft dat gisteren
meteen afgewezen.

# Jordaanse
kinderen van

Tsjetsjeense afkomst
demonstreren voor
hetkantoor van de
Verenigde Naties in
Amman tegen de

militaire Russische
interventie in

Tsjetsjenië.

Foto: AP

Scholieren
verminken

kerstkaarten
1 - Scholenge-meenschap Heuvelland in Nijs-
T^ler is de afgelopen dagen ineP en roer geweest over de ma-
ler waarop dit jaar een nog
nbekend aantal kerstkaarten
'jn verstuurd. Enkele leerlin-
er> hebben namelijk vlak voor
erzending kans gezien op een
ar»tal kerstkaarten afwijkende| te zetten. Ook werden

|parten helemaal verknipt.
Ir-? 31-1*3351 kregen een aantal
platies lege enveloppen.

'^'fecteur Raets weigert ieder
J^mentaar op de kwestie,

gaat het om tek-ten van schunnige aard. De,chool heeft- inmiddels nieuweparten gestuurd aan relaties
jll oud-personeelsleden en
-aarbij haar verontschuldigin-gen aangeboden.

het weer

o>* . ...
Vandaag hebben we een,ei "Westelijke stroming die

L warme en vochtige
v 0 ht naar onze omgeving
Vgf?*- In deze stroming komt
j*jbewolking voor en zijn er
js loden met regen. De wind
|t(.v,'ij krachtig, af en toe zelfs
He ĉhtig, uit zuidwestelijke

"tingen- Zowel de dag-, als
fle 'Jachttemperatuur ligt rond
V 0 graden.
'<iwf Verc'ere informatie betref-
L"e het weer in Limburg
v.nt u bellen 06-9775.>DAAG:
t^op: 08.48 onder: 16.30aa»op: 03.44 onder: 13.24

Gangsterrijk
De taak van de Russische soldaten
is, in de opvatting van Jeltsin, het
bevrijden van Tsjetsjenië uit de
klauwen van een 'gangster-bewind.
Een eerste succes was al geboekt:
verdovende middelen en wapens
kwamen Rusland niet meer binnen
nu Grozny is omsingeld en de
Tsjetsjeense grenzen hermetisch af-
gesloten.

Jeltsin hamerde in zijn korte toe-
spraak voortdurend op het thema
criminaliteit en terrorisme. Doeda-
jev was omgeven door Russische en
internationale beroepsterroristen
en criminelen.
De Russische president benadrukte
dat het Tsjetsjeense leiderschap
'onwettig' was en het onafhankelij-
ke Tsjetsjenië door geen enkel land
wordt erkend. Hij zei dat er fede-
raal gezag over de Kaukasus-repu-
bliek moet komen, maar had nog
geen besluit genomen over hoe dat
er uit moet gaan zien. „Er is het
perspectief van verkiezingen," al-
dus Jeltsin, die opmerkte dat
Tsjetsjenië noch andere gebieden in
Rusland zal worden toegestaan zich
uit de Russische Federatie los te
maken.

Laser
Gisteren bleef het in Grozny zelf
rustig. Er waren geen bombarde-
menten meer. Interfax meldde uit
'betrouwbare defensiebron', dat de
precisie-aanvallen van de afgelopen
week waren mislukt door slechte
weersomstandigheden. De militai-
ren zouden nu laserapparatuur in-
zetten om uiterst gericht te kunnen
werken. Een groot deel van Grozny
ligt in puin, maar het presidentieel
paleis en' het parlement, twee bol-
werken van de Doedajev-aanhang,
staan nog steeds overeind.

Er werd wel hevig gevochten bij het
stadje Argoen, ten oosten van Groz-
ny. Daaruit blijkt dat de omsinge-
ling van Grozny ondanks de woor-
den van Jeltsin nog steeds niet is
voltooid

Aap opnieuw
uit de mouw

GöTTINGEN - Duitse weten-
schappers hebben op het Afri-
kaanse eiland Madagaskar de
allerkleinste apensoort ter we-
reld herontdekt. Het gaat om
een dwergmaki van 31 gram.

De soort raakte ruim een eeuw
geleden in de vergetelheid,
meldde het Duitse Centrum
voor de Primatologie in Gottin-
gen gisteren.

Het nachtdiertje, niet groter
dan een muis, is in 1852 voor
het laatst beschreven. De herin-
nering aan de dwergmaki ver-
dween omdat in de natuur nog
maar enkele exemplaren wer-
denwaargenomen.

Onlangs konden de Duitse we-
tenschappers meerdere maki's
opsporen en gevangennemen.
De dwergaapjes, die tot de
oudste primatensoorten ter we-
reld behoren, worden bedreigd
door de vernietiging van hun
natuurlijke omgeving. Zij voe-
den zich met vruchten en insec-
ten.

Verdachte vrij in
kinderpornozaak
wegens celgebrek

MAASTRICHT - Eén van de vier
Zuidlimburgse verdachten in de
kinderporno-affaire is kort voor
Kerstmis in vrijheid gesteld wegens
gebrek aan celruimte. Dit heeft de
Maastrichtse persofficier van justi-
tie mr. J. Nabben gistermiddag
meegedeeld.

De vier Zuidlimburgers werden
eind november aangehouden. Dé
Maastrichtse rechtbank in raadka-
mer had hun gevangenhouding be-
volen.

De betrokken man is naar huis ge-
stuurd, omdat zijn aandeel in de
affaire als minder zwaar wordt
aangemerkt dan de rol van de drie
andere verdachten.

De Heerlense politie heeft inmid-
dels contact gehad met zeven Duit-
se kinderen die beweren eveneens
slachtoffer te zijn geworden van de
kinderporno-groep van pedofielen
toen zij in Zuid-Limburg op vakan-
tie waren.

Er heerst een nijpend tekort aan
cellen in het arrondissement Maas-
tricht. In de afgelopen zes maanden
moesten ruim veertig verdachten
naar huis worden gestuurd om hun
berechting af te wachten.
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Kapers wilden Parijs
in vuurzee veranderen

Von onze redactie buitenland
DEN HAAG/PARIJS - De Algerijn-
se kapers van de Franse Airbus
waren van plan het vliegtuig in een
druk bevolkte wijk van Parijs te la-
ten neerstorten. Dat heeft minister
Pasqua van Binnenlandse Zaken
gisteren bekendgemaakt. De vier
kapers, fundamentalistische extre-
misten, wilden zoveel mogelijk
slachtoffers maken, inclusief zich-
zelf. „Ze hechtten geen enkele
waarde aan hun eigen leven en aan
dat van de passagiers," zei Pasqua.

De Franse autoriteiten waren tijdig
van het plan op de hoogte door een
anonieme tip, die bij
het Franse consulaat
in de Algerijnse ha-
venstad Oran was
binnengekomen. Het
voornemen van de
kapers noodzaakte
de Fransen zo snel
mogelijkeen einde te
maken aan de ka-
ping. Bij de bestor-
ming van het vlieg-
tuig, maandag op de
luchthavenvan Mar-
seille, werden de vier
kapers gedood. Der-
tien passagiers, drie
bemanningsleden en negen com-
mando'sraakten gewond.

De kapers zijn van meet af aan van
plan geweest een bloedbad aan te
richten. Het was de bedoeling om
na de kaping op de luchthaven van
Algiers naar Parijs te vliegen. Maar
omdat de Algerijnen het toestel
aanvankelijk niet wilden laten ver-
trekken en een deel van de brand-
stof was opgegaan aan de electrici-
teitsvoorziening van het vliegtuig,
was er onvoldoende kerosine voor
de vlucht naar Parijs.

De Airbus landde uiteindelijk op de
luchthaven van Marseille, waar de
kapers om brandstof vroegen om
door te vliegen naar de Franse

Gekaapte
Franse
Airbus
zat vol

met staven
dynamiet

hoofdstad. Een van de gegijzelde
passagiers vertelde gisteren dat de
kapers om 27 ton kerosine hadden
gevraagd. Dat is bijna drie keer zo-
veel dan voor een vlucht naar Parijs
nodig is. De extra brandstof zou bij
het neerstorten van het vliegtuig
een enorme vuurzee hebben veroor-
zaakt.
De kapers hadden voor de uitvoe-
ring van hun plan ook dynamiet in
het vliegtuig aangebracht. Onder
een stoel vlak achter de cockpit
werd een pakket van tien staven
aangetroffen. Ook elders in het toe-
stel was dynamiet bevestigd. „Het
was de bedoeling van de kapers om
het vliegtuig te veranderen in een

vliegende oom, zei

de commissaris van
politie van Marseil-
le, Gehin.
De bestorming is een
van de meest succes-
volle anti-terreurac-
ties uit de lucht-
vaartgeschiedenis.
Alle 171 inzittenden
konden worden be-
vrijd De verwondin-
gen van de slachtof-
fers vielen mee. De
co-piloot die bij het
begin van de bevrij.-
dingsactie uit de

cockpit sprong, heeft een arm en
een been gebroken. In Tizi-Ouzou,
honderd kilometer ten oosten van
Algiers, zijn gisteren vier rooms-
katholieke priesters vermoord. Dit
heeft de aartsbisschop van Algierfc
bekendgemaakt. De slachtoffer*
zijn drie Fransen en een Belg. Ze
werden in het centrum van de stad
door onbekenden neergemaaid met
machinegeweren. De daders ont-
kwamen en niemand heeft nog de
verantwoordelijkheid voor de actie
opgeëist.

In Algerije zijn 25 Fransen ver-
moord sinds islamitische extremis-
ten in hun campagne tegen de Alge-
rijnse regering buitenlanders tot
doelwit maakten.

Slaapcursushelpt
bijslaapproblemen
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BHISTOL
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SITTARD: Winkelcentrum "OmTempel'
KERKRADE: Nullonderslraal 102
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PAARDE- C9BPOULET kilo Di
RUNDER 798GEHAKT kilo f ■
VARKENS- 1198FILET kilo 11.
SCHOUDER- IC9BMUIS RUNDER KILO 10l

BRUNSSUM JUUANASTRAAT 11 " HEERLEN
HEERLERBAAN 108" SITTARD VEESTRAAT 42

"MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN 1

Op 27-28-29-30-31 dcc.

GRANDIOZE KERST-
en

NIEUWJAARS-
PARKETSHOW

bij:
DECORA HOUKES

PARKET
Bestellen tijdens de show:
prijs geldig t/m 1 okt. '95.

Voerendaal: Hoolstraat 45
tel. 045-750305

Maastricht: Scharnerweg 147 b
tel. 043-636273

Sittard: Rijksweg Nrd. 48
tel. 046-525157
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Nieuwjaarsconcert
in Eurogress Aken

AKEN - Een bijzonder nieuw-
jaarsconcert heeft zondag 8
januari in de Europasaal van
het Eurogress in Aken plaats.
Daar concerteert vanaf 20 uur
de Philharmonie van het
Schleswig-Holstein Musik-
Festival onder leiding van de
wereldberoemde pianist en

chef-dirigent van het orkest
Justus Frantz. Op het pro-
gramma een bonte mengeling
van populair-klassieke wer-
ken: de Moldau en de ouverure
Die verkaufte Braut van Sme-
tana, het Pianoconcert nr. 23 in
A, KV 488 van Mozart, de ou-
verture Wilhelm Teil van Ros-

sini, de ouverture Die Fleder-
maus van Johann Strauss,
enkele Hongaarse dansen van
Brahms en Slavische dansen
van Dvorak en de Farandole
uit de Arlésienne-suite van Bi-
zet.

Justus Franz is de oprichter
van het Schleswig-Holstein
Musik Festival. Samen met
Leonard Bernstein riep hij in
1989 de Philharmonie in het le-
ven, bestaande uit de beste fes-
tivaldeelnemers uit meer dan
twintig landen. % Justus Frantz

De Bonts
Godzilla
op losse

schroeven
UTRECHT - De kans dat de
Nederlandse filmer Jan de Bont
voor Hollywood-maatschappij
TriStar Pictures de peperdure
monsterfilm Godzilla zal regis-
seren, is tot een minimum ge-
slonken. Volgens het Ameri-
kaans vakblad Variety zijn er
nagenoeg onoverbrugbare me-
ningsverschillen ontstaan over
het budget.
Voor een spectaculaire 'remake'
van de Japanse (van 1954 date-
rende) spektakelfilm over een
uit de diepzee opgedoken draak
met radioactieve adem, denkt
Jan de Bont 130 miljoen dollar
nodig te hebben. TriStar meent
echter dat het voor 100 miljoen
moet kunnen, desnoods met een
andere regisseur.
Een jaar geleden was Jan de
Bont in Hollywood alleen nog
bekend als duizendkunstenaar
achter de camera, maar sinds
het onverwacht grote succes
van zijn verhoudingsgewijs
goedkope maar commercieel
uiterst succesvol uitgepakte
Amerikaanse regie-debuut
Speed, werd hij ineens over-
stelpt met lucratieve regie-aan-
biedingen. Uit de verschillende
projecten, waaronder een ver-
volg op Speed, koos hij voor
Godzilla. De produktie zou het
primair moeten hebben van ex-
plosies, trucages en 'speciale
effecten. Een aantal van die ef-
fecten-shots heeft Jan de Bont
al gemaakt en inmiddels was hij
druk bezig met het zoeken naar
geschikte acteurs. In april zou-
den de opnamen voor Godzilla
écht beginnen.
Een woordvoerder van Maat-
schappij Columbia-TriStar
heeft vandaag bevestigd dat De
Bonts betrokkenheid bij de
Godzilla-film, triomfantelijk
aangekondigd afgelopen zomer,
ineens onzeker is geworden.
Maar tevens werd meegedeeld
dat er inmiddels overleg heeft
plaatsgevonden tussen de stu-
dio en de zaakwaarnemer van
De Bont. Er kunnen evenwel
nog geen nadere mededelingen
worden gedaan over de uit-
komst van de poging tot het
redden van de overeenkomst
tussen de Nederlander en de
Amerikaanse filmmaatschappij.
De kans dat de twee partijen tot
elkaar zullen komen, wordt
klein geacht.

Gergiev
Een ander hoogtepunt, zij het wat
bescheidener van omvang, was be-
gin deze maand de concertante uit-
voering van de opera 'Kasjtsjei, de
onsterfelijke' van Rimski-Korsakov
onder leiding van Valery Gergiev.
Als assistent-dirigent bij de Neder-
landse omroeporkesten had hij bij
het Radio Filharmonisch Orkest de
eerste vier repetities geleid. De uit-

eindelijke uitvoering betekende
voor Gergiev een ware triomf.
„Het moeilijke van assistent zijn is
dat je wèl naar een uitvoering toe-
leeft en dat je jezelfeen idee vormt
van hoe het zou moeten, maar dat je
niet de dirigent, die het werk in de
concertzaal brengt, voor de voeten
mag lopen. Bij de uitvoering zelf zit
je dan machteloos tussen het pu-
bliek. Jammer, want je voelt je er
toch zo sterk bij betrokken. Maar
als jeachteraf het succes ervan ziet,
heb je zelf toch een echt gevoel van
erkenning."

~Gergiev was blij met de manier
waarop ik het werk hadvoorbereid.
En wat een bijzondere man! Puur
muzikaal, overdonderend, hoe be-
perkt ons contact ook is. Een ware
magiër met muziek. Het is moeilijk
uit te leggen wat je nu precies van
hem leert, maar ik heb in ieder ge-
val kunnen zien hoe je van een

sprookje als dit muziek kunt ma-
ken."
Ook Bernard Haitink heeft de func-
tie van assisten-dirigent bij de om-
roeporkesten vervuld. Later werd
die post geschrapt, maar nu die te-
rug is blijkt volgens Renes wederom
hoe belangrijk zon positievoor jon-
ge Nederlandse dirigenten kan zijn.
Want hoe bescheiden die taak naar
buiten toe ook mag lijken, voor hem
is het een geweldige kans om bij
veel grote collega's en in veel uit-
eenlopende werken ervaring op te
doen.

Mahler
Renes prijst zichzelf dan ook geluk-
kig met deze kans. Meestal werkt
hij samen met Edo de Waart, chef-
dirigent van de omroeporkesten.
Met hem werkte Renes onder meer
aan de Zevende en de Achtste Sym-

fonie van Mahler. Een uitvoering
van diens Negende ligt nog in het
verschiet, evenals de 'Gurre Lieder'
van Schönberg en nog een opera.
Allemaal met het Radio Filharmo-
nisch Orkest, dat geldt als een van
de drie beste 'strijkjes' van Neder-
land.

Toch krijgt Renes ook zelf ruimte te
laten horen wat hij met de omroe-
porkesten kan presteren. Drie we-
ken geleden nog bracht hij met het
RFO een aantal Bachbewerkingen.
Op het programma staan nog Stra-
vinsky's Petruska en de Psalmen
Symfonie. Bij het Radio Symfonie
Orkest dirigeert hij Beethovens
Vijfde. „Een leerschool voor diri-
genten van onschatbare waarde."

Nederlandse schrijver De Gorter overleden
PARIJS - De Nederlandse
schrijver en diplomaat Sadi de
Gorter, van 1956 tot 1977 direc-
teur van het Institut Néerlandais
in Parijs, is zaterdag op 82-jari-
ge leeftijd overleden, zo heeft
zijn familie gisteren meegedeeld.

Van 1930 tot 1945 werkte de in

Amsterdam geboren De Gorter
als journalist en oorlogscorres-
pondent in Londen. In 1945 ves-
tigde hij zich in Parijs, waar hij
als persattaché verbonden was
aan de Nederlandse ambassade.
In 1956 werd hij directeur van
het Institut Néerlandais, waar
hij exposities en concertavonden

met Nederlandse artiesten orga-
niseerde. Daarnaast was hij van
1960 tot zijn pensioen in 1977
permanent vertegenwoordiger
voor Nederland bij Unesco, de
VN-instelling voor cultuur.

In 1931 debuteerde de voorna-
melijk in het Frans schrijvende

De Gorter met Abces. Nadien
schreef hij tientallen romans en
dichtbundels, waarvoor hij di-
verse literatuurprijzen kreeg. Zo
ontving hij in 1978 de Claude-
Sernetprijs voor poëzie. De uni-
versiteit van Straatsburg ver-
leende hem in 1985 een eredoc-
toraat.
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Getalenteerde dirigent doet als assistent ervaring op

Renes groeit bij omroep
DOOR HANS VISSER

HEERLEN - Lawrence Re-
nes behoort tot het jonge
veelbelovende muzikale ta-
lent van Nederland. Nauwe-
lijks vierentwing jaar, kan
hij al bogen op een indruk-
wekkende staat van dienst.
In de paar jaar dat hij diri-
geert, heeft hij al behoorlijk
wat ervaring opgedaan. Hij
is regelmatig te gast bij het
Orkest van het Oosten, het
Residentie Orkest, het
Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest en het Filhar-
monisch Orkest van Zagreb,
waar hij het afgelopen voor-
jaar nog Bachs Matthaus
Passion dirigeerde. Een bij-
zondere ervaring, zo herin-
nert hij zich.

„Er was enorm veel belangstelling
voor. Bij een van de uitvoeringen
was zelfs de heleregering aanwezig.
Een aparte gebeurtenis, want hoe-
wel dat deel van ex-Joegoslavië niet
in oorlog is, voel je daar toch wel
iets van de sfeer in die omgeving.
En danheeft juist dit werk daar iets
bijzonders. Ook het publiek proefde
dat zo."

~In Nederland staat de Matthaus
Passion meestal onder leiding van
koordirigenten, dus een orkestdiri-
gentkrijgt niet vaak dekans om dat
werk te dirigeren. Maar steeds meer
orkesten nemen nu zelf het stuk op
hun programma. En dat is goed om-
dat die toch meer mogelijkheden
hebben met het maken van een ar-
tistieke keuze en het aantrekken
van solisten."

# Lawrence Renes: „Je mag als assistent de dirigent niet voor de voeten lopen." Foto: GPD

Theatertournee
En de agenda van Lawrence ver-
meldt nog veel meer. Met het Gel-
ders Orkest geeft hij binnenkort een
nieuwjaarsconcert. Bij de Nationale
Reisopera liggen er plannen voor
een theatertournee en in Zagreb
gaat Renes een Wagnerprogramma
uitvoeren, met daarin de befaamde
Nederlandse orkestbewerking van
'Der'Ring'. Maar bij dat alles ziet
hij toch ook weer uit naar de sa-
menwerking, komende seizoen met
het Nederlands Studenten Orkest.
„Want het is toch ook heel belang-
rijk te kunnen werken met je leef-
tijdgenoten. Dat wil ik toch echt
nog een aantal jarenblijven volhou-
den."

recept
Oliebollen met walnoten

Gebruik voor het bakken van oliebollen bij voor-
keur altijd sla- of frituurolie en geen frituur- of
ossevet omdat dit bij afkoeling een dun gestold
vetlaagje op de oliebollen achterlaat.

1 pak oliebollenmix, 5 dl lauw water, 100 gram ro-
zijnen, geweekt, 50 gram krenten, geweekt, 1/2
appel, in blokjes, 75 gram gepelde walnoten, ver-
brokkeld.

Oliebollenmix en water tot een glad beslag roeren.
Krenten en rozijnen uit laten lekken en droogdep-

pen en samen met de stukjes appel en verbrokkelde
walnoten door het beslag roeren. Dek de kom aj
met een schone vochtige theedoek of een ruim vel
plasticfolie en laat het beslag ongeveer 30 minuten
op een warme tochtvrije plaats rijzen. Verhit de
olie tot ongeveer 180-190 OC. Schep met telkens
twee eetlepels oliebollen uit het beslag en dompel
ze in de olie. Bak de oliebollen rondom bruin en
gaar en laat ze op keukenpapier uitlekken. Bestuit
de oliebollen met poedersuiker voordat u ze ser-
veert. Als de olie te heet is worden de oliebollen te
snel bruin en worden ze van binnen niet gaar; is de
olie te laag van temperatuur dan 'zuigen' de olie-
bollen olie op en worden ze te vet.

LSO met Mintz
nieuwe jaar in

MAASTRICHT - Het LSO gaat
niet alleen op oudejaarsavond
met Shlomo Mintz over de drem-
pel van het nieuwe jaar, de
vaste-gastdirigent dirigeert ook
het eerste abonnementsconcert
van het Orkest van Maastricht in
de eerste week van 1995.
Op het programma van deze trits
concerten staan de Symfonie nr.
41 in C, de Jupiter, van Mozart
en delen uit de suite Romeo en
Julia van Prokofiev. Het concert
wordt donderdag 5 januari gege-
ven in De Maaspoort van Venlo,
een daglater in de Stadsschouw-
burg van Heerlen en weer een
dag later in het Theater aan het
Vrijthof in Maastricht.
Shlomo Mintz, zoals,bekend een
van de grootste violisten van de-
ze tijd, legt zich al enkele jaren
toe op dirigeren. Zo leidde hij
het London Symphony Orche-
stra, het orkest van de Berlijnse
Radio, de symfonie-orkesten van
Detroit en Baltimore en het Rot-
terdams Philharmonisch Orkest.

Van 1989 tot 1993 was hij chef-
dirigent en muzikaal advise*
van het Israëlisch Kamer Orke5

Sinds augustus van dit jaar *Shlomo Mintz vaste gast-dtf'
gent en solist van het LSO.

# Shlomo Mintz

oplossinggisteren

OPLOSSING E2018
HORIZONTAAL: 1 persconferentie; 13
II.; 14gave; 15 soms; 16kl; 17cel; 18
toe; 19 s.s.; 21 aar; 23 KLM; 25 Ag;
26 steno; 28tra; 30 tanga; 32eind; 33
waard; 35 rein; 36 nl.; 37 arak; 39
kalm; 41 OT; 42 plus; 43 leem; 44
BW; 46 uier; 48 yell; 49 kW; 51 Ares;
53 molen; 55 allo; 57 norit; 59 bon; 60
adder; 61 t.k.; 62 Eos; 64 ale; 65 m.d.;
66 Ate; 68 elp; 69 Ne; 71 asem; 72
egel; 74 VN; 75 Geertruidenberg.

JVERTIKAAL: 1 plassen; 2 el; 3 sjN
cacao; 5 oven 6 nel; 7 Est; 8 ro°j(
emelt; 10 NS; 11 ik; 12 elegan^
stil; 21 Andalusië; 22 ora; 24 ma^lade; 25 agio; 27 en; 28 tak; l9ty
31 Ne; 33 wasem; 34 dalen; 38 n"l^lel; 44 banteng; 45 wrok; 47 robi
yen; 49 klem; 50 wording; 52 e^los; 56LD; 58toast; 60 Alpen; 63 sl£
64 alge; 67 emu; 68 eed; 70 £e;
ar; 73 LB; 74 vr.

Winwoord: VERTAALCOMP^

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 stadswijkAdam; 13boom; 14prachtig; 15 lokaal;
16 lidw.; 17zoogdier; 18berekening; 19bergplaats; 21 hoofddeksel;
23 schrijfgerei; 25 selderij; 26nauwelijks; 28uitroep; 30 handelsterm;
32 vrucht; 33 roofvis; 35 eens; 36 titel; 37 steenmassa; 39kleun *1
vervoerbedr.; 42 bewusteloosheid; 43 vacht; 44 per persoon; 46
vaartuig; 48 pont; 49 bevel; 51 vruchtb. plek; 53 roofdier 55 kleun
57 vis; 59 sprookjesfig.; 60 stem; 61 voorz.; 62 insekteneter; 64 in-
dien; 65 rubidium; 66 projectiel; 68 eiwitbestanddeel; 69 uitroep; 71
kledinggebruik; 72 Ind. dakbedekking; 74voegw.; 75roekeloosheid.
VERTIKAAL: 1 grasveld; 2 spil; 3 rustend; 4 dief; 5 afvoer 6 rij; 7 bijt
8 mislukking; 9 met elkaar; 10 vaartuig; 11 editie; 12 antwoord; 20
godheid; 21 brandstof; 22 insekt; 24 aadoening; 25voedsel; 27riv.
in Italië; 28 pers. vnw.; 29voordat; 31 tegenover; 33 begin; 34 me-
taal; 38 grootmoeder; 40 watervlakte; 44post betreffende; 45pastei;
47 ruzie; 48 boerenbezit; 49 reuk; 50 sieraad; 52 selenium; 54 mal;
56karaat; 58 kunstmens; 60 opwelling; 63pi. in Polen; 64 tegen; 67
bloeimaand; 68 daarna; 70 grinnik; 71 Mijne Heren; 73 zuurgraad;
74 vogelprodukt.
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Ritzen geeft
Misbruik van
Wachtgeld toe
4e^. HAAG _ Minister Ritzen (On-
rj/^ijs) erkent dat scholen mis-iten ma'<en van werkloosheidsuit-
He , gen voor onderwijzend perso-
jjj*! (wachtgeld). Zo worden 'uitge-
0utS|e' leraren op eigen verzoek
Lslagen, waarna het rijk een uit-
rja j ftë verstrekt. Op welke schaal

gebeurt, is onduidelijk. Door
I^/.scherpere controle probeert deWJ!ldsrnan het oneiEenliJk ge-
st/41* van de wachtgelden te be-
j-j 'Jden.
ö

e Minister schrijft dit in antwoord
ta Vragen van het Tweede-Kamer-t^ Lambrechts (D66). De volksver-
J&nwoordigster wilde van Ritzen
o, en of het waar is dat scholen in
Ms me contracten met docenten
ie Pfeken hen te ontslaan, waarna
Hj en onrechte in aanmerking ko-
j 1̂1 voor wachtgeld. Het gaat danJVoorbeeld om leraren die geen
0 meer hebben om les te geven,
gegrond van de officiële regelin-
re , nebben zij om die reden geen
°titl °P wacntgeld en zouden ze bij
k slag door de scholenzelf doorbe-

id moeten worden.

"H " lnister erkent dat ontslag op
,v "genlijke gronden inderdaad 'in
Ook* gevallen' plaatsvindt. Of dit
w vaker via geheime contracten
scl clt geregeld en of dat op groteite aal gebeurt, is overigens niet be-

Man geeft zich
aan na dodelijk
ongeval op Al

- Een 24-jarige
*Wh Uit boenen heeft gisteren be-
rJor) -e veroorzaker te zijn van een
Ui, ehjk verkeersongeval op de

Al (Amsterdam-Apel-
h rr\) nabij Amersfoort. Tegen
Wo *S Pr°ces-verbaal opgemaakt

Bens dood door schuld.

5V n meldde zich maandag-
Ui,. J^ hij de Apeldoornse politie na

!»Urju^.^ing op televisie van een poli-■r ericht met het signalement van

'uto. Hij was zaterdag doorgere-
Vf 0

na het ongeluk waardoor twee
iWa 6n uit Bussurn om het leven
>te men en een man gewond raak-

otlgttlan heeft bekend dat hij de ver-
ent LU.kte auto heeft gesneden om-
fij hij zich had geërgerd aan het
Ook g van de chauffeur. Hij zegt
verv g,ezien te hebben dat de auto
Jïian °}gens van de weg raakte. De
zu ls na verhoor heengezonden,
°rn auto houdt de politie nog vastsporen te zoek en

Honderden Tamils naar
Nederland gesmokkeld

Van onze redactie binnenland

ROTTERDAM - Drie mensens-
mokkelaars uit Rozenburg en
Hellevoetsluis hebben sinds 1991
honderden Tamils uit Sri Lanka
als asielzoeker naar Nederland
gebracht. Dit blijkt uit een giste-
ren gepresenteerd onderzoek van
de regiopolitie Rotterdam-Rijn-
mond dat onlangs is afgesloten.
Twee van de drie smokkelaars
zijn inmiddels gearresteerd.

De Tamils betaalden minimaal
zon 9000 gulden aan de crimine-
le organisatie. Voor dit geld kre-

gen de asielzoekers valse reisdo-
cumenten en vervalste Neder-
landse verblijfsvergunningen,
waarmee zij door de Russische
Federatie konden reizen. Een-
maal aangekomen in de buurt
van de Nederlandse grens nam
de organisatie hen de papieren
af. De Tamils vroegen vervolgens
asiel aan bij de Koninklijke Ma-
rechaussee.
Het is nog onduidelijk wat er

van de Tamils terecht is geko-
men. Volgens de politie staat
vast dat sommigen geen asiel
hebben gekregen en dat zij het
nogmaals hebben geprobeerd in
andere Westeuropese landen.
Het Openbaar Ministerie in Rot-
terdam heeft de zaak nu verder
in onderzoek. Hier was niemand
bereikbaar voor commentaar.

De politie kwam de smokkel in

augustus dit jaar op het spoor
tijdens twee invallen in drug-
spanden in Rozenburg. Door de-
ze actie ontdekte de politie eerst
een kleine, directe heroïnelijn
tussen Rozenburg, Sri Lanka en
India. Via deze lijn zijn vermoe-
delijk enkele tientallen kilo's
heroïne naar Nederland gesmok-
keld. Er werden vier koeriers
aangehouden uit Rozenburg en
twee opdrachtgevers uit Rozen-
burg en Hellevoetsluis. Een der-
de leider wordt nog gezocht. Uit
het verdere onderzoek bleek dat
de drie leiders zich ook bezig
hielden met mensensmokkel
vanuit Sri Lanka.

Mestheffingen
Zo staat nog niet vast op welke ma-
nier een mogelijke verkleining van
de veestapel zijn beslag dient te
krijgen. Gedacht wordt aan hoge
mestheffingen, zodat de zwakste
boeren vanzelf het loodje leggen.

Een andere mogelijkheid is de
mestproduktie verder aan banden
te leggen. Boeren mogen dan min-
der beesten houden. Het mestbeleid
heeft alleen betrekking op de var-
kens- en kippenhouderij en op
rundveehouders met veel vee op
weinig land.

Volgens minister De Boer staat in
ieder geval vast dat het mestover-
schot meer dan nu het geval is per
regio zal verschillen. De Boer wees
erop dat het huidige mestbeleid niet
voldoet. Genomen maatregelen blij-
ken fraudegevoelig en de indus-
triële mestverwerking is een mis-
lukking.

Verdeeldheid
De Tweede Kamer is zeer verdeeld
over een gedwongen inkrimping
van de veestapel. PvdA is voor in-
krimping, maar dan moeten boerenfinanciële steun krijgen. D66 is
eveneens voor inkrimping, maar die
mag de overheid geen geld kosten.
De VVD vindt verkleining van de
veestapel iets voor de langere ter-
mijn, en het CDA is helemaal tegen.

In de nadagen van het vorige kabi-
net probeerde de toenmalige mi-
lieuminister Alders een besluit tot
gedwongen inkrimping te forceren.
Dat mislukte omdat zijn landbouw-collega Bukman met succes dwars
lag. De kwestie werd toen overgela-
ten aan het nieuwekabinet.

binnen/buitenland
Acht jaarcel

geëist tegen
Charles Z.

j^STERDAM - Procureur-gene-Jjal mr. R. Manschot heeft gisteren
/?r het gerechtshof in AmsterdamW jaar gevangenisstraf geëist te-jv!J de 39-jarige ex-autocoureur
0v Volgens Manschot ligt er 'een
j aan bewijs', dat aantoont
' 2. aan het hoofd heeft gestaan

een criminele organisatie diech bezighield met de grootschali-
Hiiport van Marokkaanse hasj.

u °ntkent in alle toonaarden, zo
jj.eek gisteren andermaal tijdensjn verhoor door het hof. Voor, Ischot is tijdens veertien zittin-
rj Wel vast komen te staan dat Z.e ontkenningen op geen enkelea,üer hard kan maken.

." zwaarst tilde de procureur-
tteraal aan de 'criminele intenties'

|Ln 2. Handel in softdrugs mag
ïon> gezien het in Nederland ge-
i erde beleid, niet als heel ernstig
s Sehouwd worden, criminelen
bij £en er vooralsnog goed garen
J' 2. is daarvan in de ogen van het
|Penbaar Ministerie (OM) een uit-rkend voorbeeld: het OM becijfert
*& nettowinst op 60 miljoen gul-
v n- Daarmee kon hij zich 'in de
jj.^nwereldnestelen.
Jdens het proces-Z. is er volgens

5j ischot tevens 'een extra dimen-
Vj tot zorg' bijgekomen: de beïn-
inte^!nS van getuigen, door hen te

'Videren dan wel fysiek geweld

** te doen.
opraak op 10 januari

Veehouders hoeven van De Boer niet opfinanciële steun te rekenen

Inkrimping veestapel
lijkt onontkoombaar

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Er valt vol-
gens milieuminister De
Boer niet langer te ontko-
men aan inkrimping van de
veestapel om het mestover-
schot terug te dringen. „Op
veel financiële steun hoe-
ven de veehouders niet te
rekenen," aldus De Boer
gisteren voor de NCRV-
radio.
Zij gaat hiermee een stapje verder
dan landbouwminister Van Aart-
sen. Die noemde enkele weken gele-
den in Breda inkrimping van de
veestapel 'een serieuze optie. Van
Aartsen wees toen ook op de posi-
tieve effecten van inkrimping op de
ziektebestrijding, op de marktposi-
tie van veehouders en op de overca-
paciteit aan slachterijen.

Komend voorjaar presenteren de
ministers een nota met het nieuwe
mestbeleid. Een woordvoerder van
het ministerie van Landbouw wijst
erop dat nog geen enkel definitief
besluit is genomen. „Bij het laatste
overleg enkele weken geleden vlo-
gen allerlei voorstellen, rijp en
groen, nog over de tafel. Er zijn
geen spijkers met koppen gesla-
gen," aldus de woordvoerder.

Stug verzet

Minister eist
bouwstop

nederzetting
TEL AVIV - De werkzaamheden
aan de nieuwe nederzetting Givat
Tamar op de Westelijke Jordaanoe-
ver moeten zo snel mogelijk worden
stopgezet om te voorkomen dat de
onderhandelingen met de Palestij-
nen spaak lopen. Dat vindt de Is-
raëlische minister van Milieuzaken,
Sarid. Hij wil de kwestie aan de or-
de stellen op de eerstvolgende ver-
gadering van de Israëlische minis-
terraad, waarschijnlijk aanstaande
zondag. Sarids links-liberale Me-
retz-partij maakt deel uit van de
regeringscoalitie van premier Ra-
bin.
Israëls leger en politie hebben giste-
ren op het bouwterrein van de nieu-
we nederzetting meer dan veertig
demonstranten opgepakt. Ze zijn
later vrijgelaten. De Palestijnse mi-
nister van Binnenlandse Zaken,
Erakat, werd door soldaten tegen
de grond geslagen. „Dit is het graf
van het vredesproces," verklaarde
hij later. Het leger wil een aan-
klacht tegen Erakat indienen omdat
hij een soldaat zou hebben ge-
schopt.

" Een oude Palestijn hindert een Israëlische bulldozer tijdens de bouw van een joodsenederzetting bij Bethlehem. Foto: epa.

Schendingen
Een VN-woordvoerder zei dat het
aantal bestandsschendingen giste-
ren was vertienvoudigd. Andere
functionarissen vonden dat te ver
gaan, maar erkenden dat er sprake
was van 'een verontrustende toena-
me' van het geweld, met name in de
buurt van Bihac.
Een poging van de VN om de Kroa-

tische Serviërs te overreden uit de
regio Bihac te vertrekken had
Tweede Kerstdag geen succes. De
leider van de Bosnische Serviërs,
Radovan Karadzic, beweerde dat de
Kroatische Serviërs daar weliswaar
op Bosnisch grondgebied vechten,
maar dat het Kroatische leger dat
elders ook doet. De VN hebben van
Kroatische aanwezigheid in Bosnië
echter niets gemerkt. „Er is op dit
moment geen grond voor de bewe-
ring van Karadzic," zei een VN-
woordvoerder. Hij erkende dat de
VN het bestand niet overal even
goed heeft kunnen controleren om-
dat de bewegingsvrijheid van de VN
in verschillende delen van Bosnië is
beperkt.
Het door bemiddeling van Jimmy
Carter tot stand gekomen staakt-
het-vuren omvatte niet de Kroati-
sche strijdkrachten, noch de Bosni-
sche Kroaten die aan de zijde van
de moslims vechten. De moslims
hebben de Bosnische Kroaten ech-
ter gevraagd het bestand na te le-
ven.
Het bestand duurt tot zondag. Het
is de bedoeling voor die tijd een be-.stand van vier maanden te berei-'
ken. Generaal Rosé is een van de
onderhandelaars die over het lang-
durig bestand met de partijen over-
leggen.

Champagnekurk: een gevaar voor het oog
Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Rondvliegende cham-
pagnekurken zijn een onderschat
probleem tijdens de nieuwjaars-
nacht. Waar in campagnes alle aan-
dacht uitgaat naar het voorkomen
van verwondingen door stunts met
vuurwerk, gaat er in Nederland
geen enkele waarschuwing uit voor
met name oogletsel dat kan ont-
staan door het niet zorgvuldig ont-
kurken van een fles champagne.

Een oogarts en een assistent-
geneeskundige uit het Academisch
Ziekenhuis Utrecht beschrijven in
het Nederlands Tijdschrift voor Ge-
neeskunde van deze week letsel.dat
ondeskundige flessenopeners ver-
oorzaken. Dat een champagnekurk

ernstige oogschade aanricht, is geen
uitzondering, zo constateerden de
artsen. Vorig jaar zijn tijdens de
jaarwisseling drie mensen behan-
deld voor oogletsel door een rond-
vliegende kurk. Uit de inventarisa-
tie bleek bovendien dat het pro-
bleem niet alleen voorkomt op
oudejaarsavond en nieuwsjaar-
nacht, maar het hele jaar door.

„Het gevaarlijkste moment is het
verwijderen van het ijzeren korfje
rond de kruk. Vooral als de onge-
opende fles flink geschud is, kan de
kurk daarop spontaan uit de flesse-
hals schieten," zo schrijft dr. J.
Keunen, verbonden aan F.C. Don-
ders Instituut voor Oogheelkunde in
het AZU.
Met dramatische gevolgen. Zo kreeg
een 31-jarige man een kurk in het

oog toen zijn zwager probeerde de
piek uit de kerstboom te knallen.
Een 15-jarige jongenwilde een goed
knaleffect bereiken door de fles
flink te schudden. De kurk schoot
spontaan los en raakte de jongen
vol in het linkeroog.
Op de kurk in een champagnefles
staat een druk van gemiddeld 4 at-
mosfeer, volgens Keunen vergelijk-
baar met de spanning op een
vrachtwagenband. Op champagnes
van een zeer goede jaargang (millé-
simé's) staat zelfs 5 atmosfeer druk.
De snelheid waarmee de kurk ver-
volgens het oog kan raken van de-
gene die de fles openmaakt, ligt
rond de 50 kilometer per uur. De
kracht op het oog loopt daarmee op
tot 100 atmosfeer.
De klap kan oogletsel als hoorn-
vliesbeschadiging, onderhuidse

bloeduitstortingen, ooglensvertroe-
beling, hoornvliesscheuring of zelfs
losraken van het oog tot gevolg
hebben. In alle gevallen is het ge-
zichtsvermogen sterk verminderd of
afwezig. Soms is medicatie nodig,
soms moet via een operatie bloed
worden afgevoerd.
Oogletsel kan voorkomen worden
door de fles niet te schudden en een
servet over de kurk te draperen
voordat het ijzeren korfje wordt
verwijderd. De kurk moet vervol-
gens voorzichtig en zonder knal los-
gedraaid worden. In Frankrijk
waarschuwt de radio de luisteraars
om de flessen voorzichtig te ontkur-
ken. De Nederlandse artsen zien
meer in een gecombineerde vuur-
werk- en champagnekurkencam-
pagne, met de slogan 'Dankzij die
luide knal, zie ik nu geen bal.

Lega Nord blijft
voorlopig bijeen

ROME - De veertig dissidente par-
lementsleden van de Lega Nord
hebben gisteren besloten de Noord-
italiaanse beweging trouw te blij-
ven. „Er komt geen breuk in de
Lega," zei de aanvoerder van de
dissidenten, Negri, na vijf uur be-
raad. De opstandige parlementsle-
den keerden zich tegen partijleider
Bossi, toen die zijn steun aan de re-
gering-Berlusconi introk.

De dissidenten stelden een docu-
ment op waarin ze zich uitspreken
tegen een mogelijke coalitieregering
van de Lega met de ex-communis-
ten van de Partij van Democratisch
Links (PDS). Zij willen opnieuw
een regering met de Forza Italia van
Berlusconi en deneo-fascisten. Ber-
lusconi heeft de Lega opgeroepen
Bossi aan de kant te zetten.

President Scalfaro hervatte gisteren
zijn besprekingen om een uitweg te
vinden uit de politieke crisis. Se-
naatsvoorzitter Scognamiglio zei na
een gesprek met de president dat er
geen snelle oplossing in zicht is. Ita-
liaanse kranten noemen Scogna-
miglio, lid van Forza Italia, een
belangrijkekandidaat voor het pre-
mierschap van een nieuweregering.

VN proberen kerstbestand
uit te breiden naar Bihac

Van onzeredactie buitenland

SARAJEVO - Het aantal bestands-
schendingen in Bosnië is gisteren
flink gestegen, terwijl VN-functio-
narissen heen en weer reisden om
het bestand te redden en uit te brei-
den tot Bihac en de regio in het
noordwesten van Bosnië waar nog
werd gevochten.

De VN-commandant in Bosnië, ge-
neraal Michael Rosé, sprak met de
Bosnische vice-president Ejup Ga-
nic en zou vandaag naar Bihac gaan
om daar te praten met de comman-
danten van derebellerende moslim-
strijders die met de Serviërs mee-
vechten. Deze rebellerende moslim-
militie voelt zich door het Bosni-
sche staakt-het-vuren niet gebon-
den. Ook Serviërs die vanuit Kroa-
tië opereren zeggen met het bestand
niets te maken te hebben. Behalve
in Bihac wordt het bestand in Bos-
nië goed nageleefd.

De Bosnische regering wil dat de
Kroatische Serviërs uit de regio Bi-
hac vertrekken. Ganic dringt erop
aan dat de VN een contingent
blauwhelmen stationeren bij de
grens tussen Bihac en Kroatië.

Het zwaarst werd er Tweede Kerst-
dag en gisteren gevochten bij de
plaats Velika Kladusa, die in Bihac
ligt. Op Tweede Kerstdag raakten
daar twee regeringssoldaten ge-
wond. In Sarajevo werd gisteren
een 61-jarige vrouw door een sluip-
schutter doodgeschoten.

punt uit
Rabin

Premier Jitschak Rabin heeft!
gisteravond gesproken met de'
Omanitische leider, sultan Qa-'
bous bin-Said. Het was voor!
het eerst dat een Israëlische;
premier een land op het Ara-
bisch schiereiland bezoekt. Op*
een persconferentie na zijn te-i
rugkeer in Tel Aviv zei Rabin ■dat hij door de sultan was uit-<
genodigd. In Israël gaat men erj
van uit dat het bezoek de inlei-"ding vormt tot officiële betrek-,
kingen met Oman en andere'
landen in het gebied. De Golfs- ]
taten hebben onlangs besloten'
hun indirecte economische!
boycot van Israël op te heffen. 'Haïti
In Haïti doen tegenstrijdige bc-:
richten de ronde over de gevol-;
gen van de gewelddadigheden;
maandag tijdens een betoging;
van ex-militairen voor het!
hoofdkwartier van het Haï-|
tiaanse leger. Volgens het mili-!
taire ziekenhuis zijn twee'
demonstranten gedood en!
raakte er een gewond. De'
woordvoerder van de Ameri-i
kaanse interventiemacht sprakj
van vijf gewonden. De ontsla-i
gen militairen demonstreerdenj
uit protest tegen de inkrimping!
van het leger. Zij eisten hunj
soldij voor de maand decemberi
en achterstallig pensioen.

Busongeluk
De 70 jaar geworden E. Roos!
uit Nunspeet is het zevendei
slachtoffer van het busongeval!
in Duitsland waarbij het El-I
burgse zangkoor De Lofstem-
op 8 december betrokken was.-
De gemeente Elburg heeft gis-'
teren bevestigd dat de man vo-i
rige week aan zijn verwondin-J
gen is overleden.

Helikopter
Een helikopter is gisteren tij-'
dens een vliegles neergestort op,
een flatgebouw van drie ver-'
diepingen in Zürich. Bij het,'
ongeluk kwam zowel de piloot'
als zijn leerling om het leven.!
Geen van de bewoners van de'
flat raakte gewond.

Bovenleiding
Een vrachtwagen met «en om-»
hoogstaande giek van de
kraaninstallatie heeft gister-
middag bij het station Hilver-
sum/Sportpark de bovenlei-
ding over enige honderden
meters kapotgetrokken. Enkelei
masten waaraan de leiding is)
bevestigd, knapten af. De;
spoorverbinding Hilversum-'-
Utrecht/Overvecht werd giste-i
ren per bus onderhouden. Van-j
daag zal de schade hersteld'
zijn, aldus de NS.

Schiller
De voormalige minister van zo-»
wel Financiën als Economie inj
de Bondsrepubliek, Karl Schil-
ler, is maandag in Hamburg opj
83-jarige leeftijd overleden. De
socialist en econoom Schiller
geldt als een van de meest suc-
cesvolle ministers die het na-
oorlogse Duitsland op econo-
mische gebied heeft gehad. Hij
was minister van economisch^zaken van 1966 tot 1972. Vanaf
1971 was hij tevens minister
van financiën, waarmee hij d$
bijnaam 'superminister' kreeg.-'

Bommen
Het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse Zaken heeft
nog geen beslissing genomen
over de vraag of het een leve-
rantie zal goedkeuren van clus*
terbommen aan Turkije. Een
woordvoerder van het ministe-
rie heeft dat gisteren meege-
deeld naar aanleiding van een
bezorgde brief van de mensen-
rechtenorganisatie Human
Rights Watch. In die brief
wordt verwezen naar een in
juni getekend contract tussen
de Turkse regering en een be-
drijf in Minnesota voor de leve-
ring van 493 CBU-87 bommen.
De organisatie zegt 'zeer be-
zorgd' te zijn dat Turkije de
bommen zal gebruiken in het
conflict met de Koerden. De
CBU-87 clusterbommen be-
staan uit een set van 202 kleine
bommetjes die een gebied kun-
nen bestrijken zo groot als een
voetbalveld.
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'Schandalig'
„Niet alleen het tribunaal, bijna al-
le VN-kantoren hebben te maken
met financiële problemen. Het er-
gert me dat sommige lidstaten,
zoals deVS, hun verplichtingen niet
nakomen. Dat is echt schandalig.
Als wij een rekening niet betalen,
krijgen we een aanmaning of staat
er een deurwaarder op de stoep.
Maar de VN hebben geen stok ach-
ter de deur. Er is een afspraak dat
landen die een betalingsachterstand
van twee jaar hebben hun stem-
recht kunnen verliezen, maar daar-
van wordt - uit vrees voor opzeg-
ging van het lidmaatschap - geen

gebruik van gemaakt. Er is voor het
laatst in 1964 mee gedreigd tegen
de Sovjetunie, maar het is er nooit
van gekomen. De VN konden zich
niet permitteren dat de Sovjetunie
zou weglopen."

Om het geld kan het niet zijn dat
sommige landenniet betalen, meent
Van Boven. „Het budget van de VN
is niet meer dan dat van de brand-
weer van New Vork of van een mid-
delgrote gemeente als Amersfoort.
Men betaalt a la carte om de zaak
onder controle te houden. Onder
Reagan weigerden de VS te betalen
voor VN-programma's voor geboor-
tebeperking en voor het programma
voor de Palestijnen. En ik vrees dat
Amerika een nog grotere wanbeta-
ler wordt, nu de Republikein Jesse
Helms voorzitter wordt van de com-
missie buitenlandvan de Senaat."

Oorlogssterkte
Geld is wezenlijk voor het tribu-
naal, dat voor de processen nog
lang niet op oorlogssterkte is. „Er
werken nu zon honderd mensen.
Dat moet in ieder geval tot 220 wor-
den uitgebreid. En tijdens de pro-
cessen zullen we zeker extra tolken,
computerdeskundigen en beveili-
gingsmensen nodig hebben," zegt
Van Boven. Tot nu toe moest het
tribunaal het doen met elf miljoen
dollar. Voor de eerste drie maanden
van het volgend jaaris er zeven mil-
joen beschikbaar, waarover Van
Boven tevreden is. „Dat komt over-
een met ons begrotingsvoorstel van
28 miljoen dollar voor 1995. Ik heb
goede hoop dat dat geld er komt."

Van Bovens voortdurend fulmine-
ren tegen het gebrek aan financiën
heeft succes gehad. Geen reden dus
om op te stappen. „Ik heb nooit het
idee gehad dat deze baan mij lange
tijd levensvreugde zou geven. Als
griffier ben je vooral bezig met de
organisatie, nauwelijks met de in-
houd. En juist de inhoud boeit mij
het meest. Ik heb willen helpen het
tribunaal op te zetten. Dat is ge-
beurd en nu begint het werk eigen-
lijk pas leuk te worden. Dat heeft
mijn besluit om ermee te stoppen
moeilijker gemaakt. Ik had graag
een of meer processen willen mee-
maken

binnen/buitenland

Van Boven stopt als griffier oorlogstribunaal

'Lastpost van de VN'
terug naar Limburg

DOOR JOS HEYMANS

DEN HAAG - De lastpost van de Verenigde Naties keert terug
naar Maastricht. Professor Theo van Boven (60), scheidend
griffier van het oorlogstribunaal voor ex-Joegoslavië, kijkt
verbaasd. „Ik een lastpost? Ik streef juist altijd naar harmo-
nieuze verhoudingen." En na een korte aarzeling: „Maar ik kan
me voorstellen dat mensen dat beeld van mij hebben. Het is te
sterk bepaald door mijn vertrek, in 1982, bij de VN. Dat ging
inderdaad met ruzie gepaard."

In dat jaarwerd Van Boven ontsla-
gen als directeur van het VN-
bureau voor de mensenrechten. Zijn
onconventionele werkwijze - hij
noemde tegen de gedragsregels in
de namen van landen waar mensen-
rechten op grove wijze werden ge-
schonden - werd hem met name
door de VS en Argentinië niet in
dank afgenomen. Argentinië, woe-
dend over de manier waarop Van
Boven de generaals hinderlijk voor
de voeten liep, vond in de VS van
Reagan en in de net benoemde se-
cretaris-generaal Perez de Cuellar
bondgenoten om Van Boven te wip-
pen.

Die frustraties heeft Van Boven in-
middels verwerkt. „Ik was wel erg
verbitterd, vooral vanwege de leu-
genachtigheid. Maar ik heb er ook
mijn voldoening aan gehad. In som-
mige kringen werd ik beschouwd
als held of martelaar. Ik heb me dat,
eerlijk gezegd, lekker laten aanleu-
nen. Ik hield er drie eredoctoraten
en een alternatieve Nobelprijs aan
over," zegt de Limburger.

Geruchten over ruzies en proble-
men staken opnieuw de kop op,
toen Van Boven onlangs onver-
wacht aankondigde op te stappen
als griffier van het oorlogstribu-
naal. Nog geen jaar na zijn benoe-
ming keert Van Boven als hoogle-
raar terug naar de Rijksuniversiteit
Limburg. Zijn voortdurende kritiek
op het gebrek aan voldoende geld-
middelen om het tribunaal zijn
werk te laten doen, gaf voedsel aan
de geruchten dat Van Boven uit on-
vrede zijn biezen pakte.

Theo van
Boven:
„Ik streef
altijd naar
harmonieuze
verhoudingen."

Foto: GPD

Politie en justitie
wachten gespannen op

nieuwe verkeerswet
Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG -Politie en justitie we-
ten zich geen raad met de nieuwe
Wegenverkeerswet die op 1 januari
ingaat. In de nieuwe wet worden
talloze regels veranderd. Binnen de
politie studeert een werkgroep van
het Korps Landelijke Politiedien-
sten nog op het te voeren beleid in-
zake processen-verbaal. Wanneer
dat klaar is, is onbekend. Bij het
Openbaar Ministerie moet men de
wet eerst nog grondig bestuderen.
Aanloopproblemen worden nu ech-
ter al voorzien. Vanuit de ministe-
ries van Justitie en Verkeer wordt
naar elkaar verwezen als het om de
handhaving van de nieuwe wet
gaat.

In de wet worden veel ruimere om-
schrijvingen gekozen dan in de ou-
de uit 1935. Daarmee ligt de vraag
op tafel of de wet wel te handhaven
valt. Veel zal afhangen van rechter-
lijke uitspraken. Drie docenten van
het Politie Verkeersinstituut leggen
in het Algemeen Politieblad de
vraag of tafel of de rechter wel mee
zal gaan in de veel vagere wetstek-
sten. Bij het instituutzijn inmiddels
600 politiemensen opgeleid om de
wet aan hun collega's uit te leggen.

Strafbaar
Op basis van de nieuwe wet is niet
alleen gevaarlijk gedrag of hinder
óp de weg strafbaar, maar ook der-
gelijk gedrag buiten de weg. Als
iemand bijvoorbeeld afval in de
tuinverbrandt en derook trekt over
de nabijgelegen weg, kan dat straf-
baar zijn. Hetzelfde geldt bijvoor-
beeld voor een hoogwerker die half
op de weg staat om een luchtbehan-

delingsinstallatie op het dak van
een kantoor te plaatsen.

Vanaf 1 januari is ook iedereen die
door onvoorzichtigheid of onoplet-
tendheid een verkeersongeluk ver-
oorzaakt, strafbaar. Vroeger was
dat alleen de bestuurder van een
auto, maar straks is dat ook de pas-
sagier die zonder op te letten een
portier opengooit waar vervolgens
een fietser tegenaan rijdt. Eenzelfde
ruime formulering is gekozen voor
het verlaten van de plek waar een
ongeluk heeft plaatsgevonden.
Straks is dat verboden voor een-
ieder die erbij betrokken is, dus ook
voetgangers op de stoep die getui-
gen zijn. Tot 1 januari is alleen de
automobilist degene die ter plaatse
moet blijven.

'Raamwetten'
„Hoe wij het precies gaan, doen
weet ik niet. Het beleid is nog in
ontwikkeling. Wanneer wij klaar
zijn? Ik moet u het antwoord schul-
dig blijven," aldus een woordvoer-
ster van het Korps Landelijke Poli-
tiediensten. Binnen het Openbaar
Ministerie wordt erop gewezen dat
de overheid steeds meer kiest voor
zogenoemde 'raamwetten. Ruim
geformuleerde eisen die concreet
ingevuld moeten worden door rech-
terlijke uitspraken.

De politiek wentelt het probleem
daarmee af op politie en justitie.
Daardoor zal het enige tijd gaan
duren voordat er duidelijkheid is
over wat wel en niet mag. Dit bo-
venop de 'aanloopproblemen' die er
altijd zijn met grootscheepse wetge-
vingsprojecten zoals de nieuwe
Wegenverkeerswet.

lezers schrijven
Poncke Princen

Als oud-Indiëveteraan vraag ik
mij af waar wij ons in Nederland
na 45 jaar nog zo druk over ma-
ken. Met het feit dat Poncke
Princen gedeserteerd is, heb ik
helemaal geen moeite. Wel keur
ik voor honderd procent af dat
hij als militair dienst nam in het
Indonesische leger.
Wat onze veteranenorganisaties
betreft: die hadden zich beter
meteen nadat we gedemobili-
seerd waren in kunnen zetten
voor het doel dat we beter ge-
waardeerd zouden worden. De
oud-Indiëveteranen zijn altijd
door de Nederlandse regeringen
doodgezwegen.
Voor elke maand dat wij in Indië
hebben gezeten, kregen we 10
harde guldens. Je kocht er een
broek, jas en een paar schoenen
voor en voor de rest mochten de
ouders zorgen. Nu we allemaal
ruim de 65-jarige leeftijd gepas-
seerd zijn, willen ze ons nog blij
maken met een veteranenpasje,
waar je hoegenaamd niets mee
kunt doen.
Wat overigens te denken van on-
ze NSB'ers die hun eigen landge-
noten in de gaskamers deden
belanden! De straf die ze kregen
was gewoon belachelijk. Moeten
wij die landverraders ook alsnog
naar Duitsland verbannen of
toch maar doodschieten?
Een van mijn negen broers
maakte op het werk een beledi-
gende opmerking over Hitler.
Dat hoorde een NSB'er. De vol-
gende dag zat mijn broer in
kamp Vught. Voor hetzelfde geld
was hij op transport gesteld naar
een van de vernietigingskampen.
Mijn broer was ook nog zwaar
epilepsiepatiënt. Gelukkig heeft
hij het overleefd, al was hij hele-
maal uitgeteerd. Het normale
eten kon hij deeerste maand niet
eens verdragen.
Welke straffen hebben de Neder-
landse SS'ers die in het Duitse
leger vochten eigenlijk gekre-
gen? In het gezellenhuis waar ik
toentertijd verbleef, waren twee
Nederlandse oud-SS'ers. Ze kre-
gen, meen ik mij nog te herinne-
ren, vermindering van straf, of
helemaal geen straf als zij een
bepaalde tijd in de mijn gingen
werken. Mensen die nu na 45
jaar nog moeite met Poncke
Princen hebben zou ik zeggen:
probeer het net als deze oud-
Indiëveteraan van je af te
gooien.
BRUNSSUM J.M. Arts

(Door de redactie ingekort).

Poncke Princen
(2)

Dat bewindslieden soms twee
gezichten tonen, blijkt weer in
het geval van Van Mierlo-Prin-
cen. Op 4 mei staan de ministers
met strakke gezichten bij het
monument op De Dam gewichtig
te doen. Echter enkele maanden
later schudden zij handen en
praten met landverraders, die
medeverantwoordelijk zijn voor
het feit, dat wij bovengenoemde
monumenten moesten oprichten.

Toen reeds werd het plan van dit
visum bekokstoofd. Deze be-
windslieden tonen totaal geen
begrip voor de meer dan hon-
derdduizend Nederlanders, die
bij dit 'binnenlands' conflict be-
trokken waren. Wel, zo menen
zij, moeten wij, en dit even ter-
zijde, begrip opbrengen voor
buitenlandse aangelegenheden
zoals in Cambodja, Bosnië enz.
Door het besluit aan Princen een
visum te verstrekken jaagt Van
Mierlo de Oud-Indiëgangers be-
hoorlijk tegen zich in het harnas.
Als variant op een bekend
spreekwoord kun je zeggen: na
de verkiezingen leert men de
mentaliteit van de parlementa-
riërs kennen.
HEERLEN A. Snijders

Grensarbeider
Als werknemer van een groot
automobielbedrijf in Nederland,
maak ik mij ernstige zorgen over
mijn toekomst als grensarbeider.
Gezien het feit dat ik geen lid
van een vakbond ben, wens ik
via deze brief een aantal punten
ter overweging aan te bieden.
Naar aanleiding van de presen-
tatie die in mijn bedrijf werd
gegeven door devakbond, heb ik
het onbehaaglijke gevoel gekre-
gen dat de strijd reeds gestreden
is. Met een lijst van 49 punten
probeert de bond de grensarbei-
der ervan te overtuigen dat zij
dit jaar niet stil gezeten heeft.
Alsof zij ons tegelijkertijd wil
duidelijk maken, dat de grensar-
beider aan het einde van een
eventueel verloren strijd niet
moet komen zeuren dat de bond
niets ondernomen heeft.
Geeft de vakbond het werkelijk
op? Misschien blijft de vakbond
verder strijden, maar ik ben er-
van overtuigd dat de strijd op
een totaal verkeerd spoor wordt
gevoerd. Zowel de Nederlandse
en Belgische regering als de vak-
bond willen het probleem oplos-
sen met lapmiddelen die niets

met de problematiek te maken
hebben.
Het wordt hoog tijd dat er eens
definitief orde op zaken wordt
gesteld en dat het probleem van
de grensarbeider wordt aange-
pakt aan de bron: het feit dat de
Nederlandse regering een over-
heveling doet van het fiscaal
budget naar het sociaal budget.
Door deze transactie valt de
grensarbeider tussen de wal en
het schip. Hij wordt van. het
kastje naar de muur gestuurd.
Hij krijgt noch bij de Nederland-
se, noch bij de Belgische rege-
ring gehoor. Nergens kan hij zijn
rechten opeisen.
Of heeft de grensarbeider mis-
schien alleen maar plichten om
te betalen? Het wordt hoog tijd
dat men onderzoekt wat er met
de betaalde sociale premies
wordt gedaan. Kan de grensar-
beider uiteindelijk ook dezelfde
socialerechten ontlenen, of moet
hij minder sociale premies gaan
betalen dan een Nederlander? Of
moet hij met zijn belastinggeld
ook de tekorten van de sociale
kassen in België betalen?
Neen, dit noem ik geen structu-
rele oplossing voor de grensar-
beider! Heren politici en vak-
bondsafgevaardigden, ik denk
dat het duidelijk mag zijn dat er
nog veel werk staat te wachten-
Ik hoop dat de politieke wil
aanwzig is, zowel in Nederland
als in België om tot een oplossing
te komen. Ga niet te lichtzinnig
om met de problemen van de
grensarbeider, maar pak het
probleem structureel aan en aan
de bron.
MAASMECHELEN P. Swinnen

(Door redactie ingekort)-

postbus 3100

Awacs
Op 21 december jl. was de com-
missaris van de koningin in On-
derbanken op werkbezoek.
Meneer Van Voorst reageerde op
de suggestiesvan deraad om het
lawaai van de Awacs-toestellen
te verminderen, met de opmer-
king dat deze overlast niets is
vergeleken met hetgeen in Bos-
nië plaatsvindt.
Dat de voorvaderen van de heer
Van Voorst tot Voorst zoiets
durfden te zeggen tegen hun on-
derdanen is in de tijdgeest ge-
zien (alhoewel verwerpelijk) te
begrijpen, doch als een bestuur-
der anno 1994 deze taktiek ge-
bruikt, is dat beneden alle peil
en een bestuurder onwaardig.
Dat Awacs-vliegtuigen er zijn is
tot daaraan toe, maar het is toch
een gerechtvaardigde wens van
burgers jegens het bestuur om
overlast te beperken, door het
verlengen van een baan of an-
derszins. Een commissaris van
de koningin behoort te zorgen
voor zijn 'onderdanen' en mag
hen niet op een wijze tegemoet
treden zoals deze baron deed-
Hij heeft bij mij en vele anderen
het vertrouwen verspeeld.
NUTH HuubKockelkorei»

(raadslid)

PNL
Toen ik onlangs nog wat slaperig
de krant las, werd ik meteen
wakker bij het lezen van het on-
volwassen gekrakeel van Partij
Nieuw Limburg. Deze partij
blaast op een amateuristische en
humoristische wijze wel hoog
van de toren. Om de beeldspraak
van Swachten, die stelt dat men
niet 'zo maar met elke partner in
bed duikt', heb ik moeten la-
chen. Als na de verkiezingen de
PNL de kans krijgt een deput-
ézetel te bemachtigen of burge-
meestersposten in de wacht te
slepen, dan zullen ze zonder
meer met het CDA 'in bed dui-
ken. Immers: politiek is macht
en geld. Net als alle partijen be-
looft de PNL nu gouden bergen,
tot na de verkiezingen in maart-
Kiezers maakt men echter niets
wijs. Zij weten dat ook voor de
PNL alleen de statenzetels tellen
met het riante honorarium dat
als nevenverdienste mooi meege-
nomen is.
Ik vind dat de PNL nog niet echt
van zich heeft doen spreken,
hoewel de partij tot nog toe mijn
sympathie gehad heeft. Ik vraag
mij nu af welke offers de partij
wil brengen voor een huwelijk
met het CDA. Gaat ze het verzet
tegen de vuilverbrander opge-
ven?
MAASBRACHT

W. Martens-Berghs
(Door redactie ingekort)
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KORTING
Koop nu bij de Miro een krat Brand Pils* 18 flessen

a 0.5 liter en lever deze bon in bij de kassa.
U krijgt dan maar liefst 3.- gulden korting.

Met andere woorden: 1 Q C%f\u betaalt geen 21.60 maar slechts IO.QU
Deze bon is alleen geldig bij de Miro \/

t/m zaterdag 31 december a.s.. U kunt bij elk krat q^q
Brand Pils maximaal één kortingsbon gebruiken. I'Zolang de voorraad strekt.

ZATERDAG 31 DECEMBER
GEOPEND VAN 8.00-16.00 UUR.
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Begemann vindt nieuwe koper voorRotterdams werfterrein

Reddingsplan RDM
op losse schroeven

Van onzeredactie economie

u^TERDAM - Met de mogelijke verkoop van het be-
Jisterrein van de Rotterdamsche Droogdok Maat-
i aPpij (RDM) heeft eigenaar Begemann het reddings-

-11 voor de Rotterdamse werf op losse schroeven gezet.
jgens het overlevingsplan, dat in juli moeizaam tot

kwam, wordt de gemeente Rotterdam eigenaar van
29 hectare metende RDM-terrein. De afgelopen

Md verraste RDM-eigenaar Begemann de overheid
i niet een nieuwe koper, de Rotterdamse onderne-
ton r*s ' e^Senaar van een gelijknamige autosloperij en
a(*elaar in onder meer kranen.

'KL . volgens ingewijden een
Qop vijt miljoen gulden méér overüe grond van de RDM dan de
!liiku e Rotterdam- Het Gemeen-
lij^ havenbedrijf wil 41,5 miljoen
UtrJ1 betalen voor het deels ver-
Ojj ltugde werfterrein. Het nieuwe
%{'^S ecnter zo verrassend dat
%maren de betrokken bewinds-
i„ j,' onder wie minister Wijers
economische Zaken, het kabi-
(ii^e^aad voor de mededeling lic-Ipfderbreken.
o- st van de betrokken ministers
!,Vo?en ambtelijke werkgroep zich
fern 6ns over de nieuwe zet van
'*M nn" Tijdens dat overleg
,fis °°k de anSst geventileerd dat
tQj.. mogelijk verontreinigde
°Upan z^n bedrijfsterreinen in
Hjj.r^am-Charlois en Spijkenisse
'jjjj "eijplaat zal overbrengen.
ie Q breinen van Baris staan bij
%" f*-eid te boek als verdacht,
ta . 'eitelijke vervuilingen zijn
KSl"et aangetoond.

Defensie
k 0°r°ndtransactie met Baris kan
PÜe'H6* 'ïriuisterie van Defensie
«e tQ ng ziJn terug te komen op
}*ti dat het meebetaalt
KOq *t ontwerp van de Moray
\ ' Defensie wil 26 miljoen gul-
fy v eken in de ontwikkeling van
800 versie van de Moray
%n dit krediet kan de onder-
\ °twerf van RDM nog ruim
iS- R 3ar *n even worden gehou-
% !] de werf gingen deze zomer>UM ull de 400 banen verloren.

hoopt binnen die twee jaar

een Moray 1400 of 1800 aan Indo-
nesië te verkopen.
De Industriebond FNV zegt in een
reactie faliekant tegen de verkoop
van de RDM-grond aan Baris te
zijn. „Wij vinden datRDM en Bege-
mann de afspraken van deze zomer
moeten nakomen. Al is het alleen
maar om ook de toezeggingen over
de werkgelegenheidvoor de komen-
de tweeëneenhalf jaar gestand te
doen," zegt bestuurderH. de Vries.

'Pokerspel'
Volgens De Vries kan Begemann
met het verhuren van gebouwen en
loodsen de extra inkomsten krijgen
die nodig zijn om het gehele red-
dingsplan te betalen. Onder de
huurkandidaten bevindt zich ook
een werf uit de omgeving die verle-
gen zit om bouwruimte. Ook kun-
nen de overbodige kranen van de
RDM verkocht of verhuurd worden,
zegt de vakbondsbestuurder. „Maar
aan dit pokerspel van Begemann
moet nu wel een einde komen."

Aan het openbreken van het overle-
vingsplan kleven nadelen. Bij ver-
koop aan Baris zou jaarlijks 3V4
miljoen gulden huur moeten wor-
den betaald voor de opstallen en
grond die de RDM in gebruik heeft.
Rotterdam vraagt 'slechts' 2,8 mil-
joen gulden. Daarnaast schrijft de
bond in een pamflet aan de werkne-
mers beducht te zijn voor de loop-
tijd in het huurcontract met Baris.
Dat is enkele jaren, waardoor Bege-
mann is staat zou zijn de marine-
werf eerder te sluiten.

beurs
Sprintje
W EI*DAM -De aandelenmarkt
|WJpsteren aanvankelijk weinigi or?rends te beloven. Maar met
5-30 , nS van Wall Street om
Si t kwam er ook in Amster-
Vs Cn n°g vraag los. De Dow
.^Wndex op de Newyorkse effec-

en rs stond binnen de kortste
*»l e °P een winst van dertig pun-
i l ko^ a^ daarmee m Amsterdam

*r-, jj °Psein. De beursthermome-
°Ber X' eindigde 3,56 punten
T>4lB°P 41?,96, na iets eerder nog

'22 te nebben gestaan.
£ iNn aernationals gaven gisteren de

ül pr„ai?' maar ook andere aande-
iv^o m ?erden aardig. Chemiereus
Kts Nobel liet een f 2,70 hogere,'ie „2len op f 201. Koninklijke

9(>,50 nigde f 230 beter °P f
Nst,' Unilever liet zich met eenHt n

Van f 1,40 op f 206,30 ook niet
■ichtej betuigd. Philips bleef wat
!°efs r*let zi Jn dertig cent hogere
iNtiJ 52-2°)- KLM wist zestig

o°er»Verdienen °P f 43>30-
-? f7Q ons werd f 1,10 meer waard
VB'2o- Ook bierfabrikant Hei-
Kel rüi,lel weer in deprijzen en kon;tt>jy klimmen tot f 264.
,yoJ.eed ook aardig mee met fJe 0

*tra °P f 58>40.'S ha^e.tten waren heel klein, al-(^le ?naelaren. „Er waren poten-
iNktj?Pers die Pas echt op de
ihQ°B n^Wamen tQen Wall Street zoft Lpe"de," zei één van hen.
~ j, en kwam gisteren niets.!^a vrn°g een bank holiday, een
l?stßèni ],e da8- aan de kerstdagenJafPakt. Frankfurt eindigde
'jï^kt i ten beter. De obligatie->t r Amsterdam was rustig.'V^ndl ên?ent op de nauwelijks>r dfirde. koersen (97,40 en 97,25)

' '25 D^ eenjarige staatobligaties
'63 r° c

c
e

=nt) aflopend in 2004, was.^tis/vT Procent. De dollar deedv llsCh niets

Hoofdfondsen v.k. tk
ABN AmroHold. 60,40 61,20
Aegon 111,60 112,00
Ahold 53,00 54,00
Akzo Nobel 198,30 201,00
Bols Wes. c. 33,10 33,40
CSM eert. 68,50 69,30
Dordtsche Petr. 197,70 200 00
DSM 139,20 139^50Elsevier 18,00 18,00
Fokker eert. 12,10 12,30
Fortis Amev eert. 74,70 74^90Gist-Broc. eert. 46,90 47,10
Heineken 261,50 264^00Hoogovensnre 78,10 79,20
Hunter Douglas 79,20 79 30
INGc. 82,10 83,10
KLM 42,80 43,40
Kon. KNP BT 48,80 49,30
Kon, Olie 188,20 190,50
KPN 57,70 58,40
Nedlloyd 56,00 56,50
Océ-v.d.Gr. 78,50 78,70
Pakhoed eert. 46,60 46,60
Philips 52,20 52,50
Polygram 80,10 80,50
Stork 45,00 45,60
Unilever eert. 204,90 206,30
Van Ommeren nre 45,80 46,00
Ver.BezitVNU 181,00 181,20
Wolters-Kluwer 124,80 125,30

Avondkoersen Amsterdam
Effectenkoersen avondverkeer
In het avondverkeer kwamen gister-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de slotnotering van de-
zelfde dag):
Ahold 53,90-54,00 (54,00)
Kon. Olie 190,60-191,20(190,50)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 84,00 84,00
ABNAmro pref. 57,90 58,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,38 6,44
ACF-Holding 34,00 34,20
Ahrend Groepc. 182,50 181,80
Alanheri 37,00 37,00
Ant.Verff. 450,00 a 450,00 b
ARTUBiologicals 4,00 4,00
Asd OptionsTr. 20,60 20,80
Asd.Rubber 2,50 2,65
Atag Hold. eert. 112,00 111,50
Athlon Groep 66,00 66,00
AthlonGroep nre 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 118,00 119,00
Ballast Nedam c. 73,50 73,80
BAM Groep 103,60 103,00
Batenburg 147,50 147,50
Beers 193,00 193,00
Begemann Groep 24,00 26,70
Belindo 283,50 283,50
BesouwHold. 32,70 32,70
Blvdenst.-Will, 26,50 27,00
BoerDeWinkelb. 70,30 70,20
BorsumyWehry 25,20 25,20
Boskalis eert. 36,00f 36,00 fBraat Beheer 23,90 23.90 I

Burgman-Hevbroek 1365,00 1365,00
Calvé-Delft eert. 1400,00 1410,00
Calvé-Delftpref 890,00 890,00
CapVolmac 23,30 23,90
Ceteco Hold. 43,00 43,50
CinduIntern. 95,50 95,50
Claimindo 281,00 281,00
Content Beheer 29,40 29,30
Credit LBN 42,60 44,00
Crownv.G.cert. 155,40 155,40
CSM 68,50 69,30
De Drie Electr. 15,50 15,50
Delft Instrum. 27,10 27,30
DICO Intern. 65,50 65,50
Dorp-Groep 35,00 35,00
Draka Holding 39,50 39,80
Econosto 21,50 21,60
EHCO KLM Kleding 31,50 32,00
EMBA 206,00 a 200,00aEriks Holding 118,50 118,50
EVC Intern. 76,60 76,80
Flexovitlnt. 86,00 86,30
Frans Maas eert. 53.30 53,30
FreeRecord Shop 30,00 30,00
Fugrocert. 33,60 33,60
Gamma Holding 86,50 86,40
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,50 eGelderse Pap. 83,00 83,30
Getronics 60,30 6120
Geveke 32,60 32,50
Giessen-deN. 71,80 74,00
Gouda Vuurvast 69,80 69,80
Goudsmit 34,20 35,00
Groenendijk 26,50 26,50
Grolsch eert. 53,40 53,00
Grontmij 61,50 61,70
GTI-Holding 153,00 153,00
Hagemeyer 141,00 140,80
HALTrustB 15,40 15,90fHALTrustUnit 15,70 15,80
HBG 261,90 262,00
Heijmans 62,50 63,50
Heineken Hold. A 236,00 237,30
Heivoet Holding 25,50 25,50
Hesßeheerc. 19,60 20,00
Hoek's Mach. 78,50 78,50
Holl. Colours 89,00 89,00
Holl. Ind. Mij 63,50 63,50
Holl.Sea S. 0,38 0,38
HoopEff.bank 7,20 7,40
HunterD.pref. 1,75 175
IHCCaland 43,40 44,10
ING 7,12e 7,10eInter/View Eur. 7,70 7,70
Internat.Muell. 91,30 91,80
Kuhne+Heitz 34,70 34,70
Kas-Associatie 62,50 63,00
KBB 97,00 96,90
Kempen &Co 14,20 14,30
Kiene Holding 134,00 134,00
Kon. Sphinx Gust. 54,80 55.20
Kon.KNPßTc.pref. 7,11 7,15eKondor Wessels 44,00 44,00
Koppelpoort 420,00 420,00
Krasnapolsky 137,50 137,50
Landré &Gl. 45.00 45,40
LClComput.Gr. 4,30 4,30
M.Enim 08-cert. 84,80 84,50

Macintosh 42,90 43,00
Management Share 1,20 1,20
Maxwell Petr, 201,50 202,00
Moeara Enim 1635,00 1630,00
Moolen Holding 41,80 41,90
MulderBoskoop -33,80 33,80
Multihouse 2,20 f 2,10
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 86,90 86,90
Nat. Inv.Bank A 131.00 131,00
Nat. Inv.Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,60 18,40
Ned.Part.Mij 52,20 52,20
Ned.Sprmgst. 7060,00 7060,00
NEDAP 60,00 60,00
Nedcon Groep 39,80 39,90
Nedschroef Hold. 70,30 70,00
NewavsElectr. 12,70 13,10
Nijv.-Ten Cate 80,00 80,20
NKFHolding 216,50 217,00
Nont 21,20 f 21,60
Nutncia VB eert 85,20 84,60
Oce-v.d.Grinten 75,00 75,00
OrcoBank eert. 62,00 62,80
OrdinaBeheer 23,20 e 23,30
OTRA 305,50 307,30
P&CGroep 79,20 79,20
Philips Electr. d'9s 52,00 51,00
PieMedical 7,80 7,80
PirelliTyre 10,40f 10.40f
Polynorm 170,30 170,30
Porc.Fles 21,50 21,50
Randstad 90,50 91,60
Reesink 118,50 118,50
RoodTesthouse 5,00f 5,00f
Rothmans Int. o 4,47 4,50
Roto SmeetsBoer 37,00 37,20
Samas Groep 62,00 f 62,70
Sarakreeks 5,50 5,40
Schuitema 2000,00 2000,00
Schuttersveld 43,80 44,00
Simac Techniek 19,00 19,00
Shgroßeheer 91,70 91,70
Smit Intern. 41,60 41,60
SmitTrafoc. 47,50 48,50
St.Bankiersc. 19,20 19,20
Stad Rotterdam c. 37,80 37,90
Telegraaf De 194,50 194,60
Textielgr.Twente 73,90 73,90
Tulip Computers 16,00f 15,90
Tw.Kabel Holding 216,80 218,00
Übbink 58.80 58,90
Union 29,20 29,50
Vereenigde Glas 562,00 562,00
Vilenzo 41,80 41,80
VolkerStevin 87,50 e 89,20
Vredestein 12,70 12.30
Wegener 123,00 123,00
Welna 47,00 47,00
West Inv F. wb 55,00 a 55,00 aWestlnvestF. 11,30 11,30
Weweler 35,70 35,70
Wolff. Handelmij 56,50 56,70
Wolters Kluwer 485,00 485,00
Wyers 22,80 23,00

Beleggingsinstellingen
AdamEOE Ind. F, 451,00 453,50
ABF 113,30 113,30

ABNAmroA.inF 83,00 83,10
ABN AmroAand.F. 96,70 97,20
ABN AmroAmer.F. 70,90 72^20
ABN AmroEur F. 85,50 85,30
ABN AmroFar E.F. 75.80 75,20
ABN AmroL.Gr.F. 182,70 182,70
ABN AmroNeth.F. 118,00 118,50
ABN AmroObl.Grf. 201,30 201,40
ABN Amrorent.div 156,10 156J20Aegon Aandelenf. 44,70 44,70
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFl 30,80 30,60
Alg.Fondsenbez, 248.00 249,00
Alliance Fund 6,00
Alrenta 232,40 232,70
Amvabel 90,50 90,30
Asian Cap.FS 55,90 56,30
AsianSelect. F. 97,00 97,00
Asian TigersF. 105,20 106,70
ASNAandelenf. 52,00 52,00
Austna Global 1226,00 1226,00
Austro Hung. F. 7,00 7,00
AXAAand Int. 76,30 76,20
AXAE&L Belegg. 1 95,40 95,20
AXAE&L Belegg.2 94,20 94,20
AXAE&LBelegg.3 118,10 118,10
AXAE&L Belegg.4 87,90 88,10
AXAE&LKap.Rente 118,80 118,90
AXAObl.Ned. 77,20 77,30
BemcoßentSel. 62,50 62,70
Bever Holding 4,90 4,90
BiogrondBelegg. 10,60 10,80
CapaCityRealty 1,24 e 1,24
CL Aandelenfonds 94.40 94,50
CL üq.Groeifonds 103,10 103,00
CL Obl.Dividendf. 101,90 102,10
CL ObLWaardef. 123,00 123,00
Comm.ArgeusF, 87,80 87,80
Comm.BenacusF. 90,30 90,40
Comm.Cea F. 92,70 92.70
CuMPreferent F. 103,00 102,20
Delta Ll.Dollarf. 56.80 56,80
Delta Lloyd ECU 55,60 55,40
Delta Lloyd Inv. 39,10 39,10
DeltaLloyd Mix 72,20 73,00
Delta Lloyd Rent 60,90 61,00
Donau Fonds 27,80 27,60
DP America Gr.F. 35,00 35,00
EGFlnvestm. 151,90 151,90
EMF Rentefonds 83,40 83,50
EMS Growth Fund 103,20 103,20
EMS Income Fund 92,50 92,00
EMS Offsh. Fund 101,40 101,40
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr, 20,00 20,00
Envir.Growth F. 42,00 41,80
Esmeralda part. 37,80 37,80
Eur.Ass. Trust 8.00 8.00Euro Growth Fund 58,90 58,50
Euro SpainFund 7,30
FarEastSel.F. 74,10 74,50
GAFAm.Lig.F. ecu 1,58
GAFAm.Obl.F.eeu 1,85
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060,90
GAFDMLiq.F.ecu 1,61
GAFDMObI.F.ecu 1,58
GAF Eng.Aandf. ecu 2,06
GAFEng.Liqf.ecu 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 1.34 - '

GAFEur.Aandf.ecu 2,16
GAFEur.Oblf.ecu 2,21
GAF Gl.Managf.ecu 2,55
GAFJap.Aandf.ecu 1,13
GAFJapLiqf.eeu 1.64GAFJap.Oblf.ecu 1,78
GAFN-Am. 2.25
GAF 3,09
German City Est 31,30 31.30Gim Global 54,90 54,90Groeigarant 1.38 1,38
Holl. Eur Fund 59,00 59 30
Holl, Obl.Fonds 122,00 122,50
Holl, Pac,Fund 133,00 133X10Holl, Sel.Fonds 95,70 95,20
Holland Fund 88.00 88,00
Hooge HuysHypf, 127,80 128.00
INB Bnk Verre Oost. 45.70 46.00
ING BnkDutch F. 62,00 62 20
INGBnkGeldm.F. 61.42 6146
ING Bnk Glob.F. 51,70 51,90
INGBnkOblig.F. 33.20 3310
ING BnkRentegr.F 129,40 129.60
ING Bnk Spaard.F. 101,59 101,61
Interbonds 488,00 488.00
Intereffekt 500 27,70 27.90
Intereffektwt 24,70 25,70
Intereffekt Yen Value 80,40 80,40
Investa part. 80,50 80.50
IS Himal.Fund $ 16,10 16,00
JadeFonds 209,50 209,50
JapConvertible.F. 49,80 50,10
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00 7100,00
Jap.Sect.Rat Yen 5400,00
JapanFund 20,20 20,20
Korea Pac.Tr. $ 13,30 13,60
Latin Am.Eg.F. 85.50 85,00
Leveraged Cap 58,50 58,80
Liquirent 54,70 54,70
Mal.Capital F.s 14,50 14.50
MeesObl.Div.F. 115.30 115.40
MeesPierson Rente 129,00 129,30
Mexico Income F. 17,00 17,00
Mondibel 77,40 77,50
Nat.Res.Fund 75,10 74.50
New Asia Fund 9,00 9.00
Nomura Warr. F. 0,18 0,18
OAMF Rentefonds 11,70 11.75
Obam, Belegg. 309,80 312,00f
Ohra Aand.F. 64,70 65,00
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30
OhraObl.Df. 55,10 55,20
Ohra Obl.Grf 55,40 55,40
OhraOnr.G.F. 59,80 59,80
Ohra Totaal F. 58,70 58,80
OrangeFund 27,90 28,20
Pitcher 47,50 47,50
Postb.Aandelenf. 57,40 57.40
Postb.Beleggf. 57,80 57,80
Postb.Obl.r 47,90 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalent Bel. 169,50 169,60
Rente Plus F 45,60 45,60
Rentotaal NV 38.60 38.50
RG Aand.Mixfund 59,50 59.70
RG America F. 130,80 131,40
RGDivirentF. 51,50 51,60
RG Emer Mark. F 94.60 96,60
RGEuropeF. 125.80 126,10

RG Florente F. 129,80 129,90
RG Hollands Bezit 98.20 98,20
RG NettorenteF. 105,90 105,90
RGObl.Mixfund 61,40 61.50
RGPacificF. 136,90 137.50
RG Rente Mixfund 63,80 63,80
Robeco 112,40 113.20
Rodamco 48,90 48.50
Rodamco Ret.Ned. 103,30 103,60
Rolinco 114.70 115.10
Rolinco cum.p 88,00 88.00
Rorento 83,30 83,70
Schrod.lnt.Pr.F 28,80 28,70
Sci/Techs 15,50 15.10
Small Comp, Neth, F. 68,00 68,10
SuezGr.Fund 50.30 50.30
Suez üq.Grf. 201.60 201.70
TechnologyFund 16,30 16,30
TGPetroleumhaven 34.20 e 34.50e
TokyoPac.Hold. 230,00 231,50
Tolsteeg.Beleggmij 349.50 349.50
TransEur.Fund 90,80 90,00
Transpac.F. 355,00 357,00
Um-Invest 18,60 18,60
UmcoInv.Fund 64,00 64.00
UnifondsDM 31.50 31,50
Vaste Waard.Ned 53,90 53,90
VastNed 105,50 105,50
VHS Onr. Mij 5,10 5,20e
VIB NV 47,10 e 47,60
VSB Aand.F. 99,30 99,50
VSB Liq.Groeif. IOO.IOf 100,20
VSB Mix Fund 61,80 61,70
VSB Obl.Groeif. 108,60 108,90
VSBRente Fonds 100,40 100 90
WBO Intern. 67,50 67,60
Wereldhave NV 98.40 98.60
WorldProp.F. 67.50 67.50
ZOMFlonda F. $ 31,80 31.80Zonnespectrum 9,10 9,10
Wall Street
allied signal 35 35'A
amerbrands 37Vt 37'/;
amer.tel.tel 51 51 ¥"
amoco corp 59Vt 58Vt
asarco mc. 28Vt 29 Vt
bethl. steel 18% 18 Vb
boeing co 47 Vt 47 Vi
can.pacific 15 Vt 15 Vt
chevron 44 Vt 45
chiquita 13 Vi 13 Vt
chrysler 48 V. 49 V 4
citicorp 41 V: 40'/"
eons.edison 25 Vi 25 'A
digit.equipm. 34 Vt 34 Vt
dupontnemours 55Vt 56
eastman kodak 47'/: 47 Vt
exxoncorp 611/: 61 Vi
ford motor 26 Vt 27%
gen. electric 49 J/< 5114
gen. motors 41 ' A 41 'A
goodyear 33 Vi 33 Vt
hewlett-pack. 100'/. 100'/.
int. bus.mach. 73 V-. 74Vt
int. tel.tel. 83 Vt 88'/»
kim airlines 24'/: 24'/.
mcdonnell 142'/. 143 Vt
merckco. 39'/. 39'/.
mobil oil 84 Vi 85 Vt

omega financ. 24Vt 24'/;
philips 29V,
royal dutch 107 108 H
sears roebuck 46 'A 45 'A
sfe-south.pac 17 'A 17 Vt
texacoinc. 61 Vt 61
travelers 32 V. 33Vt
united techn. 62 Vi 63 J/i
westinghouse 12 Vi 12'/:
whitmancorp 16 1/» 16 %
woolworth 14 7e 15
Advieskoersen
amerik.doUar 1,695 1,815
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frank(100) 5.28 5,58
canad.dollar 1.200 1,320
deensekroon (100) 27,10 29,60
duitsemark (100) 109,30 113,30
engelsepond 2,60 2,85
finse mark (100) 35,35 37,85
franse frank (100) 30.90 33,65
grieksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlr.(lOO) 19,50 23,50
ierse pond 2,55 2,80
itaUire (10.0001 09,65 11,35
jap ven (10.000) 171.50 177.50
noorse kroon (100) 24.10 26,60
oost.schill. (100) 15,65 16,15
port.escudo (100) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1.41
turkse lira (100) 0.0031 0,0058
zuid.afr.rand 0.40 0,55
zweedse kr. (100) 21,90 24,40
zwits.fr. (100) 129,75 134,25

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,76325-1,76575
anüllgulden 0,9775-1,0075
austr.dollar 1.3650-1.3750
belg.frank (100) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,26175-1.26425
deensekroon (100) 28,535-28,585
duitsemark (100) 111,8950-111,9450
engelse pond 2,7260-2,7310
franse frank(100) 32.405-32.455
gneksedr.(lOO) 0,6740-0.7740
hongk.dollar (100) 22.6950-22.9450
iersepond 2.6890-2,6990
itaüire(10.000) 10,735-10,785
japyen (10.000) 175,800-175,900
nwzeeldollar 1,1310-1.1410
noorse kroon (100) 25,635-25,685
oostenrsch.(lOO) 15,9000-15,9100
port, escudos (100) 1,0690-1,1090
spaanse pes, (100) 1,3200-1,3300
zweedse kr. (100) 23,565-23,615
zwits.frank(lOO) 132.505-132.555
e.e.u, 2,1255-2,1305

Indexen
CBS-koersmdex 277,20 279,70

EOE-index 414,40 417,96
DowJones-index 3861,69 +28,26

Optiebeurs
serie omzet v.k s.k

KPN c apr 57,50 441 2.50 3,00
abn amro capr 60,00 148 3,00 3.40
abnamrocapr 65,00 127 1,00 110
abnamrocj96 52,50 122 9,50 10,30
abnamropo9B 70.00 125 11.70 a 11.30a
ah c jan 47,50 137 5,90 6,20
ah c jan 50,00 336 3,40 3.90
ah c jan 52,50 130 1,40 a I.Bot
ah c apr 50.00 351 4.60 5.00
ah c apr 52.50 189 2,90 a 2.90
akzo c jan 200.00 265 3,40 4,90
akzo c jan 205.00 120 1,80 2.70
akzo pjan 200,00 133 4,60 3,40
dsm c jan 140.00 126 3,30 3.30
dsm c apr 140,00 310 8.20 8.00
dsm c apr 160.00 610 2.50 aels c jan 15,00 180 3,00 a 3,00
els c jan 16,00 206 2,00 a 2,00
els c jan 18,00 293 0,3 i
els c apr 18,00 426 0,90 1.00
els c apr 19.00 430 0,40 0.50
els papr 18,00 130 0.90 0.80
coc cjan 410,00 349 8,90 10.70
coc c jan 415,00 276 5,80 7.20
coc c jan 420.00 597 3,50 4.30
coc c jan 430,00 252 0.80 1.10
coc pjan 400.00 580 0,80 0,50
coc pjan 405,00 165 1,30 0,70
coc pjan 410,00 205 2,40 1.40
coc pjan 415.00 558 4,10 2.90
coc pjan 420,00 166 6,80 5,00
coc pnov 280.00 195 0,40 a 0,20
coc p096 440,00 1012 36,40 a 32,00a
hoog c jan 80,00 209 1.80 2,40
hoog c apr 75.00 532 7.80 8,50a
hoog pjan 75,00 115 1.50 1,00
hoog papr 75,00 120 4,00 3,50
ing c jan 80,00 181 2.90 3.60
mg c jan 85,00 115 0,40 0,60
kim c jan 45,00 362 0.70 0,70bolie c jan 190,00 125 2.50 3,20
phil pjan 55.00 181 3,10 3,00
topó cjan 750.00 122 6.50 920
tops cjan 760,00 136 3,60 5,00
tops c feb 760.00 123 9.00 10,80
umi c jan 200,00 427 6.50 b 8,00
unil cjan 210.00 266 1.30 160
unil c apr 200.00 255 11.20 b 12,50
umi c apr 210,00 210 5,80 6,40
umi pjan 205,00 147 3,00 a 2,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21.350-21,950, vorige
21,350-21,950.bewerkt 23,550 laten, vorige
23,550 laten.

Zilver onbewerkt 235-305, vonge 235-305,
bewerkt 350 laten, vorige 350 laten.

Maten gzbtedMv»ax.dlv.
bsbtedan h=laten*ex.dlv.
c=ex-claim k=gadaan+h
d=ex-dividend l=g»daan+g
esgedaan-fWaden vk=»lotkoer» vorige dag
t=gedaan+latan siteslotkoers glstentn

NCW en CNV erg
te spreken over

CDA-loos kabinet

DEN HAAG - Bij de christelijke or-
ganisaties van werkgevers en werk-
nemers bestaat grote tevredenheid
over de contacten met het kabinet,
waaraan voor het eerst sinds vele
decennia geen christelijke partij
deelneemt. De kritiek van vooral
VVD en D66 op 'het maatschappe-
lijk middenveld' heeft de contacten
in de dagelijkse praktijk absoluut
niet negatief beïnvloed, zo stelden
de voorzitters Blankert (NCW) en
Westerlaken (CNV) gisteren voor de
NCRV-radio.

„Het is me reuze meegevallen," al-
dus Blankert. Westerlaken: „In de

praktijk zijn er hele goede contac-
ten." Beiden noemden met name
minister Melkert van Sociale Zaken
als een bewindsman die bereid is
een open discussie aan te gaan over
kwesties die zijn portefeuille raken.
Blankert noemde als positieve erva-
ring het laatste najaarsoverleg.
Vroeger zat iedereen volgens Blan-
kert erg onder druk omdat er per se
een resultaat te melden moest zijn.

Nu was er veel meer in een ontspan-
nen sfeer sprake van elkaar infor-
meren over de wederzijdse stand-
punten

Westerlaken signaleerde in de ra-
dio-uitzending dat het CDA hele-
maal aan de kant staat. Dat komt
niet alleen omdat het CDA geen
deeluitmaakt van het kabinet. „Het
CDA neemt zelfs helemaal geen
deel aan het maatschappelijk de-
bat," aldus Westerlaken, die deze
opstelingvoor een deel verklaart uit
de enorme klap die de christende-
mocraten bij de laatste verkiezin-
gen gekregen hebben.

economie

Huizen Zuidoost Brabant
zeer geliefd bij Russen

Van onze redactie economie

- Huizen in Zuid-
!°st Brabant blijken in trek bij
£ussen. Tar-Pol, een makelaars-
jpitoor in Eindhoven, bemid-et per maand vier tot vijf keer
ccesvol bij de verkoop van een
otiing aan Russen. Volgensar-Pol directeur Rentmeester
'jn deRussische klanten tuk op
jenden in de prijsklasse van
*cc tot drie ton, vaak gaat het

om woningen met kantoor aan
huis.

Sinds enkele jaren legt Tar-Pol
zich toe op de verkoop aan Rus-
sen. Rentmeester denkt dat de
Russen de huizen vooral kopen

om hier bedrijfjes te kunnen be-
ginnen. „Ik heb de indruk dat
Rusland hartstikke volzit met
mensen die hier een huis kunnen
en willen kopen," zegt Rent-
meester. „Wij hebben in Rusland
een aantalrelaties maar we moe-

ten het toch vooral hebben van
mond-op-mond reclame."
Andere makelaars in Eindhoven
en omgeving hebben veel ge-
hoord van Russen die huizen
willen kopen. Toch zijn er maar
weinig die ook daadwerkelijk
een huis hebben verkocht aan
een Rus. Een makelaar uit Veld-
hoven heeft wel ervaring: „Het
ging om een huis van 875.000
gulden. De bankgarantie was in
no-time geregeld," aldus een me-
dewerker.

Ondanks gunstige toekomstverwachtingen
Vertrouwen consument
in de economie daalt

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het vertrouwen van
de consument in de (eigen) econo-
mische situatie daalt. De daling
staat haaks op de gunstige econo-
mische verwachtingen van onder
meer het Planbureau en de Oeso.
Dat heeft het Centraal Bureau voor
de Statistiek gisteren bekendge-
maakt.
In de eerste negen maanden van dit
jaar steeg het consumentenvertrou-
wen spectaculair. In oktober was
voor het eerst in negen maanden
sprake van een daling. In november
kwam er vrijwel geen verandering
in het vertrouwen, terwijl er in de-
cember sprake was van een behoor-
lijke daling: in het slotkwartaal
verdween ongeveer de helft van de
verbetering van de voorgaande ne-
gen maanden.

In de eerste negen maanden van
1994 steeg het vertrouwen van min

23 eind 1993 tot plus zes in septem-
ber, de grootste stijging die het CBS
ooit over een dergelijke periode
heeft gemeten. Nul betekent dat het
aantal mensen met een positieve
mening even groot is als het aantal
mensen met een negatieve mening.
De maxima zijn plus en min 100.

Onderdeel van het consumenten-
vertrouwen is de index van de
koopbereidheid. Die staat in de-
cember dit jaar net als een jaar eer-
der op min zeven. De eerste elf
maanden van dit jaar schommelde
deze index rond nul. De lage koop-
bereidheid weerspiegelde de be-
perkte groei van de particuliere
consumptie.

De veranderingen in het totale con-
sumentenvertrouwen (economisch
klimaat plus koopbereidheid) zijn
dus vrijwel volledig toe te schrijven
aan de veranderde kijk van de con-
sument op de economie. Tussen de-
cember 1993 (min 48) en september
van dit jaar (plus 16) steeg deze in-
dex met maar liefst 64 punten. In
oktober volgde een abrupte daling
met 15 punten en in december met
nog eens acht punten. Het vertrou-
wen in het economisch klimaat is
nog steeds groter dan in december
1993, maar minder groot dan een
paar maanden geleden.

De kijk van de consument op de
ontwikkeling van de werkloosheid
is minder somber dan eind vorig
jaar. Toen verwachten 84 van de
100 ondervraagden een stijging, te-
gen 57 nu. In september geloofden
nog maar 28 van de 100 in een stij-
ging-

ITT
Het Amerikaanse ITT-concern
doet drie dochterondernemin-
gen in de financiële dienstver-
lening voor bij elkaar 5,5 mil-
jard dollar (ruim f 9,7 miljard)
van de hand. De verkoop te-
kent de verschuiving in de acti-
viteit van ITT, dat wortelt in de
telecommunicatiesector, naar
de amusementssector.

munt uit
Geldautomaat

In navolging van ABN AMRO
schaft ook deRabobank het ta-
rief van f 1,50 af voor het ge-
bruik van de geldautomaat in
de avonduren en het weekein-
de. Volgens de Rabobank kan
het tarief van een daalder per
geldopname buiten kantoor-
uren vervallen, omdat de klan-
ten in toenemende mate ge-
bruik maken van goedkopere
vormen van betalingsverkeer.

Dagvaarding
De Nederlandsche Trust Maat-
schappij (NTM) heeft namens
de obligatiehouders van het
failliete Daf de vroegere finan-
ciers van het automobielcon-
cern en de ABN Amro Bank
gedagvaard. De NTM eistbij de
in Ofasec gebundelde ex-finan-
ciers van Daf de f 150 miljoen
grote obligatielening van Daf
op. Ofasec heeft geweigerd de
obligatiehouders als schuldei-
sers te erkennen. De ABN Am-
ro Bank is als tweede gedag-
vaard wegens 'misleidende
informatie' in het prospectus
dat de uitgifte van de lening
begeleidde

Winkelen in Londen

" De winkelstraten in het centrum van Londen waren gisteren overvol tijdens de traditione-
le uitverkoop die steevast volgt na de kerstdagen. Vooral in Oxford Street (op de foto) stondhet winkelend publiek vaak minutenlangklem om een koopje te bemachtigen. Foto: EPA

(ADVERTENTIE)

m *^^j

-Wim ii»T?WS WmI i l«""l~H i ïjiKa f rSirTF^

Maasnielderweg 33. Roermond Telefoon: 04750- 16141
Openingsu/den. Maandag 13.00- 18.00 uur. Dl. t/m vr, 9,00- 1800uur.Za. 9.30- 17.00 uur.

Donderdag koopavond.
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É 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat Bel 045-719966 i
Personeel Kontakten/Klubs

Leuke jonge DAMES ge- ..-,„ ~-„ ~ ,
vraagd voor privé. S 045- f^'^l?^ 9evraa9d Tel'
233096. 045-727146.

06-Hjnen

Privé doorschakellijn
06-96.88

24u/p.d. 100cpm

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

Grieks Intiem
Marcha's specialiteit. 1 gpm

06-9618
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_
m 06-9604 -75 cpm.

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Nieuw: Nu Direkt apart met

Rijpe vrouwen
Bel 06-9504 - 75 cpm.

Hete meisjes Live
06-9715

Geen wachttijd, 1 gpm

Bel dames thuis
uit heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld

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

Dames geven adres/tel.nr.
06-96.85

24u.p.d. 100 cpm.

Extreem? 9821!
Beestachtig! Bizar Live

' 1 gpm 06-9821

" Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9596

Sex direct 06-9519
Topcontact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Homosex voor 2
(’ 1,-p.m.)

Jack Off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

Doorschakelsex! Laat jeLi-
ve naar een vrouw of meisje
thuis doorverbinden! 1 gpm

06-9779

Thuisprivélijn! Luister
naar meisjes v.a. 18 jr.

Wil jeLive toets "3"
06-9652

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

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

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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

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

06-9755 (100 cpm)

Provincie Date
Direkt op avontuur in jouw

buurt. 1 gpm 06-320.324.28

Sex-tapes
beestachtig

1 gpm 06-320.350.66

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

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

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

06-320.329.99 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
Voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 Cpm)
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)
*06-9605*

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

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)
De meest intieme sex
300 % live
06-9576/1,-pm.

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homokontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!
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)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou.06-320.330.91 (75 cpm)

Kontakten/Klubs

Club Merci
Waarom het aan de kerstman vragen? Kom het eens bij de
dames van club Merci wagen. Wij zijn 24-25-26-31 dcc. +
1 jan. gesloten. Rijksweg Zuid 241, Geleen. Telefoon 046-
-745814.

Madame Butterfly
een gezellige bar op de Hommert 24, Vaesrade met hele
leuke meisjes open v.a. 14.00 uur tot in de late uurtjes.

Porky's Pretpark I 045-228481
Nieuw Maria, Natascha, Linda

's Woensdag triodag, 1 uur voor’ 250,-.
Zaterdags 1 uur ’ 125,-. 31 dcc. open van 12.00-20.00 uur.

Manuela Escort
S 045-418886.

Gastvrouw José
en de meisjesontv. u graag

in Privé 68.
Tel. 045-416126.

Club La Bellle
7-9Leuke meisjes verwach-
ten u. Nieuw: Katja 19, Ra-
mona 18, Sandra blond 23,
Jenni 20, Angie 24. Dagel.
17.00-05.00 u. Graverstr.l3

Kerkrade-W. All creditc. 045-
-416143. Meisjes gevr. 31

dcc. en 1 jan,open

U zoekt een betrouwbaar
privéadres? Wij hebben

deze in het fotoboek.
Venus

Telefoon 04954-1864

Diana Escort
S 045-320323.

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

Privé llona
Wij wensen U allen Zalig

Nieuwjaar. S 045-708903.

Lady Escort
Charmant en discreet.. (Grieks) Nieuw. 045-275564.

Twilight Escort
Ook boys 045-275618.

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

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.

! Julia!
Privé, SM en adressen.

Meisje gevr. 045-225333.
Wij wensen U prettige
feestdagen en hopen U

volgend jaarterug te zien.
Onze prijs BLIJFT ookdan

’ 50,- all-in- Tel. 045-423608.

charm. dame
10-16uur. Hrl. 045-714707.

ÜlNieuwü!
Nina's escort

S 045-259956

Nieuw, nieuvvjj
Oude kerkstraat 31, H^|s

zijstr. station. Licf T rgr |
meisjeverw. u op haa"s-
heel Oosterse wijze-

tenrijkse pornoster op
naaldhakken. Zonde'.fê;

Waarbij binnenk. een^streling en omhelzing/
weten wat een man toe ,f
en komen al uw wenS

h.
gemoet. Maak ook 9eD ss3''
onze speciale bodyrri^-,
gekamer. Thaise en o>
dine meesteres aan*" '
Vanaf/100-;

Geopend van maandag
vrijdagvan 11.OOjfjjg-^;

Kenny

' Vanaf 10 uur, 045j72jZ>1
Maastricht
' Privé.

Keuze uit meer dan 2
meisjes, iedere dag y

■ keuze. Relaxen
’lOO,- all-in, kenni»
zonder verplichting^ j<. dcc. en 1 jan. 9^?^denstr. 2. Telef. 043*52^

SEXY DAM|
ontv. thuis. 043-4733

Limburgs Dagblad

— Limburgs Dagblad

<3 piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties ónder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000personen ran 13 jaaren ouder.
(Bron CetXiCO SummoScanner) 0930

IF""""'- ■ "Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

ERV. UITBENERS VOOR VARKENS EN RUNDVLEES
Tevens vragen wij KANTERS, SLACHTERS

EN UITSNIJDERS.
Hoog loon en goede socialevoorzieningen.

Voor infokunt u op werkdagen bellen van 8.00 t/m 18.00
j uur. Tel. 04120-44700.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, g 03440-30022.
LEERLING-KAPSTER gevr.
Coiffure van Hooren, Wilhel-
minastr. 21, Sittard. Tel. 046-
-515037.
Gevraagd MEDEWERKER
min. leeftijd 18 jaar. Werk-
avond vrijdagavond en zon-
dagmorgen voor het range-
ren van touringcars op over-
stapplaats grensovergang
Heerlen/Aken. Info. telef
046-754297.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. ruim WOON-
HUIS in een rustige omge-
ving. Telefoon 043-639002.

OG te huur
V.a. 1 febr. a.s. te huur te
MUNSTERGELEEN half-
vrijst. woonh., geh. gestoft
’1.200,- p.mnd. Evt. ge-
meub. Inl. 046-745563.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

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

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

Vuurwerk!!
Voorverkoop 15% korting.

Bert Rekers, Willemstr. 85,
Heerlen. Tel. 045-726840

" VUURWERK verkoop 29-30-
-31 dcc. Hekem Sanitair,
Kampstraat 85, Waubach.
Piccolo's in het Limburgs.
Dagblad ziin groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Onr. goed te koop aangebJgevr.
Direct en zeker uw huis verkocht zonder

bijkomende kosten. Opknappen of aanvaarding op langere
termijn geen bezwaar.

Penis Vastgoed g 040-129524
Open huis heden 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 donderdag 29
december van 15 tot 17 uur te

Heerlen, Mgr. Hanssenstraat 14
HEKSENBERG. Woonhuis met tuin ca. 35 m2. Kelder,
woonk. ca. 26 m2. Gesl. keuken met eenvoudige install. 3
slaapkamers. Ged. bet. badk. met ligb. Opp. ca. 100 m2.,
bwj. ca. 1963. Prijs ’ 129.500,-k.k. 8442.

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, Bemhardstraat 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 14.00 tot 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.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Met spoed woonhuis te koop
gevraagd. Wat ouder huis of
opknappen geen bezwaar. S
040-129013.
KERKRADE, Franciscaner-
straat 79. Winkel/wconh.
met veel ruimte. Pand ver-
keert i.g.st. van onderh.,
’169.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen. 045-728671.
Woonhuis met tuin en gara-
ge. Binnen zeer luxe afwer-
king. Wallensgaard MAAS-
TRICHT. Alleen schriftelijk
reacties: Br.o.nr. B-06368,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Kamers
Grote kamer te huur in cen-
trum HEERLEN. Telefoon
045-740807.
Te huur gemeubileerde
kamer met gezamenlijk ge-
bruik van badkamer en keu-
ken in hartje HOENS-
BROEK. Bellen na 18.00 uur:
telef. 045-229027.

Landbouw
ONDERDELENBANK. TeL
04493-2715.
Elke dag luxe buspendel
naar de LANDBOUW-RAI.
Div. opstappl. Info: M&O
Guus Queisen. Tel. 046-
-585166 (na 18.00 uur).

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
binnen 24 uur met garantie.

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.

Bouwmat./machines
Te k. stalen VETAFSCHEI-
DER, deuren, planken, ijze-
ren en houten balken, radia-
toren, sanitair etc. Telef. 045-
-251964.

Auto's

Autobedrijf W dSfr
Ploemen-Schols bv

Ambyerweg 2, Rothem-Meerssen. s 043-644888

Occasion-Show
Met plm. 80 top-occasions in alle

merken en prijsklassen met
Spectaculaire kortingen

tot/ 4.000,-
Alleen woensdag, donderdag,

vrijdag en zaterdag
NISSAN SUNNY Diesel Van,
zwart, perfect, 1992, slechts

’ 14.950,-
Göttgens Sittard

046-516565
Al meer dan 60 jaar.
OPEL KADETT 1.4i,

Expression, 3-drs., blauw/
zwartmetallic, uniek,

’18.950,-
Göttgens Sittard

Tel. 046-516565
Al meer dan 60 jaar
PEUGEOT 106XR

Exclusief groenmetallic
nuvoor/19.450,-

Göttgens Sittard
Tel. 046-516565

Al meer dan 60 jaar.

VWPOLO FOX heel apart
nu voor ’ 9.900,-

Göttgens Sittard
Tel. 046-516565

Al meer dan 60 jaar
Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
Te k. AUDI 80, 1.8 S, bwj. 11-
-'9O, veel extra's, vaste prijs.
Telefoon: 046-527681.
AUDI 80 I.Bi, '88, ’15.500,-.
Bovag Leijenaar, Rdr.
Hoenstr. 151, Hoesbroek.

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tol
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommer!
24, Vaesrade.

iTe koop Fiat RITMO 60, 3-
drs., bwj. '84, APK, ’950,-.
Tel. 045-723232.
Ford ESCORT 1100 Brave
APK, bwj. '84, i.z.g.st.,

’ 2.300,-. 045-317675.
Te koop Honda CIVIC auto-
matiek, bwj. '82, APK,

’ 1.450,-. 045-723232.
Te k. Honda PRELUDE TBO,
APK 6-95, ’850,-, Telef.
045-415528.
MAZDA 323 4-drs., model
'87, 1e eig., vr.pr. ’3.750,-.
045-422217.
KADETT 1.3 LS automaat
'86; Kadett 1.6iGT '88; Cor-
sa 1.2 S '87 en '86; Veetra
2.0iGL automaat '89; Veetra
1.6i GL '93; Kadett '86 t/m
'89 div.types; Escort 1.3 '87;
Ascona 1.6 S HB '86. Met
Bovaggarantie. Denneman
Automobielbedrijf, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
ASTRA 1.7 D, 5-drs. GL, '92,
’19.500,-. Bovag Leijenaar,
Rdr. Hoenstr. 151,H'broek.
VECTRA 1.8 GLi HB, '91.
Bovag Leijenaar, Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
KADETT 1.7 D stationcar
expression, div. extra's, '91.
Bovag Leijenaar, Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
KADETT 1.6, 5-drs., '83,

’ 2.750,-. Bovag Leijenaar,
Rdr. Hoenstr. 151,H'broek.
Opel Combo 1.7 D, bwj. '90,
grijs kent. W. FEIJTS Auto's
Vaesrade 61-63 Nuth. Telef.
045-243317.
Te koop Opel KADETT I.Bi,
bouwjaar '90. Telefoon 045-
-243317
Renault NEVADA 1.7 GTS,
als nieuw, '87. Bovag Leije-
naar, Rdr. Hoenstr., 151,
Hoensbroek.
VW PASSAT I.Bi Variant,
div. extra's, bwj. '90. Bovag
Leijenaar, Rdr. Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
VW GOLF 1.31, '89, 50.000
km. Bovag Leijenaar, Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
VW JETTA 1987 2-drs., ka-
talysator, 100.000 km, vr.pr.

’ 5.750,-. 045-422217.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90
’17.500,-; Corsa '91 3-drs.
’14.950,-; Corsa 4-drs. '90
’12.950,-; Kadett 1800 '88
’11.950,-; Veetra 1.6 i 5-drs.
'90 ’19.950,-; Astra 1.6 '92
’22.950,-; Kadett Sedan
1.6 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950,-;
Ford Siërra 2.0 LPG '84
’3.950,-; Kadett diesel '86,
’5.500,-; Veetra aut. 5-drs.
'89 ’18.950,-; Mazda 323
Stationcar '87, ’ 7.900,-;
Corsa '84 '85 '87: Kadett 1.3
Stationcar '88 ’9.250,-; Ka-
dett 1.4 i '91 ’14.950,-; As-
tra Sedan '92 ’19.950,-;
Volvo 360 GLT '87
’6.900,-; Mitsubishi Colt '84

’ 2.900,-. WEBER, Autobe-
dr., Baanstr.3B, Schaesberg.
8 045-314175.
Topprijzen! Met spoed voor
export gevraagd: bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Toyota Starlet 1.3 XLi type
'91, ’13.900,-; Toyota Co-
rolla 1.3 SLX 4-drs. '87,
’7.900,-; Opel Veetra 1.8
Frisco 4-drs. '92 ’25.900,-;
Opel Astra 1.6 GLi 3-drs. '92
’22.900,-; Opel Corsa GL
'88, '91 v.a. ’10.900,-; Opel
Kadett 1.4i Club '90
’13.900,-; Ford Siërra Azur
veel ace. '91 ’17.900,-;
Nissan 100 NX veel ace. '91
’23.900,-; Nissan Micra 1.2
GL Trend '91 ’13.900,-;
Mazda 323 GLXi 1.6 F Cou-
pé '91 ’22.500,-; Mazda
323 GLXi 1.3 4-drs. '92
’20.750,-; Mazda 626 GLXi
2.2 5-drs. '91 ’20.900,-;
Suzuki Swift 1.3 GL '91
’13.900,-; Suzuki Alto GL
'90 ’ 8.900,-. Bovag-garan-
tie, autopas, financ. en inruil.
Autocentrum P. VEENSTRA,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.

-Te koop VOLVO 244 GLE ~~
Ci,«h««. «♦„>«,1 Overdrive, nov. '80, benzine, SIOOpaUTO S

1 w3's?°G' Te!i ,045"751566' Wij geven U de HOOGSTE

" Wienk, Voerendaal. pnjs voor yw auto, sloop- en
1 Wij kopen alle LADA'S en schade-auto. 045-225774.. ook andere auto's. Telefoon: Te koop gevr SLOOP- en

" 045-423973. schade auto's, tev. in- en

" Auto KALDEBORN bet. de verkoop gebr. auto-onderd.. hoogste prijs voor uw auto!! A. Korter, a 045-229045.
) OokLada's. 045-411572. Te koop gevr SChade- en■ Subaru Justy 1.0 '85; Kadett oude sloopauto's. Tev. on-. 1.2 '85; VW Sciroceo '82; derd. Autosloperij K. KÖR-- Ford Escort 1.4 CL '93 en FER, 045-227377, Indus-, '87; Ford Escort 1300 '85/ triestr. 7, Hoensbroek.

'84/'B3/'B2; BMW 316 '85 en Te k gevr SCHADE- sloop-,'81-;- Ni,ssa"„.Ch.enr.ry 9t en loopauto's, en verkoop- n,„BK 84; VWr,„Go!l I 6 gebr. auto-onderdelen. JoepGT 86; Escort XR3i Turbo Wolters. Telef. 045-411480.- Look '87. SUPERCARS — <-— ——1 Akerstr. Nrd. 20a, Hoens- Bedrijfswagens

" broek. Tel. 045-222455. — r~-— -—>-
Bedrijfsauto s in alle uitvoe-: Piccolo's in het Limburgs ringen. W. FEIJTS Auto's,

Dagblad zijn groot in RE- Vaesrade 61-63 Nuth. Telef.
| SULTAAT! Bel: 045-719966. 045-243317.

! Auto onderdeten en accessoires

i Carrosseriedelen
i origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
" Tel. 045-244242.

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens

Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelenvanr alle recente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.. Geopend dag, v. 9.00-18.00 uur, zaterdags 9.00-15.00 uur.

(Bromfietsen
< GIANT-GSR 300: een kolos. van een ATB nu voor, ’499,-; Occasion: Aprilia
i bromscooter; Schaatsen:

opruiming Noren met 25%
korting; Vuurwerk met voor-
verkoopkorting. Tweewiel-
ers Jan Rekers Hoensbroek.
Telef. 045-212537. M.i.v. 1
jan. '95 zijn wij maandags
gesloten en dond. open tot
20.00 u.
Nu een echte GIANT fiets
voor ’499,-. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.

I Tel. 045-211486.
Nu brom/SCOOTERBAND
vernieuwen nu slechts voor

1’l5,- montage per wiel.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen. 045-211486.
Te koop VESPA Ciao met
sterwielen, bwj. '93, z.g.a.
nw., ’850,-. 045-319969.

ITe koop VESPA Ciao met
I sterwielen, bwj. '91, pr.. ’ 750,-. 045-750393.
I _~

Kachels/Verwarming
[ Reker KACHELSPECIAAL-

ZAAK. Ook uw adres voor
', dubbelwandige RVS-rook-

' kanalen. Kluis 28, Geleen,
| telefoon 046-740785.

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

Opleidingen
1BIJLES verzorgd door erv.
docenten in vrijwel alle vak-

-1ken. Ook nog enkele studie-
begeleidingsplaatsen vrij. Inl.
045-741102 b.g.g. 210541.
Start kursus CHAUF-
FEURSDIPLOMA voor
vrachtauto of bus op zat. 07-
-01-95. Verkeersschool
Wischmann & Zn., Europa-
weg Zuid 340, Landgraaf.: Tel. 045-321721.

Caravans

Caravanshow
Einde Jaars

Aanbiedingen
Overjarige
Bürstner
Hobby
Knaus

Sla Uw slag!!!
Caravan-import

Feijts
Hoofdstraat 84
AMSTENRADE

Eindejaars aanbiedingen.
Inruil caravans diverse mer-
ken in alle prijsklasse.
Vouwwagen Paradiso com-
pleet ’1.000,-. TILLEMANS
recreatie, Haefland 19,
Brunssum. Tel. 045-270388.
Tot 9 januari hoge KORTIN-
GEN bij Ralon Caravans.
Kom gerust eens vrijblijvend
kijken. Brommelen 58a
Geulle g 043-645079.

Muziek
DWARSFLUITEN ën saxr>
foons zeer grote keuze,
zowel nieuw als gebruikt va.
’300,-. Adams Thorn. Telef.
04756-1324.
Piano's in alle prijsklassen.
Te koop en te huur. PIANO-
HANDEL J. Somers & Zn.
Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
foon: 045-713751.

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

(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.

Computers

D

iMmmmmmmmi-:

Wij maken de feestdagen goedkoper....
80486/75MHZ

4MB RAM, 340M8 HDD, VLB Controller, VLB
SVGA-kaart 16.8Mkleuren, SVGA kl.monitor

0.28dp, Mini Tower, 3 1/2r'FDD, keyboard, muis
’1.999,-

-incl. BTW en 3 uur gratis PC-cursus
Leufkens-Dubois, Sittarderweg 58a, Heerlen.

Telef. 045-726444/722315.
Betaalbare PC SOFTWARE! I nr/i/t/\r Af\mEducatief, spelen, boekhoud, fff ffllf I ,\
Windows etc, vanaf ’5,50! * * V/V/VX*-/VX \J
Gratis katalogus: VS-Center, h/tZ T\uUHt\Telefoon 01880-19481. I UfJ'/ ISSUU I

Wonen Totaai
Koop nu nog uw keuken aan
oudejaarsprijs!
Dat scheelt U honderden

guldens!
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leisKerkplein, Heerlen.
Telef.: 045-717555.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel
045-724943, Rotterdamstr
80a, Heerlen.
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 to
18.00 uur. Voskuilenweg 91
Heerlen. Tel. 045-741708.
BANKSTEL 3-1-1 Chester
field, geheel leer + eiken sa-
lontafel, vr.pr. ’2.250,-. 045-
-422217.
Eiken EETHOEK tafel op
kolompoot + 4 stoelen, vr.pr
’850,-. 045-422217.

Rijles
Start opleiding CHAUF-
FEURSDIPLOMA CCV-B,
21 jan. a.s. Verkeersschoo
Leo Cremers, voor al uw rij-
bewijzen ook 8 of 10 dagen.
Reeweg 139, Landgraaf. Tel.
045-312558

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S mcl
gar., grote soit v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Inruil KLTV 's v.a. ’50,-, 12-
-16 kan. Ruime soit Radio/
TV FRANK BV, Bokstr. 33
H'heide.S 045-213432.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Wintersport
Te k. Thule SKIBOX voor 4
paar ski's, 1x gebr., ’275,-
Tel. 046-748959.

i

Bel dé Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
SCHILDERS kunnen nog

5 diverse binnenschilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.

■'.STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.

j 5 045-460805.- Voor alle voorkomende
DAKWERKZAAMHEDEN.
Dakcentrale Limburg. Gratis

j offerte. Telef. 045-465285.
ZonnebankAhemelt f - ', 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).
3 'Diversen. Gevr. MEDEBEWONER

man of vrouw tot plm. 35 jr.
■ (1 kind geen bezwaar) om

" samen bungalow te huren in ■. Heerlen. Tel. 045-426826. 'I
Braderieën/Markten

' Deeln. gevr. VLOOIEN-

' MARKTEN. Zo. 15 jan.
■ Schimmert, zo. 22 jan. Motel

Heerlen, zo. 5 febr. Schin-
■ nen etc. Inl. 045-324112.

i Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een) autoverzekering aan te kun-
nen bieden mcl zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie

' die meestal lager ligt dan unu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog.

GEURTS ASSURANTIËN- Nieuwstraat 22-24
1 lel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Ons zonnetje
in huis Chantelle isja"9

Hartelijk gefeliciteerd"* 11
10everjaardag- ,

Een hele fijne dag
jePapa en Mama

Tekoop gev[>
Wij betalen de hoogs» ]
voor al uw oude wav \
Gebr. Swinkels, Beite
Heerlen. 045-422025. \
Wij kopen en halen
SEXBOEKJES, ook "en SM. S 04454-68409^ ;
Piccolo's in het Lii^Dagblad zijn groot K
SULTAAT! Bel: 045^5
©GEMEENTE G^
De gemeenteraad ,
Geleen neeft in zijn
ring van 15 decemWj
besloten te verklaren
bestemmingsplan word1bereid voor
" het perceel Burgen**

Lemmensstraat 165,

een en ander zoals $j
grijze kleur is aangedijj
de bij dit besluit ben"1
situatietekening. AVoorst heeft de ge"*:
raad besloten, dat voonj
besluit in werking tre^donderdag 29 *"*1994.

Met ingang van e^Jdonderdag 29 &z,
1994 ligt voornoemd J|
voor eenieder ter inzaft
gemeetesecretarie,
230.

Geleen, 28 decembe^,

■QPIfH GIRO 30 20 30
■M STEUN HET ONDERZOEK NAAR TROMB"^

m*-^m^—-^-^m^—^L—^A Trombose veroorzaakt bloedstols6'
I. W ||1 M m^Ê die bloedvaten kunnen afsluiten.

| \ J m M Gevolg: beroertes en infarcten. Er 'no9 steeds geen écht medicijn

B * m I k 1 I trombose. Dat moet er wel snel kome

■■■■■l TR^MBOSESTICHTINJ
NEDER I"A\NJ>

Hij staat nu voor u klaar. Nieuw. De Ford Probe. Fel. Sportief. 16V of 2
Ongekend comfortabel. En veilig, dankzij Ford's unieke Dynamic Sa'et^Engineering-principe met o.a. standaard ABS en 2 air-bags. De Ford P^wacht op u. Zeg maar wanneer het u schikt voor een weergaloze proo'

Beek, Weth. Sangersstr. 7, Tel. 046-375353
Kerkrade, Hamstraat 70, Tel. 045-423030

Maastricht, Molensingei 11-13, Tel. 043-616666 s
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Rijksuniversiteit onderzoekt schadelijkheid jojo-effect

Veel lijners na jaar
weer op oude gewicht

DOOR INEKE VOLKERS

I Nu willen we er nog even
&iet aan denken. Maar bin-- een week is het weer zover. Dan gaat een groot deelvan onze bevolking op de
Pondjes letten. De voorne-mens variëren van een beet-
fë minder eten tot rigoureusvasten. Het is voor velen

1 en vast ritueel geworden.
Want het ontmoedigendevan lijnen is, dat de verlo-ren kilo's er na een jaar

aanzitten.
Waarom is het toch zo moeilijk0l»i afslanken vol te houden? Deeerste kilo' gaan er vrij snel af, al
's het vaak op de verkeerde
P'aats. Daarna is het een kwestie

) Jan door de zure appel heen bij-
l .en om ook de lastige kilo's op de

Mste plaats te latenverdwijnen.

' tri dan komt het allermoeilijk-
-1 ste: ervoor zorgen dat die moei-zaam verloren kilo's ook inder-daad wegblijven.

pensen die aan de lijn doen,
Rijken vaak na één jaar weer op
£et oude gewicht te zijn. Eenlieuwe afvalpoging volgt, hetSewicht gaat opnieuw naar be-
dden, maar na verloop van tijdtornen de kilo's er weer aan. Dat

staat bekend als hetjojo-effect: het gewicht gaat om-,aag - omhoog - omlaag - om-n°og - enzovoort.

de Rijksuniversiteit Lim-
Urg is onlangs een onderzoekBestart naar de effecten van af-danken en de risico's van het

jojo-effect. Het onderzoek is nog
jüet afgerond, maar er zijn tochai wat resultaten bekend. Zo

blijkt bijvoorbeeld dat de rust-
stofwisseling (de hoeveelheid
energie die het lichaam in rust
nodig heeft) lager wordt, zich
dus aanpast, als een voeding
maar weinig energie levert. Dat
mechanisme kan heel functio-
neel zijn: in tijden van hongers-
nood springt het lichaam name-
lijk veel zuiniger met de energie-
bronnen om.

Na acht weken op een dieet met
weinig calorieën (met verder wel
de noodzakelijke voedingsstof-
fen) viel de groep deelnemers
gemiddeld 10 kilo af. Maar na
één jaarbleek twee derde van de
groep weer op het oorspronkelij-
ke gewicht te zijn. De samenstel-
ling van het lichaam (de verhou-
ding tussen vet en niet-vette
bestanddelen) bleek ook weer als

vanouds te zijn. Het lichaam had
als het ware de 'hongersnood'
zonder schade overleefd.

Een nieuwe ontdekking was, datde ruststofwisseling ook weerhetzelfde was als vóór het afval-len. Tot nu toe dacht men dat hetaankomen na de afslankperiode
gebeurde doordat de ruststof-

wisseling op een laag pitje bleef
draaien.

De vraag of het jojo-effect scha-
delijk is, kan nog niet worden
beantwoord. Na de eerste perio-
de kregen de deelnemende af-
slankers opnieuw het calorie-
arme dieet voorgeschoteld. Toen
bleek, dat men na acht weken
gemiddeld pas zeven a acht kilo
was afgevallen. Dat is gemiddeld
drie kilo minder dan na de eerste
lijnperiode. Hoe dat kan en of er
in het lichaam dan toch iets ver-
anderd is ten opzichte van de
eerste keer, moet nog precies
worden uitgezocht.

Het beschreven onderzoek heeft
betrekking op mensen die veel te
zwaar zijn. Zij hebben een se-
rieuze kans op een hoge bloed-
druk, hart- en vaatziekten en
diabetes. Het gaat hier dus om
gezondheidsrisico's en niet om
kosmetische of modische over-
wegingen. Voor wie maatje 38
wil hebben in plaats van 40 zijn
er andere manieren om af te val-
len. De brandstoftoevoer ver-
minderen en tegelijkertijd meer
verbruiken, helpt. Met andere
woorden: wat minder eten en
wat meer bewegen. Wie dat vol-
houdt, heeft op den duur het
meeste succes" De eerste kilo's gaan er meestal snel af, maar daarna wordt het een stuk moeilijker

om af te vallen. Archieffoto: CHRISTA HALBESMA Teleac-cursus
Wie wil proberen om blijvend af
te vallen, kan in januari begin-
nen met de Teleac-cursus 'Over-
gewicht te lijf', ontwikkeld in
samenwerking met de Rijksuni-
versiteit Limburg en het Voor-
lichtingsbureau voor de Voe-
ding. Deze cursus is erop gericht
de leefgewoonten te veranderen,
zodat de kans op een blijvend ef-
fect groter is.

Hapje tussendoor verdringt maaltijd
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

**et hapje tussendoor is door
hongerlappen uitgevonden om
j*e wachttijd tussen maaltijden
Qeter te doorstaan. Dat snoepen
van snacks is voor velen een da-
gelijkse gewoonte geworden.

f*Un caloriebehoefte is met die
tussendoortjes al ruimschoots
Sedekt, zodat de lunch en vooral

het avondmaal steeds minder be-
langrijk worden.

Het aantal 'eetmomenten' blijft
niet beperkt tot drie maaltijden
per dag, maar is veel groter en
over de hele dag verspreid. De
term 'weet wat u eet', die aan-
spoort tot bewuste keuzen, moet
wellicht veranderd worden in
'weet dat u eet. Want eigentijdse
gewoontekauwers zijn zich er
.nauwelijks van bewust dat ze
eten. Ook in dit opzicht ging

Amerika ons voor. De gewoonte,
die soms dwangmatige propor-
ties aanneemt, noemen ze daar
'grazing. Grazen dus. De hele
dag door, net als koeien in de
wei.
De gemiddelde mens heeft een
dagelijkse energiebehoefte van
tussen de 2000 en 3000 kilocalo-
rieën. Een sober ontbijt, een ma-
tige lunch en een avondmaaltijd
met ietsvooraf en toe voorzien in
de meeste gevallen in die behoef-

te. Een koekje bij de koffie of
thee, een stukje fruit en een
snoepje tussendoor doen daarbij
niemand kwaad. Maar alle he-
dendaagse hapjes tussendoor
bezorgen ons een ongezond over-
gewicht.
Over snacks wordt vaak gezegd
dat het 'toch maar junkfood' is.
Was dat maar waar. Junkfood
betekent letterlijk 'voedsel zon-
der voedingswaarde. Dat zou
dus geen overtollige calorieën

verschaffen. Maar we grazen
meestal veel te vet en onze maag
raakt gewend aan al die vulling.
Zo bezorgen we onszelf een per-
manent hongergevoel, ondanks
al dateten.
Haastig tafelen hoeft niet per se
ongezond te zijn. Toch is er veel
voor te zeggen om er minstens
éénmaal per dag ruim tijd voor
te nemen. Met aandacht voor het
gerecht op het bord en het aan-
wezige gezelschap. Dat geeft een
voldaan gevoel en we hebbenge-
garandeerd meer profijt van het
voedsel. Zo ontstaat minder be-
hoefte aan grazen tussendoor.

Mexicaans 'borrelen' een heel ritueel
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

Veel landen koesteren traditio-
nele drinkgewoonten. Onze jene-ver moet, zo wil het ritueel, ge-
zonken worden uit een kelkje
j*at tot de rand gevuld is. Alleen
£°elbloedige kroegbazen kunnen
net borreltje zo mooi 'met een
*°p dr op' inschenken. Wie een
dergelijk kelkje optilt, wordt
fnakkelijk op drankmisbruik be-
?raPt. En omdat des drinkers
nand niet altijd even vast is,
°uigt hij deemoedig zijn hoofdnaar het glaasje, in plaats van
'Onder morsen het glas naar deuPpen te heffen.

Andere landen, andere dranken.
aar hoe verschillend de drin-

£rUuelen ook zijn, zware gebrui-
kers zijn overal. Zon verderfelij-
ke levenswijze mogen we gevoe-i,ehjk als ongezond beschouwen.*"n hoewel ieder individueel zijn
;*agelijkse dosis mag bepalen,
jollen overal ter wereld de over-deden regulerend optreden.

pexicaanse beleidsmakers pak-en de kwestie zeer drastisch■,?ati- Hun filosofie laat zich het
est omschrijven als een gezond
ntrnoedigingsbeleid. Het begon

.fttiee dat ze een dranklokaal
cantina' noemden, maar daarchrok niemand van. De Mexi-aanse borrel heet 'mezcal' en
at is het beruchte spul waarbijoor diezelfde beleidsmakers on-, er in de fles een weerzinwek-
ende worm is gestopt. Wie het
aatste slokje uit de fles krijgt, is

gedwongen eveneens die worm
1 gusano' door te slikken. Echtgeholpen heeft de maatregel

n
let, want mezcalgebruikers me-

„fn dat die gusano de nadelige
«ecten van alcohol teniet doet.

Agavesap
wordt gemaakt uit het

van de agave, een stekelige
°estijnplant die vooral rond

het stadje Tequila groeit. Eerst
laat men het zoete agavesap een
tijdje gisten, zodat het gaat
schuimen en er wat alcohol ont-
staat. Dit melkwitte spul heet
'pulque' en lijkt wel een soort
licht bier. Pulque ziet er niet be-
paald smakelijk uit. Dus hoop-
ten de alcoholvrezende beleids-
makers dat slechts weinig men-
sen het zouden lusten. Maar
pulque laat zich overal in Mexi-
co in 'pulquerias' consumeren,
want het is goedkoper dan bier.

Nu besloten de beleidsmakers
van de nood een deugd te maken
en ze ontwikkelden opnieuw een
verrassende strategie. Ze onder-
kenden het gevaar van slechte
voeding bij drinkers. Want aller-

lei essentiële voedingsstoffen
ontbreken immers aan het rant-
soen van notoire innemers. Dus
vonden nuchter ingestelde Mexi-
canen een produkt uit dat vele
noodzakelijk stoffen in gecon-
centreerde vorm bevat. Zij
noemden het 'sangrita' en ze zijn
er zowaar in geslaagd het op
grote schaal in cantinas te laten
gebruiken.

Snipper een rauwe ui. Ui is ge-
zond en heeft een sterke, darm-
reinigende werking. Snipper ook
een scherpe groene peper, een
'chile jalapeno'. Die zuivert het
bloed. Voeg er anderhalf deel
vers tomatesap aan toe. De 'to-
matl', zoals de Azteken zeiden,
bevat veel prima mineralen.

Roer er voor de vitamientjes ook
een half deel sinaasappel- en een
kwart deel citroensap door. Wie
veel transpireert, krijgt gebrek
aan zout. Dus ook dat erbij en
voor de smaak wat suiker. Laat
de kan met sangrita door en door
koud worden.

" De agave, in ons land bekend als stekelige potplant, wordt in Mexico gebruikt on
er mezcal en tequila van te maken.

Gemene borrel
De uit agavesap gedistilleerde
sterke drank, mezcal dus, is een
tamelijk gemene borrel. In de
loop der tijd leerde men het
drankje te zuiveren en beter te
laten smaken. Alsof het wijn of
cognac was rijpt de drank in ei-
kehouten vaten. Dan is het te-
quila geworden, en diebestaat in
twee soorten: helder als water en
honingbruin. Hoe langer de rij-

ping, hoe milder en kostbaarder
het resultaat.

Net als elders laat ook de Mexi-
caan zijn maaltijd graag vooraf-
gaan door een glaasje of wat. En
net als elders blijkt soms dat de
disgenoten liever drinken dan
eten. Dan helpt dit unieke, door
Mexicaanse beleidsmakers ont-
wikkelde drinkritueel.

Het ritueel om mezcal of tequila
te drinken dient heel kalm en
rustig te worden voorbereid. Lik
de hand tussen duim en wijsvin-
ger flink nat. Strooi daar zout op
en klem een partje citroen tussen
duim en vinger. Houd in de an-
dere hand een glaasje drank ge-
reed en zet een glas sangrita
klaar. Let op, vanaf nu verloopt
de plechtigheid in hoog tempo.
Lik het zout van de hand en
griezel. Neutraliseer de brem-
zoute smaak door flink in de ci-
troen te bijten. Al gauw over-
heerst in de mond een intens
zuur, en dat is niet lang uit te
houden. Neem dus snel een flin-
ke slok mezcal en werk de smaak
daarvan weg met nog een lik
zout. En nu breekt het moment
aan waarop alle smaakjes sa-
menkomen en worden afgerond
met diefrisse, vitaminerijke san-
grita.

eetlust
In Eetlust berichthet
Limburgs Dagblad

wekelijks uit de wereld van
etep. en drinken. Culinaire
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eetadressenkomen aan bod.
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Coördinatie Mariëtte
Stuijts.

monsters
DOOR MARIETTE STUIJTS

Exotisch
Misschien heeft u ze met kerst al gegeten. Mogelijk krijgt u ze met
oud en nieuw nog op uw bord. Exotische vruchten, die in deze tijd
van het jaar zo ruim voor handen zijn. Vorige week bespraken we in
deze rubriek al een aantal 'exoten'. Het was slechts een kleine greep.
Dit keer komen bekendere soortgegenoten aan bod.

Stervrucht
Het Spaanse woord carambola betekent afzetterij of bedrog. Waar-
om dan ook een heerlijke vrucht waar niets verkeerds mee is diezelf-
de naam moet dragen, blijft een raadsel. De naam stervrucht is toe-
passelijker; als de vrucht in schijfjes wordt gesneden lijken dat net
vijfpuntige sterretjes. Die zijn niet alleen eetbaar, maar ook rijk aan
vitaminen C en B-caroteen. De kleur is transparant en glanzend geel.
Hoe groter en rijper de carambola, hoe aromatischer en zoeter de
friszure smaak wordt. Wat we hier zien is helaas een beetje groenig
en hard. Ze kunnen bij kamertemperatuur een paar dagen narijpen,
maar veel zoeter worden ze daar niet van.

Avocado

De avocado is behoorlijk ingeburgerd in ons land, maar kan toch nog
wel wat toelichting gebruiken. Het romige vruchtvlees is groenachtig
tot geelwit en doet inderdaad aan boter denken. Het smaakt een
beetje naar noten, maar is toch tamelijk neutraal. De geleerden zijn
het er niet over eens of ze de avocado tot het fruit moeten rekenen of
tot de vruchtgroenten. De avocado bevat zon tien procent vet, watzowel voor vruchten als groenten uitzonderlijk is. Nederland impor-
teert het hele jaar avocado's. Tussen mei en december komen ze
vooral uit Afrika en Midden-Amerika, en van september tot en met
mei uit Israël. In de exportlanden worden de vruchten nog onrijp en
hard van de bomen geplukt. Bij een temperatuur tussen de 5 en 12
graden kunnen ze zo een week of zes worden bewaard, en daarna
moeten ze liefst iets boven kamertemperatuur narijpen. Dat duurt
2-4 dagen. Het proces kan versneld worden door de avocado's samen
met een appel, peer of banaan in een plastic zak te doen. Pas als de
vruchten goed rijp zijn, komt de volle smaak tot zijn recht. Het hele
oppervlak is dan zacht en de schil kan met de vingers worden inge-drukt. Snijd de vrucht daarom pas zo kort mogelijk voor het eten
open, en bedruppel het vruchtvlees met wat citroen- of limoensap.

" Advocado's

Kiwi

Ook een 'oude bekende' is dekiwi. De kiwi wordt tegenwoordig in tal
van landen geteeld en is een van de weinige 'exoten' die wat prijs be-
treft vergelijkbaar is met inheems fruit. Kiwi's worden in onrijpe,
nog harde toestand geoogst. Daarna koelt men ze direct tot nul gra-
den en gaan ze op transport. Ze rijpen pas door ze op een tempera-
tuur van 15 graden te brengen. Alleen als een kiwi helemaal rijp is en
de vrucht met de vinger iets kan worden ingedrukt, is de smaak opti-
maal. Ook bij kiwi's kan het rijpingsproces versneld worden door ze
met een appel, peer of banaan in een afgesloten plastic zak te stop-
pen. De kiwi bevat een eiwitsplitsend enzym, acitinidine.Dat enzym
heeft de aangename eigenschap dat het in staat is vlees malser te
maken. Wrijf een paar minuten voor het bereiden een niet zo beste
biefstuk in met een schijfjekiwi. Het nadeel van dat enzym is dat het
niet goed combineert met zuivelprodukten. Het resultaat wordt wa-
terig en vreemd bitter van smaak.

# Kiwi's

Dadels

Heel lang hebben we het in ons land uitsluitend met gedroogde da-
dels moeten stellen.Tot blokken samengeperst, vrij droog en buiten-
gewoon zoet. De iets luxere uitvoering die daarna kwam, bestonduit
een takje met wat minder sterk ingedroogde vruchten, verpakt in een
spanen doosje. Maar verse dadelswaren hier nog niet zo lang geleden
volkomen onbekend. Nu worden ze direct na de oogst in september/
november ingevroren. Deze 'vriesverse' dadels zijn daarom het hele
jaar, meestal in ontdooide vorm verkrijgbaar. Wie vaak last van keel-
pijn heeft, kan proberen tweemaal daags een stuk of tien dadels te
eten. Het sap bevat bestanddelen die desinfecterend werken op hetkeelslijmvlies.

# Dadels

Verse vijgen
Een echte tropische vrucht is de vijg niet. De boom kan zelfs in ons
land tegen een beschutte zuidmuur vruchten voortbrengen. Ook vij-
gen kennen wij van oudsher in de gedroogde vorm. Pas de laatste
jaren importeren we de verse, rijpe vruchten. Verse vijgen zijn tot
acht centimeter lang. De geelgroene of roodbruine tot violetblauwe
schil is heel dun en voelt wat leerachtig aan. Daarbinnen zit, behalve
al die eetbare pitjes, het zeer zoete, witroze tot donkerrode en romig
smakende vruchtvlees. Rijpe, verse vijgen kunnen na aanschaf nog
een paar dagen in de koelkast worden bewaard.
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Duitsland 1
05.15 Brisant. Boulevardmagazine.
05.45 Morgenmagazin Sport extra.
06.00 ZDF-Morgenmagazin.
09.00 Tagesschau.
09.03 The flying doctors. Herh.
09.45 Tele-Gym. Heilgymnastiek.
10.00 Tagesschau.
10.03 Der Dalai Lama. Portret.
10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Tagesschau.
11.04 Die Peter Alexander-Show

1994. Herh.
12.45 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schim pf - 19 717. Talkshow.
14.30 Die Rückkehr der Marchen-

braut. Sprookjesserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Alfredissimo! Culinair pro-

gramma met Alfred Biolek.
15.30 Die Welt der Hedwig Courths-

Mahler: Die Kriegsbraut. Tv-film
van Torn Toelle. Herh.

17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Nicht von schlechten Eltern.

Afl.: Reifeprüfung.
18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Frankenberg. Serie.
19.54 Das Wetter.
19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 (TT) Arzte. Duitse serie.
21.39 Tagesthemen-Telegramm.
21.40 Reise durch Ostpreussen.
Reisreportages.

22.25 Nachschlag. Satire met Ri-
chard Rogier.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Wie mann sich bettet. Docu-

mentaire over de geschiedenis van
het bed, van de vroege ijstijd tot nu.

23.45 Das Nacht-Studio: Toutes
peines confondues. Franse speel-
film.

01.30 Tagesschau.
01.40 Burt Reynolds-cyclus: Impas-

se. Amerikaanse speelfilm.
03.20 Zuschauen - Entspannen -Nachdenken. Augenblicke in der

Wüste. Afl.: Timimoun.

FILMS TV VIDEO
Nederland 3
15.20 uur - Theo & Thea en de
ontmaskering van het tenenkaa-
simperium - (1989-NL) Bizarre
komedie rond Tosca Niterink en
Arjan Ederveen als Theo & Thea.
Met Marco Bakker als karikatuur
van zichzelf. Regie: Pieter Kra-
mer.

Duitsland 3 West
16.00 uur - Outrageous Fortune- (1986-USA) Bette Midler en
Shelley Long delen in deze film
dezelfde minnaar, Peter Coyote.
Als hij voor hun op de vlucht
slaat gaan ze hem achterna.
Komedie van Arthur Hiller.

RTL Television
20.15 uur - Snowbound -(1993-USA) Jong paar met kind
raakt in de problemen als hun
auto panne krijgt. In de bergen
van Idaho blijkt het erg koud te
zijn. Drama van Christian Du-
guay met Susan Clark en Kelli
William.

Duitsland 3 West
21.15 uur - The Big Country -(1958-USA) Charlton Heston en
Jean Simmons in een western

van William Wyler over keurige
man die in het (wilde) westen
tegen zijn zin in familievete van
zijn aanstaande betrokken raakt.

" In de Nederlandse speelfilm 'Theo en Thea en de
Ontmaskering van het Tenenkaasimperium' spelen ArjanEderveen en Tosca Niterink af en toe een bizarre rol.(Nederland 3 - 15.20 uur).

Nederland 2
Tros/Veronica/EO
07.00 Journaal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.30 Journaal.
07.33 Ontbijt TV. Actualiteitenrubriek.
08.00 Journaal.
08.07 Ontbijt TV. Vervolg.
08.28 Journaal.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Politieke partijen: Unie 55+.
09.08 Kook tv. Culinair. Herh.
09.29 O ja! De NCRV in beeld.
10.19 Single luck. Herh.
10.44 Dossier weerwerk. Herh.
11.09 Kerstgroeten aan. Bekende

Nederlanders brengen een kerst-
groet aan mensen die zij een warm
hart toedragen.

11.59 Wie van de drie.
12.31 Dat zeg ik niet. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 Lopende zaken. Herh.
13.32 The wonder years. Serie.
13.57 Villa Achterwerk. Herh.
16.00 (TT) Journaal.
16.08 The yearling. Tekenfilmserie.
16.32 Kingdom adventures.
17.01 Deepwater haven. Jeugdserie.
17.26 De geheimen van het tropi-

sche bos. Documentaireserie.
17.50 Clip.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
19.25 Jan en alleman. Portretten.
19.53 Ik weet het beter.
20.19 (TT) Antarctica, leven in de

vrieskou.
20.51 Verborgen wereld. Over de

wereld van het kind met een lichame-
lijke handicap.

21.17 Gospelpodium special.
21.49 Politieke partijen: AOV.
21.53 Antenne. Documentaireserie.
22.38 Man en macht.
23.18 Zakendoen met Telematica.
23.23 Journaal.
23.28 Nieuws voor doven en slech-

horenden.

Duitsland 2
05.15 Zie Duitsland 1
13.45 Lucky Luke. Tekenfilm.
15.05 lm Land der Pinguine. Natuur-

reportage over pinguïns.
15.20 Logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 Heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. Duits-

Canadese soapserie.
16.55 WISO-Tip. Herh.
17.00 Heute en sport.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.50 Briefgeheimnis. Duitse serie.
18.45 Lotto-trekking A en B. Aansl.:

Guten Abend.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Weissblaue Wintergeschich-

ten. Korte verhalen. 1. Ein Schutten
voller Glück. 2. Wahre Freunde. 3.
Die zweite Chance.

20.30 Album '94. Jaaroverzicht.
21.45 Heute-journal.
22.15 Kennzeichen D. Actualiteiten.
23.00 Derrick. Misdaadserie. Herh.
00.00 Heute nacht. Actualiteiten.
00.15 Der Kuss des Tigers. Duits-

Franse speelfilm uit 1987 van Petra
Haffter. Met: Beate Jensen, Stépha-
ne Ferrara, Yves Beneyton e.a. Het
jonge au-pair meisje Michéle ont-
moet in Parijs de mysterieuze Cana-
dees Peter, met wie ze een harts-
tochtelijke verhouding krijgt. Voor
Michéle is het liefde op het eerste
gezicht, maar na enige tijd krijgt ze
het bange vermoeden dat de onvoor-
spelbaarheid van haar nieuwe vriend
de dood tot gevolg kan hebben.

01.55-03.20 Formel des Todes. Duits-
Italiaans-Franse speelfilm uit 1960
van William Dieterle. Met Martha
Hyer, Carios Thompson, Micheline
Presle e.a. Peter Lundström is inmid-
dels op het spoor van de beruchte
Madame Latour en haar al even
vriendelijke partner dr. Brandes ge-
komen. Peter en Karin, die inmiddels
verliefd op elkaar zijn geworden,
kunnen vooralsnog weinig uithalen
tegen de gangsters, en moeten vre-
zen voor het leven van professor
Johanson. Afl. 2.

Nederland 3
Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 Kerstmatinee. Met: ■ Laurel &

Hardy. Film van de Dikke en de
Dunne. Afl.: Laughing gray.

15.20 Theo & Thea en de ontmaske-
ring van het tenenkaasimperium.
Nederlandse speelfilm van Pieter
Kramer. Met Arjan Ederveen, Tosca
Niterink, Marco Bakker e.a. Theo
en Thea zijn bezig met de opnamen
van de film Theo en Thea en de
Zeven Dwergen. Er gaat van alles
mis. Om de film en de wereld te
redden moeten Theo en Thea Marco
Bakker redden uit een Kasteel in
Tirol en het tenenkaasimperium ont-
maskeren. Herh.

17.04 Kleine wolf. Animatiefilm.
17.10 VillaAchterwerk: Potje sport.
17.40 The Bob Morrison show. Aus-

tralische comedyserie. Lizzy start
een actie tegen het slechte eten op
school. Wanneer Ben zegt dat hij
niet naar school durft, denkt zij
meteen dat het om het eten is. Afl.:
Junkfood.

18.10 De Fabeltjeskrant.
18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-

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

derprogramma.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.27 Kassa! Magazine.
20.00 Mad about you. Amerikaanse

comedyserie. Een geheimzinnige
reis naar Atlantic City brengt een
huwelijk van Ira aan het licht. Zijn
vrouw wil hertrouwen en vraagt Paul
Ira tot een scheiding over te halen.
Afl.: Gebroken harten.

20.29 (TT) Jaaroverzicht sport.
21.55 Trekking dagelijkse Lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma.
23.04 Zappelin. Mediaprogramma.
23.48 Socutera. Een uitzending van

de Stichting SOS-Kinderdorpen.

Duitsland 3 West
08.45 Tele-Gym. Skigymnastiek. 09.00
Aktuelles aus dem Videotext. 09.05
ARD-Morgenmagazin. 10.00 Strassen-
bahnen der Welt. 10.15 In einem Zug
durch. Afl.: Nordchina. 11.00 Reisewe-
ge durch die Bretagne. Afl.: Der
Nordwesten - lm Land der steinernen
Passionen. 11.45 Ich trage einen gros-
sen Namen. 12.15 Venedig ohne
Venezianer? Documentaire over het
vertrek van de Venetianen uit hun
geboortestad en de toestroom van
toeristen en forensen. 13.00 Wilkom-
men zu Hause, Wassili. Portret. 14.00
WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30
Dissidenten. Concertregistratie van de
multi-etnische band Dissidenten op
het WDR-Festival in Bielefeld. 15.00
WDR aktuell. 15.05 FensterPlatz.
16.00 Outrageous fortune. Amer.
speelfilm. 17.35 Der Löwe ist los.
Poppenserie. 18.00 Nachrichten aus
Rheinland und Westfalen. 18.05 KvK.
18.30 Tele-Praxis. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Die Fussbroichs.
Duitse serie. 20.15 Himmelsspione.
Documentaire over Amerikaanse spio-
nage-vliegtuigen boven Russisch
grondgebied. 21.00 WDR aktuell.
21.15 The big country. Amerikaanse
speelfilm. 23.55 Nachrichten. 00.00-
-08.15 Nachtprogrammering.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs

programma.
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. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
13.15 Gezond & wel. Herh.
13.45 Koken met sterren. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Herh.
14.45 Golden girls. Amerikaanse co-

medyserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-

dagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin.
19.00 The bold & the beautiful.
Amerikaanse soap.

19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Waargebeurde verhalen: Life

with Billy. Amerikaanse speelfilm
uit 1993 van Paul Donovan.

22.15 Home improvement. Ameri-
kaanse comedyserie.

22.40 Oog in oog met de dood. 6-de-
lige nieuwe documentaireseriereeks.

23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Streets of San Francisco.

Amerikaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Aansl.: Sat.l BrunchTV. 07.30 Viel
Vergnügen. 08.00 Heute Leben. 09.15
Neighbours. 09.45 Mem Tag. 10.15
Gut Drauf. 10.45 Frauen! 11.45
Deutschland heute mittag. 12.00 Lo-
ving. 12.30 Knots Landing. 13.25
Falcon Crest. 14.20 Tarzan. 14.50 ■
Die phantastischen Abenteuer des
Raumschiffs Orion. 15.55 MacGyver.
17.00 Riskier' was! 17.30 Regionale
programma's. 18.00 Geh aufs Ganze!
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15 Tag-
lich ran - Sat.l-Fussball. 19.30 Glücks-
rad. 20.15 The Odessa file. Duits-
Engelse thriller. Aansl.: TopNEWS.
22.30 Dark justice 11. 23.30 Alice to
nowhere. Tv-film. 01.15 MacGyver.
02.05 Hunter. 02.55 ■ Die phantasti-
schen Abenteuer des Raumschiffs
Orion. 04.00 Tarzan. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 04.35 Der König.

Duitsland 3 SWF
13.35 Hit-Clips. 14.00 Salzsiederfest
in Schwabisch Hall. 14.59 Programma-
overzicht. 15.00 The parent trap.
Amer. speelfilm. 17.05 Grossvater.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Wuft!
Jeugdserie. 18.23 Zoo-Olympics.
Herh. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Südwest aktuell. 18.35 Auslandsge-
schichten. Herh. 18.50 Output. Docu-
mentaireserie. Herh. 19.19 Pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 ■ Die Firma
Hesselbach. Serie. 21.00 Nachrichten.
21.15 Russlandbilder: Melichowo.
22.30 Liederund Zeiten. Documentai-
reserie. 23.00 La gloire de mon pére.
Franse speelfilm. 00.50 Schlussnach-
richten. 01.05 Non-Stop-Fernsehen.

BBC 2
22.25 uur - JFK - (1991-USA)
De visie van regisseur Oliver
Stone op de moord op John F.
Kennedy staat stijf van de ver-
dachtmakingen, maar is mede
daardoor zeer spannend. Met
Kevin Costner en Donald Suther-
land.

Duitsland 1
23.45 uur - Toutes peines con-
fondues - (1992-F) Zakenman
neemt wraak voor moord op
ouders, maar krijgt dan proble-
men met de politie. Misdaadfilm
van Michel Deville met Jacques
Dutronc en Mathilda May.

Duitsland 2
00.15 uur - Der Kuss des Tigers- (1989-D/F) Thriller van Petra
Haffter over Duits meisje dat
au-pair in Parijs gaat werken.
Haar nieuwe vriend aldaar blijkt
niet zo jofel. Met Beate Jensen
en Stéphane Ferrara.

Duitsland 1
01.40 uur - Impasse
(1968-USA) Burt Reynolds als
avonturier op zoek naar een
goudschat uit WOU. Drie oorlogs-
kameraden worden ingeschakeld
om te helpen. Ook met Arme
Francis. Aktiefilm van Richard
Benedict.

RTL Television
05.30 RTL aktuell. 05.35 Flinstone
frolics. 06.00 RTL aktuell. 06.10 New
World Mighty Thor. 06.30 RTL ak-
tuell. 06.35 Spiderman 5000. 07.00
Punkt 7. 07.30 RTL aktuell. 07.35 The
Mighty Morphin Power Rangers. 08.00
RTL aktuell. 08.05 Flinstones. 08.30
RTL aktuell. 08.35 Lucky Luke. 09.00
RTL aktuell. 09.05 Kojak. 10.00 The
bold and the beautiful. 10.30 Days
of our lives. 11.00 Der Preis ist heiss.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 The guiding light. 13.15 Santa
Barbara. 14.10 Murder, she wrote.
15.00 llona Christen. 16.00 Hans
Meiser. 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns. 18.00 The bold and the beauti-
ful. 18.30 Explosiv - Telegramm. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Explosiv - Das
Magazin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Snowbound. (I) Ameri-
kaans drama. 21.05 TV-Tip: Tapfere
Frauen bei RTL. 21.10 Snowbound.
(II) Vervolg. 22.15 Stern TV - Jahres-
rückblick 1994. 23.15 Gottschalk.
00.00 RTL-Nachtjoumal. 00.30 RTL-
Nachtshow. 01.15 Kojak. 02.15 Mur-
der, she wrote. 03.10 llona Christen.
04.05 Hans Meiser. 05.00 Explosiv -Das Magazin.

RTL5
15.30 Tv boetiek. Homeshopping.
16.00 Love boat. Amerikaanse serie.
16.55 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 The A-team. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.30 Nieuwsflits.
19.35 Fresh prince of Bel Air.

Amerikaanse comedyserie.
20.00 Hermans head. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 Betrayal of silence. Ameri-

kaanse dramafilm uit 1989.
22.05 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.10 Lijn 5. Live-programma.
22.40 Future quest. Engelse

wetenschappelijke serie.
23.10 Nieuwsflits.
23.15 Ricki Lake. Amerikaanse

talkshow.
00.00 As the world turns. Ameri-

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

Luxemburgs programma.
01.15 Nachtprogramma.

# Ton van Royen, een van
de presentatoren van het
praatprogramma 'Lijn 5'
(RTLS - 22.10 uur).

België/TV 1
15.30 Mijn vader woont in Rio. Ne-

derlandse jeugdfilm.
17.15 Het Capitool. Amerikaanse

soapserie.
17.35 Paradise Beach. Australische

strandsoap.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie.
18.30 Blokken. Spelprogramma.
19.00 Neighbours. Australische serie.
19.25 Joker- en lottotrekking.
19.30 Journaal, sport en weerbe-
richt.

20.00 2.4 children. Engelse comedy-
serie. (Christmas Special).

20.30 Derrick. Duitse politieserie.
21.34 Winstverdeling Joker en Lot-

to.
21.35 Boulevard. Documentaireserie.
22.05 Hearts afire. Comedyserie.

Aansl.: Paardenkoersen.
22.30 Ziggurat. Kunstmagazine.
23.15 Viaje al Espanol. Cursus

Spaans. Afl. 11.
23.30 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. Serie.
17.00 Van-a-1, van-a-2.
18.00 Tik tak. Afl. 362.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Interflix. Comedyserie.
18.35 De legende van de Bokkerij-

ders. Jeugdserie.
19.00 De kinderen van de Zout-
kreek. Zweedse jeugdserie.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Sportjaaroverzicht.
21.30 Onvoorziene omstandighe-

den. Serie.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Sport extra: Veldrijden. Sa-

menvatting van de Wereldbeker-
wedstrijd in Loenhout.

22.55 Mad about you. Amerikaanse
comedyserie.

23.20 Coda. Peter Verhelst leest voor
uit eigen werk. Vandaag: Paarse
zomer als een tong.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Het
hart van twee. 14.04 Nederland
muziekland. 17.04 Fileradio. 18.04
Alle mensen. 19.04 Country trail.
20.04 Nederland zingt: EO's sing
in. 20.30 Gospelpodium speciaal.
22.04 Praise op woensdag.
23.04-24.00 Take it easy.

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 Paperclip magazine. 21.04
Villa 65. 0.04 Tros Nachtwacht.
2.02 Vacuüm. 4.02-6.00 Pyjama
FM.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
KRO/Avro
07.00 Tekst tv.
16.41 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
16.48 Studio op stelten. Kinderpro-

gramma. Aansl.: Paulus de boska-
bouter. Poppenserie. Afl. 18: Bontjas
voor Eucalypta. Aansl.: Wat gebeurt
er later. Serie dierenverhalen van
Toon Tellegen. Afl. 17: De boktor
maakt de krekel. Aansl.: Medisch
Centrum Muis. Poppenserie. Afl.:
Schoolziek. Aansl.: Doug. Animatie-
serie. Afl. 16. Herh.

17.40 Robbedoes. Animatieserie rond
de Belgische stripheld Robbedoes.
Afl. 16: De wraak van de beelden.

18.10 Perfect strangers. Amerikaan-
se comedyserie. Jennifer wil ook
weeën krijgen en daarom moet ze,
net als Mary-Ann, een ballontochtje
maken. Maar de vliegleider komt
niet opdagen. Afl.: Up, up and away
(2).

18.34 Topscore met Ted de Braak.
19.02 Kijk mij nou. Videodagboeken

van jonge Nederlanders. Afl. 5: Ze
zeggen dat het went.

19.32 (TT) Ik heb al een boek. Lite-
rair magazine.

19.52 Uitzending politieke partijen:
VVD.

20.00 (TT) Journaal.
20.24 (TT) NOS-Weeroverzicht.
20.31 Door het oog van de naald.

Waargebeurde verhalen over men-
sen die in hun leven een ingrijpende
gebeurtenis hebben meegemaakt.

21.26 Alle dieren tellen mee. Specia-
le uitzending, opgenomen in Kenia
en Tanzania.

21.55 Between the lines. 13-delige
Engelse serie. De jonge commissa-
ris Tony Clark wordt benaderd om
mee te werken aan een onderzoek
naar corruptie op het wijkbureau,
maar dat houdt in dat hij tegen zijn
zin moet infiltreren bij zijn eigen
collega's. Afl. 1: Een eigen handeltje.

22.44 (TT) Close-up. Culturele docu-
mentaires. Afl.: Voorheen Neder-
lands-lndië (2): De strijd. Presentatie:
Tineke de Groot.

23.46 Journaal.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 uur nieuws.
7.02 Preludium. 8.04 Müsica sa-
cra. 9.00 Muziek voor miljoenen.
11.00 Ochtendconcert. Liederen
voor sopraan en piano. 13.04
Stemmen. 14.00 Het middagcon-
cert. I. Alexander Kwartet; 15.25
11. Muz. voor viool, hoorn en pia-
no. 16.00 De Nederlanden. 17.00
Jacco's keus. 18.04 Sinfonietta.
19.00 Jonge mensen op het con-
certpodium radio. 20.02 Avondcon-
cert. Amsterdam Baroque Choir
en Orchestra met zangsol. 22.00
Opera magazine. 23.00 Jazzspec-
trum. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.28 Goedemorgen Ne-
derland. 8 55 Waterstanden. 9.02
Het gesprek. 10.02 Dingen die
gebeuren (M/V). 13.10 Gebeurte-
nissen. 14.02 Montaigne. RVU:
16.02 De schatkamer. 17.10Radio
UIT. 17.50 AOV. 18.12 Op verhaal
komen. 19.10 Waar waren we ook
alweer? 19.25 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00
Soms eet ik hagelslag. 21.30 Frans
voor bedrijf en beroep. 22.00 Tele-

Scoop. 23.07-24.00 Met het oog
op morgen.

RTBF/La Une
12.30 lei Bla-bla. 13.25 Zorro. Film.
15.25 Tekenfilm. 15.35 James Bond
jr. 16.00 Luna park spécial Noël. 16.35
Neighbours. 17.00 The Waltons. 17.55
Carlos et les autres. 18.25 Weer.
18.30 Info première. 18.50 Cartes sur
table. 19.10 Sportprogramma. 19.15
Joker- en lotto-trekking. 19.30 Nieuws.
20.10 Images de l'année. Aansl.: Lot-
to- en joker-uitslagen. 21.15 The fisher
king. Amer. komedie. 23.35 Nieuws.
23.40 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.21 lei Bla-bla. 19.27 Paardenkoer-
sen. 19.30 Journaal. 20.01 Zoom
arriére 1994. 22.01 J'aime la télé: les
sports. 22.32 Nieuws. 22.54 Lotto- en
jokeruitslagen. 22.55 Paardenkoersen.
22.58 Parcours. 23.51 24 H sur les
marchés + Dow Jones.

BBC 2
09.05 Playtime. Franse korrw
11.00 The American civil war. H*
13.15 Yellowstone aflame. 13.45 M»
Takes. Herh. 14.00 Charlie O»
Herh. 14.15 Sailing. 15.00 The M
Institution Christmas lectures. 1?
Holiday outings. 16.15 Simply P*
less. 16.20 The crimson pirate. En3
se avonturenfilm. 18.00 Verdi -
in two parts. Portret van de Italia^componist Guiseppe Verdi. 19.00^Trek: The next generation. 19.45 Hj
society. Amer. musical. 21.30 Univ^ty challenge. 22.00 Grace under 9
22.25 JFK. Amer. speelfilm.
Ghost story. Engelse speelfilm. O**
Weerbericht.

TV 5
06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.03 Cana-
dees nieuws. 08.30 Nieuws. 08.35
Paris lumiéres. Herh. 09.00 Nieuws.
09.05 Au nom de la loi. Herh. 10.00
La quarantaine rugissante. 11.00 Ma-
gazine europeen. 11.30 Objectif Euro-
pe. Herh. 12.00 Nieuws. 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Weerbe-
richt. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05
La maison Deschênes. Herh. 13.30
Le violon de l'exil. Herh. 15.00 Qui
vive! 15.30 Scully rencontre. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
16.55 Le jardin des bêtes. 17.05 Les
carnets du bourlingueur. 17.45 Ques-
tion pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Nieuws. 18.55 Re-
vue de presse africaine. 19.00 Le
grand jeu de TV 5. 19.05 Paris lumié-
res. 19.25 La météo des cinq conti-
nents. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00
Temps présent. 20.55 La météo des
cinq continents. 21.00 Nieuws. 21.35
Le grand jeu de TV 5. 21.40 Les
grands Simenon: Les soeurs dans
l'ombre. Film. 23.10 Le cercle de mi-
nuit. 00.20 Nieuws. 00.45 Le grand
jeu de TV 5. 00.50 Nachtprogramma.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 II cane di papa. 10.05 Rascal.
Film. 11.00 TG 1 da Napoli. 11.40
Utile futile. 12.30 Nieuws. 12.35 Mur-
der 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 Parlementaire rubriek. 18.00
Nieuws. Aansl.: Filmrubriek. 18.20 Vi-
va Disney. 18.50 Luna Park. 20.00
Nieuws. 20.40 Donne al bivio: II figli
della mitra. Tv-film. 22.45 Nieuws.
23.15 Mercoledi sport. 00.15 Nieuws.
00.35 DSE sapere. 01.00 Nachtpro-
gramma.

BBC 1
08.00 Nieuws 08.10 Secret life of
toys. Herh. 08.25 Felix the cat. 08.40
Mariene Mariowe 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. Herh. 11.20 William's wish
wellingtons. 11.30 Joe90.12.00 Cand-
leshoe. Amer. komedie. 13.40 Teken-
films. 13.55 Nieuws. 14.10 Neigh-

bours. 14.30 Please, Sir! Eng«
komedie. 16.10 The story of S"
White. Special. Herh. 16.45 B^
Potter: The world of Peter Rabbit i
his friends. Herh. 17.15 The mj
game Christmas show. 17.45 [
Castle - personality plus. 18.35 N#
bours. Herh. 19.00 Nieuws. 1'
Telly addicts Christmas special. 2*
This is your life. 20.45 Strange sW
from weird night. 21.00 How do*
do that? 21.45 Nieuws. 22.15 'Lenny Henry Christmas special. 2>
The ultimate playboy - Jonathanf
meets Hugh Hefner. 23.35 Mat<*
the day. Voetbalmagazine. 00.50'
lost boys. Amer. griezelfilm. &
Weerbericht.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 KunstrM
op de schaats. 10.00 Atletiek. I]j
Olympisch magazine. 12.00 VW
sporten. 13.00Worstelen. 14.00 rw
sche gymnastiek. 16.00 SnookJ16.30 Atletiek. 17.30 Voetbal. <K
zicht World Cup '94. 19.30 Eurosf^nieuws. 20.00 Prime time boK5*
speciaal. 22.00 Motoren. 23.00 *'stelen. 01.00-01.30 Eurosportnieü^

NBC
05.30 NBC News. 06.00 BusinessK
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ]\
World news. 07.15 US Market W5
07.30 Business insiders. 08.00 ".
World news. 08.15 US Market «"*08.30 Inside edition. 08.58 ITN WOj
News. 09.00 Super shop. 10.00 PW
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Todtf
business. 12.30 Russia's econojj
black hole. 13.00 Today. 15.00 T^money wheel. 17.30 Russia's eC'j
mie black hole. 18.00 Today. I'ir
ITN World news. 19.30 Sport on NOJ
20.30 Best of Dateline. 21.30 lns'2
edition. 22.00 ITN World news. 22'
The tonight show. 23.30 Real Pe<U
nal. 00.00 UK Today. 00.20 US Ma"!
wrap. 00.30 NBC Nightly news. 01JJEqual time. 01.30 The tonight sd"'
02.30 Videofashion! 03.00 Rivera H*
04.00 Rolonda. 05.00 Inside edition-

MTV
06.00 Awake on the wildside. o'£
The grind. 08.00 Awake on the w*^de. 09.00 Ingo. 12.00 The so^l
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 JJafternoon mix. 16.30 The report. I°',j
CineMatic. 17.00 News at night. V-*
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18;*
Music non-stop. 19.30 MTV live! *.
Blur. 20.00 Greatest hits. 21.00 vj
real world 2. 22.00 The worst
Most Wanted. 22.30 Beavis & BL
head. 23.00 The report. 23.15 Cine^t
tic. 23.30 News at night. 23.45 3 *r°|
1. 00.00 The end? 02.00 The ?%
of MTV. 03.00 The grind. 03.30-06'Night videos.

CNN
07.30 Moneyline. Herh. 08.30
report. 09.45 CNN Newsroom 1!'j0
World report. 12.15 World sport.
Business morning. 13.30 Bus^day. 14.30 Business Asia. 15.00 \K

.King live. Herh. 16.45 World sP*.
Herh. 17.30 Business Asia.
20.00 World business today.
International hour. 22.45 World sP"
23.00 World business today up*^
23.30 Showbiz today. 00.00 The *"^today. 01.00 Moneyline. 01.30 Cr°s f(y
re. 02.00 Prime news. 03.00
King live. 05.30 Showbiz today. He^

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, rubriek met bin-
nen- en buitenlands nieuws. 8.30
Regionaal nieuws. 8.35 Limburg
Bevrijd. 9.00 Tussen de bedrijven
door, verzoekplaten. 11.00Postbus
94, telefonische felicitaties. 12.00
Limburg actueel met om 12.30
ANP-nieuws. 13.00 RadioNieuws-
Centrale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30 Regionaal nieuws. 13.35
Provinciale Zaken. 14.00 Licht Lim-
burgs muziek 15.00 Liefde, voor
en door tieners. 16.00 Cultuurma-
gazine Festival. 17.00-18.00 Lim-
burg Aktueel.
BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30. 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Koffers en Co.
10.00 Nieuws. 10.03 Het schurend
scharniertje. 10.08Reporter zonder
grenzen. Een luisteraar kiest tien
platen die hem of haar aanspre-
ken. 11.50 Feuilleton Het Koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 regio-
naal. 13.00Nieuws. 13.10 Muziek-
en cabaretfragmenten. 14 00 Villa
Müsica, met de elpee van de
week, een spelletje en een cursief-
je. 17.00Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Radiovisier. Televi-
sienieuwtjes op de radio. 20.00
Cinema Paradiso: rondom film en
video. 22.00 Nieuws. 22.05 Ever-
green met onsterfelijke melodieën
en crooners. 23.30-06.00 Nachtra-
dio.

België/BRF
Elk heel uur nieuws. CD jjl
6.05 Radiofrühstück + bWi
Glückstretfer (6.15 Wort in J.Tag; 6.30 nieuws; 6.45 verzoek^ten; 7.15 agenda; 7.30 reg*^
nieuws; 8.30 persoverzicht; *\a
uit de regio). 9.10 Gut Aufge'e!(g
Tips und Themen am Moi^af
12.05 Musik a la carte (12.30 »^Aktuell). 13.00 Presseschau. '*$
Musikbox. 16.05 Popcorn. 'j.pf
Nieuws uit de regio. 18.05 °$
Aktuell: Aktuelles vom Tage i{\
Klassik. 20.00-20.05 Nachricn'6

WDR 4
Nieuws tot en met 09 00 elk n
uur; vanaf 10.00 elke twee "u ..
4.05 Radiowecker. 6.05
melodie (8.05 Zum Tage: "^Andacht). 9.05 Musikpa"' j.
(10.05 tot 11.00 verzoekpia
12.05Zur Sache. 12.07Gut aufy
legt (13.00 Mitmenschen, y\s-
Stichwort Wirtschaft). 15.00 je,
Konzert. 16.05 Heimatme'o^volksmuziek. 17.00 Der
fünf. 17.07 Musik-Express (Mf).
Auf ein Wort; 19.30 Ohren^d
20.05 Zwischen Broadway
Kudamm. 21.00 Musik zurn nte>-men. 22.30-04.00 ARD Nac
press (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 Vara Radio I woensdageditie.
10.05 NL Buitenland reportage.
11.05 Michelangelo. 12.07 Avro
Radiojournaal. 17.07 NCRV's Hier
en nu. 19.04 NCRV's Hier en nu/
Praatradio. 20.04 Radio Romantica
live. 22.04 Langs de lijn, spon1en
muziek. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.04 Voor wie niet slapen
kan. 1.02Zingen in de nacht. 2.02
Mag ik even? 3.02 Van Nederland-
se bodem. 4.02 EO's country-uur.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Happy RTL Radio .
7.00 Jan van de Putte. Ino0nof!de Hoop. 12.00 Ron Bissen
16.00 Luc van Rooij. 20.00 >-
Rock. 00.00-07.00 Night P°cK
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Merkenbureau
De onenigheid over het gebruik
van de naam Tata Mirando sud-
dert al meer dan twintig jaar
voort. De irritaties liepen eind
1993 hoog op. De kinderen van
Meizel dreigden met gerechtelij-
ke stappen nadat ze de naam
Tata Mirando hadden laten re-
gistreren bij het Benelux Mer-
kenbureau. Het dreigementwerd

even snel als het geuit was weer
ingetrokken. Adolf liet het daar
niet bij zitten. Hij raadpleegde
een advocaat en stapte op zijn
beurt naar de rechter om voor
eens en voor altijd van het ge-
harrewar af te zijn.
Afgelopen zomer troffen beide
broers elkaar voor de Arnhemse
rechtbank. Meester B. Asscher,
de inmiddels gepensioneerde
president van de Amsterdamse
rechtbank en vriend van Adolf,
poogde te bemiddelen. Tever-
geefs. Hij stelde voor dat beide
broers hun naam in kleine letter-
tjes zouden toevoegen aan de ti-
tel Tata Mirando. „Dan blijf je
met twee orkesten zitten," ver-
zucht Djangela. „Daar schieten
we niets mee op."
Het orkest van Adolf wil dat er
een arbitrage komt nu praten
geen zin meer heeft. Dat houdt
in dat een drietal rechters een
definitief oordeel velt. „Dat
wordt geen langdurige kwestie,
hooguit twee maanden." verze-
kert Djangela, die optreedt als
woordvoerder van Adolf Weis.

Behalve die arbitrage komt er,
zo verwacht hij, ook een kort ge-
ding. Vanwege die cd. „Onze
advocaat heeft Meizel per brief
laten weten dat er een schade-
claim komt zodra hij een cd op
de markt brengt."
Adolf en zijn muzikanten waren
niet uitgenodigd voor de cd-pre-
sentatie. „We hebben de opna-
men wel gehoord. Het is een
schande voor de muziek en voor
de naam van de familie," oor-
deelt Djangela over de prestaties'
van zijn vader, broers en zus.

Meizel reageert na al die maan-
den strijd opmerkelijk rustiger.
„Wij konden akkoord gaan met
de oplossing van mr. Asscher,"
legt hij uit. „Als zij dat niet kun-
nen, vind ik dat ook oké. Wij
hebben net zo veel recht op de
naam Tata Mirando als zij. Dat
kun je nu eenmaal niet verbie-
den. Dat zit in de familie. De
naam Mirando moet blijven, tot
en met de klein- en achterklein-
kinderen toe. Ik maak mij er niet
zo druk om

Reorganisatie
'Hhousiasme kan Bouwens (48)jlet worden ontzegd. Toen hij

»eZe zomer het absoluut karak-
rloze gebouw binnenstapte,

J£* de toen heersende sfeer ech-
v r geen enkele aanleiding om
/Pjijk te zijn. Logisch, de We-'dornroep zat midden in een

rganisatie. Zon 90 mensen. °esten eruit. „Er was een enor-
i e onrust - gevoed door onze-
j^rheid - onder het personeel.e gesprekken waren volkomen

stgelopen. Ik kan me overigens
Vorstellen, dat het personeel

J^rplex was. Dat had ook te ma-
Zak met e §erinSe openheid van
<Ür n' een afsPraak tussen de
fa rf°» ie en °*e ondernemings-

et mes moest en moet erin. Een

taak waarvan Bouwens niet
schrikt. Hij was al eerder be-
trokken bij grote reorganisaties
bij de gemeente Den Haag en bij
het bedrijf Schroevers. Daar
voor werkte hij onder andere bij
een airco-bedrijf, de gemeente
Voorburg en bij de Kinderbe-
scherming. Op dit moment heeft
Bouwens in zijn woonplaats La-
ren een adviesbureau(tje), 'dat
een slapend bestaan leidt. Bou-

wens heeft, met andere woorden,
overal maar enkele jaren geze-
ten. Hij heeft de ondernemings-
raad echter beloofd om niet snel
bij de Wereldomroep te vertrek-
ken.

Meertalig
Bouwens is ook van plan om een
meertalige programmagids in ei-
gen huis te maken. Volgens hem
is daar een markt voor. Verder

zijn er plannen om een zoge-
naamde Vriendenclub van de
Wereldomroep op te richten.
Toen dat laatste door de micro-
foon werd meegedeeld, lag er de
volgende dag al een cheque van
50 dollar in de bus van een luis-
teraar. Kunnen de medewerkers,
die de afgelopen jareneen min of
meer 'slapend' bestaan hebben
geleid, althans nauwelijks wer-
den gestimuleerd, hem wel vol-

gen? „Ik lul de hele dag tegen
iedereen aan. Mijn plannen hoe-
ven niet morgen gerealiseerd te
worden, maar wel graag over-
morgen."

„Kijk," zegt Bouwens, „we moe-
ten in een razend tempo een
stukje geschiedenis inhalen.
Over de volle breedte van het be-
drijf. Niet alleen de programma-
makers, ook de administratie en
het personeel van het facilitair
bedrijf."

Bouwens ergert zich groen en
geel aan de opmerkingen dat de
Wereldomroep nog altijd een in-
gedommelde organisatie zou
zijn. „We hebben inderdaad een
ernstig verkeerd imago, dat ab-
soluut niet klopt. Wereldwijd
hebben we een goede naam. Ne-
derlanders denken dat we alleen
maar weerberichten uitzenden.
Uit de vele honderdduizenden
brieven die we jaarlijks ontvan-
gen, blijkt wel het tegendeel."

Volgens deWereldomroep-direc-
teur heeft zijn omroep ook wel
degelijk toekomst, hoewel bin-
nen 10 tot 15 jaar de korte golf
niet meer zal worden gebruikt.
Daarna zullen de programma's
onder andere via de satelliet en
Internet worden verspreid. De
Wereldomroep maakt op dit mo-
ment al gebruik van Internet, het
wereldwijde computernetwerk,
dat in de VS is ontwikkeld. „We
kregen oplangs via Internet zelfs
een complimenteuze brief van
Marlon Brando en David Letter-
man. Die hadden een program-
ma van ons gehoord."

Het gaat steeds beter met de
Wereldomroep, meent Bouwens.
De sfeer van 'we gaan er voor'
heerst. „Toch ben ik nog steeds
jaloers op Veronica. Dat is één
van de weinige omroepen, waar
een enorme teamspirit bestaat.
Daar ben ik vreselijk jaloers op.
Aan nestbevuiling doen ze daar
niet. Veronica staat met zn be-
drijfscultuur aan de top, dat
hebben ze duidelijk samen be-
reikt."

Directeur Lodewijk Bouwens heeft ambitieuze plannen

Wereldomroep wil
óók op middengolf

Van onze rtv-redactie
jjÜLVERSUM - Zon zes maan-

geleden begon Lodewijk
°üwens als nieuwe directeur
ar> Radio Nederland Wereldom-
°ep. Bouwens heeft ambitieuze

rjannen. Wat te denken van zijn
■5|ccee om de middengolfzender
J*7 (die nu door Radio 1 wordt

samen met de NOS ene binnenlandse omroepen te
JJjllen. Hij is al in gesprek met
jPS-radiodirecteur Willem vanöeusekom.
''Wij zijn in staat een ander, af-
pjkend Nederlands programma
etl opzichte van de Radio 1- tot,ft met 5-programmering, te ma-
6n. We zouden iets kunnen

dat lijkt op onze Europa-
Van Beusekom

J^d het in elk geval een poging, aard om het te proberen. Het
patste woord is nu aan de poli-tiek."
jL^it is een fantastisch bedrijf.

a *ets te maken met een identi-
l '*> zoals omroepverenigingen
e°ben. We zijn in staat om

{jachtige programma's te ma-
eri; inhoudelijk interessant. Ik

J/ aat daarom veel met program-mamakers, dat zijn mijn intel-
ctuele sparring-partners."

" Lodewijk Bouwens: „We moeten in een razend tempo een stukje geschiedenis inha-len-" Foto: GPD

show

Familiestrijd om gebruik van naam laait weer op

Nieuwe cd Tata Mirando
leidt tot schadeclaim

Van onze verslaggever
ARNHEM - Het kampvuur
to de poesta is, na twee vol-
te maanden van redelijke
sülte, weer opgelaaid. Aan
wee kanten, wel te ver-
baan. Het ene orkest lan-
j-eert trots een nieuwe cd,
"tet andere reageert furieus
toet een schadeclaim 'van
en-kele tienduizenden gul-
dens. Zo vlak voor de
kerstdagen vlogen leden

de muzikale zigeuner-
familie Mirando elkaar op-
nieuw in de haren. Er lijkt
Been ontkomen mogelijka&n een ingrijpen van de
echter. Een bemiddelings-
poging van de Amsterdamse

B.
heeft niets uitge-

haald.
to een chic etablissement in de
"ossen even buiten Arnhem pre-
senteerde het orkest van de
'5-jarige Meizel Weis eind vori-
"e Week de nieuwe cd. Die ver-
fijnt ter gelegenheid van hetMuzikanten-jubileum van Mei-
*?J. Van de ongeveer honderden-
giftig genodigden verscheen nog
J}!et de helft. Voormalig circus-torecteur en familievriend Toni
ö°ltini mocht de eerste cd ont-vangen.

J*et jubileumvan Meizel staat alMaandenlang in de schaduw van*at op het oog misschien een ru-
e lijkt die in de beste families
e' eens voorkomt. De strijd

§aat om de naam Tata Mirando.
, ata betekent vader en Miran-
JJ° is de artiestennaam van de
Jakomelingen van de vermaarde
'olist Joseph Weis. Voor buiten-landers lijkt de ruzie niet zo°JJZonder. Totdat duidelijk

I °rdt dat die eigenlijk gaat om
Ikomsten uit optredens en ed-erkopen. Om het grote geld dus.

Wijlen Joseph Weis zou zich van
schaamte omdraaien in zijn graf.
Andere familieleden, die met
beide orkesten niets te maken
hebben, spreken van ordinaire
jaloezie. Maar er staan grote za-
kelijke belangen op het spel.
„Niemand weet wat nou het ech-
te, koninklijke zigeunerorkest
Tata Mirando is," meldt Djange-
la Weis, zoon van Meizel maar
spelend in het orkest van Meizeis
broer Adolf. Adolf stelt dat hij
de meeste 'rechten' bezit om de

muzikale erfenis van vader
Joseph voort te zetten.

" Het zigeunerorkest Tata Mirando. De broers adolf en Meisl, twee nazaten van de vermaarde violist, liggen al
geruime tijd met elkaar in de clinch over de vraag wie pa muzikaal mag opvolgen. Foto: GPD

Meer controle
Nu voelt Kylie zich erg thuis bij
het label, dat verder naam
maakte met types als Felix, M-
People en Sasha. „Het is een fa-
milie, een kleine familie. Twee
kantoortjes, dat is het, erg onaf-
hankelijk. Hoewel ze natuurlijk
wel de macht en de invloed van
multinational BMG-RCA achter
zich hebben. Ik hou van de ma-

nier waarop ze de zaken aanpak-
ken, hun arrogantie."

Wat Kylie nou het beste bevalt
aan deze plaat, is dat ze zelf wel
degelijk enige invloed heeft ge-
had op het eindresultaat. Niet
dat ze nou opeens zelf liedjes is
gaan schrijven: „Daar heb je
songschrijvers voor, en produ-
cers, en technici. ledereen heeft
zijn rol in het geheel. Ik ben heel
gelukkig met de rol van perfor-
mer. Maar ik had nu tenminste
iets te zeggen. Ik heb de num-
mers nu eens van tevoren ge-
hoord, ik heb demo's gemaakt, ik
heb dingen overgedaan als iets
me niet beviel."

In wezen is dat de normale gang
van zaken als jeeen plaat maakt.
Zo niet bij Kylie in de vorige fa-
se van haar carrière, onder de
vleugels van het triumviraat
Stock, Aitken en Waterman en
hun platenmaatschappij PWL.
„Nou, ik wil geen verkeerd beeld
schetsen, maar zeker in het begin
kauwden ze me alles voor. Toen.
vond ik dat misschien een pro-
bleem, maar achteraf niet: wat
wist ik nou? Ik kwam net kijken.
Het zou dom geweest zijn om me
er al te veel bij te betrekken.
Maar toen ik ouder werd en meer
van de showbiz leerde, wilde ik
meer controle over wat ik deed.
Ik wilde mijn video's wel eens
zien voor ze op MTV kwamen.
Op het laatst ging het dan wel
zo, maar nu bij Deconstruction
word ik veel vrijer gelaten. Hier
zeggen ze tegen me: je moet eens
nee durven zeggen als je iets niet
wilt, je hoeft dat en dat niet te
doen als je belangrijker dingen
te doen hebt. Zoiets was ik hele-
maal niet gewend, maar nu ben
ik er erg blij mee. Het heeft ge-
woon te maken met artistieke
volwassenwording

" Kylie Minogue: „Het heeft gewoon te maken met artis-
tieke volwassenwording." Foto: KIPPA

Ster uit 'Neighbours'
lonkt naar hitparade

DOOR JACOB HAAGSMA

AMSTERDAM - Kindvrouwtje,
'Neighbours'-actrice, trekpop
die de touwtjes in handen had
gelegd van hitfabriek Stock, Ait-
ken and Waterman. Dat was het
publieke image van Kylie Mino-
gue, die kleine krullekop uit
Australië die met wegwerphits
als 'I should be so lucky' de har-
ten en portemonnees van het
wereldwijde tienerpubliek
trachtte te veroveren. Kylie Mi-
nogue is volwassen geworden. Ze
heeft zich onder de vleugels van
haar vroegere platenmaatschap-
pij PWL uitgewerkt, tekende bij
het hippe Deconstruction-label
en wil nu dat het publiek haar
eens serieus neemt.

Met haar nieuwe cd 'Kylie Mino-
gue' heeft ze daar nog enige re-
den toe ook. Goed, er staan een
paar lichtgewicht-vullertjes op,
dieregelrecht de PWL-prulletjes
achterna kunnen richting vuil-
nisbak, maar ook een aantal slim
in elkaar gezette dansnummers.
Deconstruction boekte een stel
gerenommeerde producers, zoals
daar zijn Brothers In Rhythm,
Jimmy Harry, Terry Farley en
Peter Heller en Kylie's als hit-
makers amper minder succesvol-
le labelgenoten M-People, en
wist zelfs de Pet Shop Boys te
bewegen om een nummer af te
staan. Een plaat waarmee je als
voormalig tienersterretje zonder
schaamrood op de kaken mee
voor de dag kan komen.

Kylie Minogue:
Het blijft

niet bij één
cd-album'

En dat was nou precies Kylie's
bedoeling toen ze Deconstruc-
tion benaderde. Dit is een be-
langrijke plaat voor haar. „Niet
dat dit nou mijn definitieve cd is,
maar ik ben erg blij met wat we
bereikt hebben. Ik bedoel, het
had hopeloos verkeerd kunnen
uitpakken, en dan had de naam
Deconstruction ook niet gehol-
pen." Achteraf lijkt het een
meesterzet, commerciële Kylie
en 'cool' danslabel Deconstruc-
tion aan een tafel. „Toch was het
natuurlijk een heel bizarre com-
binatie. Ik ben de meest com-
merciële artiest met wie ze ooit
gewerkt hadden en dat zal in het
begin wel wennen geweest zijn.
Ze waren erg relaxed, maar je
zag ze wel denken: oooh, Kylie.
Ik bedoel: ze hadden me jaren-
lang zien opgroeien in de Engel-
se scène

Sterrendom
Bij sterren van Kylie's kaliber
kun je met gemak volhouden dat
haar platen maar een deel van
het produkt zijn, en misschien
niet eens het belangrijkste. Dan
hebben we het niet zozeer over
haar filmcarrière, die pas gele-
den aardig opgewaardeerd werd
toen ze drie maanden ('tot hor-
reur van mijn platenmaatschap-
pij, we hadden ook al anderhalf
jaar aan de plaat gewerkt') aan
de zijde van Jean-Claude van
Damme in de film 'Streetfighters
ll' speelde. Dan hebben we het
eigenlijk over image.

„In het begin, toen ik me nog
niet zo veel met de muziek mocht
bemoeien, legde ik daar wat
meer nadruk op. En nu? Ja, het is
voor een deel gepland, maar het
gaat vaak ook heel spontaan.
Neem nu dit," en ze pakt het
hoesje van 'Kylie Minogue' op,
waarop ze wat lefgozerig poseert
met bril en herenpak. „Het was
een zonnige dag in Los Angeles,
dus droeg ik een zonnebril. Een-
tje met gele glazen. Ik was daar
wat mee aan het rommelen en zo
eindigde die foto op de hoes. Nu
zal iedereen zich afvragen:
wauw, Kylie met bril en heren-
kostuum, wat bedoelt ze daar nu
mee? Okee, het is confronterend
bedoeld, zo van: hier ben ik,
maar verder zit er geen gedachte
achter."

(ADVERTENTIE)
Vanavond 20.30uur
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Administratiekantoor Adbeco
voor (loon)administraties, jaar-
rekeningen en fiscale aangiften.
Op de Graaf 44,6438 JCOirsbeek.
04492-5820. Fax 04492-4887.

■■■■■

Techn. buro Jos Smeets b.v.
Kampsfr. 4 Geleen. 046-743865.
Frigo-metal b.v. Fort. Willemweg 53-59
Maastricht 043-216616.

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

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

Geevers carrosseriedelen
Originele onderdelen alle Europ. auto's.
Imitatie alle pers.auto's. Nuth,
Thermiekstraat 1.045-244242.

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

Auto Konings b.v.
Mgr. Vranckenstraat 20 Sittard.
Tel.: 046-516046.

GEKU Autokeuringen
Versilienboschweg 7 Hrln. 217495. APK
keuringen z. afspraak ’67,50 mcl. co. +
koplamp afstel. Herkeuren gratis. Off.
onafh. erkend APK-keuringsstation.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag erk. motor- en autorijschool.
Tevens voor uw automaat- en vrachtw.
opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd
adres. Sparstr. 7 Heerlen. 045-213735.

Auto/motorrijschool Sturmans
Rdr. Hoenstraat 181,6433 EE
Hoensbroek. Tel.: 045-220166.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend. Tel.: 045-415601.
Al 32 jaar een begrip.
J. v. Maerlantstr. 21,6416 TV Heerlen.
A

Autosch.herstelbedrijf
Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22,
Hoensbroek.
Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen.
Tel.: 045-412641.
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Verantwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29.

Tel. 045-717324
Geleen, Raadhuisstraat 8.

Tel. 046-743030.

Zeecontainers
Tekoop/te huur 3-6-12 mtr.
Franco gelost te leveren.
Centraal Depot Moerdijk.
Schouten Container Service
Tel.: 01680-81000 Fax: 81008

Kwaliteitdak. Tel. 045-424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave.
G. Heutmekers b.v.
Groothandel in dakbedekkings-
materialen, lood en zink.
Sluisweg 4 Bom.
Tel.: 04498-53100.
Zuiddak b.v. Landgraaf

Bit. en kunststof dakwerk, shingles en
dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en
daktegels. Indus.terr. Strijthagen.
Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218.

Spiral BV
Fabriekstraat 7
5961 PK Horst
Telefoon: 04709-84222
Telefax: 04709-84333

SPIRAL
RfCIAMfVfRSm.KMuaCAU

Organisatievoor gecontroleerde
huis-aan-huis verspreiding van
drukwerken etc. voor geheelZuid-
Nedertand.

Groenevelt-Greven-OffSet
Voor al uw handels-, reklame- en
fam.drukw. Buizerdweg 6,6374 BS
Landgraaf. Tel. 045-312600.
Fax 045-326772.

Glashandel Derissen B.V.
Langheckweg 8, Kerkrade, 045-462020,
voor al uw glasreparaties - verkoop van
alle soorten glas - glas in-lood - en
slijpwerk - isolatie plaatsen - snelle
service dooreigen 24-uurs service,
altijd bereikbaar onder ons eigen tel. nr.
045-462020.

ylciSiervicè
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, / l'7v/AGLAS HERSTELLEN
L_^c ) GRATIS BELLEN
/ 06-0226688

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

im^mmmmmmmmmmmm
Bosman Sittard. 046-515852
Handelsstraat 32, Handelscentrum
Bergerweg. Leveringen van
zand, grind, teelaarde, cement, beton-
tegels, siertegels, maaskeien, klinkers,
bielzen enz. Ook op zaterdag geopend.

DAEMEN'S
HOUTWARE*FABRIEK

■INGERSBORGERWEG 7
8307 J» ÜBACHSBERG

045-751253

Het zagen van emballage en pallethout.
Fabricage van gereedschapstelen en
houtdraaiwerk. Rooien van bomen.
Goedk. stookhout. Te koop gevraagd
populieren. Fax 045-753754.

Ploumen-Peters inlijsterij
Specialisten in ai uw inlijstwerk. Van
borduurwerk tot grote schilderijen.
Valkenburgerweg 79, Voerendaal. Tel.:
045-753480.

KEsmmmmÊÊmM
Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160,6431 HR
Hoensbroek. Tel. 045-213027.
Levering Bosch inbouwapparatuur.

A

9enby
Nijverheidsweg 17-18 Stem, industrie-
terrein Kerensheide. Tel.: 046-331367.
Voor complete install. van keukens -
sanitair - tegels - kastenwanden.

Vossen Keukens
Vernieuwen van defecte werkbladen,
spoel-units, alle inbouwapparatuur als
koelkasten, ovens, kookplaten etc. met
garantie. Glaspaleis, Kerkplein en
Eikenderweg 77 Heerlen.
Tel.: 045-717555.

c 2 alila lil?Kil

Veldman naai- en breimachines
Heerlen, Nobelslr. 6, tel.: 045-716100.
Geleen, Raadhuisstr. 14, tel.: 046-746480.
Roermond, Neerslraat 62, tel.: 04750-31012.
.Anker, Bemina, Husqvarna.
Lewenstein. Rep. alle merken, geen
voorrijkosten.

Originele gipsen sierlijsten,
ornamenten en schouwen
Mallmann, Hoogstraat 12A, Landgraaf,
tel. 045-313045 b.g.g. 045-316576.

Formido
Het adres voor wand- en plafond-
systemen. Hoofdstraat 66, Hoensbroek.
045-214507.

"Marjoleins" natuurcentrum
De speciaalzaak bij uitstek in vitamines,
homeopatische geneesmiddelen en
natuurvoeding.
Geleenstraat 59 Heerlen.
Tel.: 045-713024.

Il Ha Ra®
Districtdistr. Ha-Ra Co-Ma
Schoonmaken gemakkelijk, snel en
milieuvriendelijk. Tel. 045-223910. Fax
219558. Wij zoeken nog consulentes.

N.K. Verweijst 045-213760
Bongaardstraat 1e Hoensbroek. Wij
ontstoppen uw riool en afvoer met de
modernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu.plaat in div. kleur.

lAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110a, 6422 PB Heerlen, postbus
21099,6369 ZH Simpelveld.
Tel.: 045-423848/442129.

MICA Zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave.
Showroom: Sittarderweg 116 Heerlen.
Tel.: 045-721658.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw
rolluiken of onderdelen, kunststof
schroten, service of reparaties. Beitel 4,
6466 GZ Kerkrade.
Tel.: 045-413049.

Ylautó^lieuwenkagenb.o.
Schildersbedrijf anno 1946.
Gatestraat 61A, 6373 LP Landgraaf
Tel. 045-311396.
Voor alle schilder- en behangwerk.

HublDes/el/bv
Schildersbedrijf anno 1910.
Baandert 14,6136 ER Sittard
Tel. 046-519393.
Kwaliteit ISO 9002 gecertificeerd.
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Math. Linssen VOF g
Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v. 0^ *.

waterleid., geiser, boiler, gas- .
waterinstall. Erk. schoorsteenvege' \i
Boy Hoen. Tel. 045-226309
Voltalaan 21, Hoensbroek, erkend j
rijk en brandweer. Ook uw adres w\
glas-, gevel- en tapijtreiniging. I

G.V.L.Restauratie. 045-22^ i

Stralen van meubels, autoplaatwe^
velgen, chassis, etc. Spec. gevel-
reiniging, renov. kelderafdichting,
voegw., vochtwering 10 jr. schrift. v
garantie.

MmmmmUtMükMllMMmmmW
Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of
Lexanther-moclear. f.
Hofdwarsweg 7 Geleen.
Tel. 046-753865. fj

É^~ uw verhuizer

mTm mËM3S*mm^m mf^-'i.

f Mi ■ i i * — s
Reparatie van \zitmeubelen!

m- ~m±-

L_—,—.—__J --^Reparatie en herstofferen van iitmeubelen ■*
&

dppan' Arnoldussen verwerkt hiervoor o3 i
kegelveren padrd'-'hdar en geplozen cfln*Pat zeyt <il genoeg' i

ARNOLDUSSOJINTERIEURS ■ OBJECTEN - MEIIBIL*,!
-AF liSIReoiigtusstraat 22-6369 EM S.mpelveW Tel WS*/■

Ha-to.- Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en pvc, zonnescr*"
vertikale jalouzieën. Tel. 045-458226,
Maria Gorettislraat 139,Kerkrade.

Venetian faling
Kerkrade /BV

Zonweringskonstruktiesjalouzieé11,

markiezen en roll. in alu., staal + P*'
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-45341 M

Wilt u adverteren op deze pagina,
dan belt u

Limburgs Dagblad
\ 045-739382
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Van onze verslaggever

POENSBROEK/EINDHOVEN -Pfet de aanhoudingvan drie Ira-
WJërs heeft depolitie van Heerlenï*n cafébrand aan de Rietra-j»^aat in Hoensbroek opgelost.

l°e brand werd op 18 april ge-
■^icht. Het brein achter de

brandstichting is een 27-jarige
die op 8 december werd

ingehouden wegens de gijze-
van een echtpaar uit Eind-hoven, een week eerder.L

Iraniër brein achter
cafébrand en gijzeling

Eerder zaten in verband met de
brand reeds twee in Noordwijk
wonende Iraniërs (28 en 39 jaar)
achter slot en grendel. Het duo
bekende in opdracht van hun
landgenoot op 18 april enkele
molotov-cocktails in het Hoens-
broeks café naar binnen gegooid
te hebben.

De Iraniër, die op het moment
van de brandstichting een ver-
houding had met de 56-jarige
eigenaresse van de horecazaak,
wilde via de brandverzekering
geld innen. De opdrachtgever
had de hulpjes enkele duizenden
guldens 'beloning' in het voor-
uitzicht gesteld.

De in Eindhoven gegijzelde man
is een zoon van de cafébezitster.
Onder bedreiging van een vuur-
wapen moest de man zijn onder-
gedoken moeder bellen en haar
vragen naar zijn woning in
Eindhoven te komen. Daar aan-
gekomen werd de vrouw onder
dwang in een auto meegenomen.
Een dag later wist zij te ontsnap-
pen.

De Iraniër wordt wederrechtelij-
ke vrijheidsberoving en op-
dracht tot brandstichting ten
laste gelegd.

Maastricht wil strenge controle aanvraag bijstand

Studie naar regionaal
team bijstandsfraude

De Visser woedend
over voordracht

commissie vliegveld
Van onze verslaggever

BEEK - Het Beekse raadslid Mar-
leen de Visser (Progressief Beek) is
woedend op burgemeester en wet-
houders van Beek omdat dit college
haar zonder enig overleg heeft ge-
passeerd voor het lidmaatschap van
de Milieucommissie Luchthaven
Maastricht.
In plaats van De Visser heeft het
Beeks college J. Timmermans bij
Gedeputeerde Staten voorgedragen
als vertegenwoordigers van de in-
woners. Timmermans was eerder
dit jaarWD-kandidaat tijdens de
raadsverkiezingen. Saillant detail is
dat de liberaal de buurman is van
De Visser. Volgens haar is hij een
uitgesproken voorstander van de
uitbreidingsplannen voor de lucht-
haven.
Het raadslid vindt de voordracht
van Timmermans een daad van on-
behoorlijk bestuur. Ze heeft B en W
gevraagd het besluit terug te

ËVan
onze verslaggever

STRICHT - De gemeente
.-^tricht wil onderzoeken of

Zuid-Limburg een regio-
** team moet komen voor de
jfrijding van bijstandsfrau-
| Het team zou uit mensen
I verschillende diensten
L^ten bestaan. Dat voorstel
P^.t in een stuk van de dienst
j^le Zaken en Welzijn van
gemeente Maastricht. Een-tere toelichting was giste-

te krijgen, noch bij
Zaken, noch bij de ge-ënte.

I
j^aatregelenom uitkeringsfrau-
des te dringen,kunnen betaald
.^n uit een extra bijdrage vanf "ijk, zo blijkt uit het stuk.
f?stricht kreeg in juni 1994 voor
■intensivering van de fraudebe-Jding een half miljoen gulden uit

U accent in de fraudebestrijding!
L Maastricht verleggen naar
|r ardere en arbeidsintensievere!
l el, terwijl bij de aanvraag van

de door de aanvrager
leekte gegevens stringent'ge-
doleerd worden.
jiv°ering van de maatregelen bc-. elt werk voor minstens zes men-
Njttet grootste deel van hun ar-
J* bestaat uit het controleren van
ijryens bij de aanvraag van een
jiering. Daartoe zal onder meer
W*k wor<ien gemaakt van be-
Jr"e.n bij de informatiserings-
C* m Groningen, de belasting-wet, (lokale) registers en bijvoor-
st e gemeentebjke basisadmi-.

5.1a1e Zaken en Welzijn verwacht!
L. door een strenge 'toegangscon-;
Le' het aantal fraudezaken af-fut.L Semeenteraad van MaastrichtC Haar verwachting in zijn eerste
fJ^dering in het nieuwe jaar de

'Stellen goedkeuren. \

BouwNederlandse
huizen Duitsland

wordtuitgebreid
i^KRADE - Het Kerkraadse

Eurode Bouwmanage-
)k l Wil, na de bouw van 86 wo-
'itP11 *n Herzogenrath, ook op
U 4 ere plaatsen in Duitsland aan de
»J> De firma heeft reeds contact
lljj^d met de gemeenten Jülich,
/^Ch-Palenberg en Würselen,

T men interesse heeft in de hui-

Ijjj^e Bouwmanagement bouwt
Vt*n v°lgens Nederlandse bouw-
M» n' die daardoor ongeveer de
tgjj. goedkoper zijn dan de gebrui-
ferj e huizen in Duitsland. De re-

**g van de deelstaat Noordrijn-
w "alen heeft de firma daarvoor
E* ofitheffing verleent.
Lecteur Frans Diels van Eurode
jV^toanagement zegt aanbiedin-

feL UH heel Duitsland te hebben
ju egen om te komen bouwen. Die
k s tesse is te danken aan reporta-
-4^ ,°P tv en in de kranten in Duits-
twi wil Diels zijn acti-
i iten erchter beperken tot het>gebied.

1 een 1)
<| 9et/oogzone
f drogeert %\ eenhele £
{ °uurt j)

punaise V

Politie in opleiding
vangt asielzoekers op

Van onze verslaggever

HEERLEN - Op het eerste gezicht
lijkt het Politie Opleidings Instituut
Zuid-Nederland in Heerlen nauwe-
lijks op een Asielzoekersopvang-
centrum (AZC). Tijdens de voorbije
feestdagen brachten daar wel vijftig
asielzoekers een aangename kerst
door. Ook met nieuwjaar bevolken
zij nog de studentenkamers en ont-
spanningsruimte van het instituut.
Uit sociale overwegingen waren de
tweehonderd studenten, personeel
en directie van de politieschool be-
reid om hun gebouw tijdelijk af te
staan aan de asielzoekers.
Het contract van het Centraal Or-
gaan opvang Asielzoekers (Cooa)
met het politie-instituut loopt van
23 december tot maandag 2 januari
klokslag elf uur. Cooa deed een be-
roep op de opleiding omdat con-
tracten met enkele AZC's rond de
kerst waren afgelopen en nog niet
alle vervangende huisvesting was
ingericht. Volgens NiekRidder van
Cooa worden de asielzoekers van

hun tijdelijk onderkomen in Heer-
len op 2 januari naar AZC's ge-
bracht waar op dat moment plaats
is, bij voorkeur in de buurt, maar
mogelijkook in Amersfoort.
In tegenstelling tot het gebruikelij-
ke beeld in een AZC, hangen in
Heerlen geen verveelde vluchtelin-
gen rond bij de receptie. In het ge-
bouw staat wel de traditionele ta-
feltennistafel.
„Ze komen uit de hele wereld,"
meldt directeur Ton Claessen van
het Politie Opleidings Instituut
Zuid-Nederland. Niet zonder trots
brengt hij naar voren dat de stu-
denten spontaan hun kamers ter
beschikking stelden. Wel onder de
voorwaarde dat hun privéspullen
elders opgeborgen zouden worden.
Alle tweehonderd kamers werden
leeggehaald door een verhuisbedrijf
nadat gemeente en instituut midden
vorige week positief hadden gerea-
geerd op de noodkreet van Cooa.
De leiding van de politieschool had
er best nog honderd extra willen
opvangen. Volgens Claessen vond
het college B en W vijftig genoeg,

# In het Politie Opleidings
Instituut in Heerlen verblijven
tijdelijk asielzoekers. Deze
twee zusjes uit Bulgarije wil-
den alleen onherkenbaar op
de foto.

Foto: CHRISTA HALBESMA

met name omdat sinds kort asiel-
zoekers in Imstenrade worden op-
gevangen. Claessen wil overigens
best praten over het vaker tijdelijk
opvangen van asielzoekers tijdens
schoolvakanties.
De vluchtelingen zijn zeer te spre-
ken over hun gastheer. „Veel beter
dan het Opvangcentrum (OC) in
Brabant," zegt een Bulgaars meisje
dat hier met vader, moeder en zusje
verblijft. Vooral het gegeven dat zij
in Heerlen over een eigen kamer be-
schikt, vindt ze positief. Ze wil niet
herkenbaar in de krant. „In Bulga-
rije is nog altijd te weinig verbe-
terd," licht zij de reden van haar
vertrek uit dat land toe.
De studenten nemen op 3 januari
weer bezit van het instituut. Een
dag later dan normaal. De verloren
dag halen ze die week in de avond-
uren in. Wel blijft een cateringbe-
drijf nog enkeleweken in dekeuken
van het instituut: om de maaltijden
voor de asielzoekers in Imstenrade
van daaruit te verzorgen.

Verdachte van
brandstichting

nog in observatie
SITTARD - Herman H. (41) uit Sittard, die door
politie en justitie als een van de mogelijke daders
wordt gezien van de seriebrandstichtingen afgelo-
pen zomer in Sittard, blijft zich met hand en tand
verzetten tegen deze 'hoofdrol. Zo weigert hij al
weken mee te werken aan een psychiatrisch obser-
vatie-onderzoek in het Pieter Baan Centrum in
Utrecht, dat derechtbank heeft bevolen.
„Ik zit al zeven maanden voor niets, want heel wat

brandenhebben plaatsgevonden in de tijd datik al
voor andere zaken zat. Maar Herman schijnt over-
al te zijn geweest," protesteerde hij gisteren bij de
rechtbank in Maastricht tegen de steeds maar,
voortdurende gevangenhouding.

H. moet eerst nog terecht staan op verdenking van
brandstichtingin dancing 'Pavillon'in Valkenburg
op 18 juni jl. Hij ontkent ook bij dat, bijna fataal
afgelopen, incident een rol te hebben gespeeld.
Zijn raadsman mr. Cohen heeft inmiddels vier ge-
tuigen opgegeven die de onschuldvan de, door een
speurhond aangewezen, verdachte moeten bewij-
zen.
Omdat het rapport van het Pieter Baan Centrum .
over de geestesgesteldheid van de al jaren zwer-
vende H. nog niet gereed is, heeft derechtbank de
behandeling van de zaak verschoven naar februari.—————————

Grote partij
vuurwerk in

beslag genomen
MAASTRICHT - De politie in
Maastricht heeft gisteren 357 kilo
illegaal vuurwerk in beslag geno-
men. Dat gebeurde bij een inval in
een flatwoning aan de Voedingska-
naalweg in de gemeente. Tegen de
eigenaar van het knal- en siervuur-
werk is proces-verbaal opgemaakt.
De man had het vuurwerk in België
gekocht voor drieduizend gulden.
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draaien en met haar en twee andere
gepasseerde Beekse vertegenwoor-
digers in overleg te treden. Als dat
niet gebeurt zal De Visser bij de be-
stuursrechter beroep aantekenen
tegen de voordracht van Timmer-
mans. Met een open sollicitatie wil
ze wel genoegen nemen.

Volgens de nieuwe Luchtvaartwet
mogen de gemeenten rondom een
vliegveld voortaan nog maar één
bewonersvertegenwoordiger af-
vaardigen. Nu zijn er dat nog twee.
Ook het aantal plaatsvervangers is
gehalveerd, terwijl bijvoorbeeld de
luchthaven voortaan twee leden
mag afvaardigen, tegen een nu. Het
huidige aantal vertegenwoordigers
van een plaats is bepaald na de her-
indeling van 1982, toen het aantal
gemeenten afnam. Destijds heeft de
gemeente Beek wel aan de buurt-
verenigingen gevraagd wie ze wil-
den afvaardigen.
Bange vermoedens dat het college
De Visser uit de milieucommissie
wilden weren, werden bevestigd
toen ze deze maand geen uitnodi-
ging voor de volgende bijeenkomst
van 3 januari aanstaande kreeg.
Van de ambtelijk secretaris van de
milieucommissie moest ze verne-
men dat ze geen lid meer is. Het
Beekse commissielid W. Übaghs en
het andere plaatsvervangend lid
namens de bewoners van Kelmond
en Geverik, J. Slangen, hebben
evenmin van B en W zelf vernomen
datze geen kandidaat meer zijn na-
mens de inwoners van Beek.

Nak-3 zaterdag
weer in gebruik

GELEEN - DSM wil de naftakra-
ker-3 komend weekeinde weer voor
20 procent in gebruik nemen. De
produktie wordt naar verwachting
eind volgende week opgevoerd naar
60 procent.
Vrijdagavond ontstond brand in de
Nak-3, waar uit benzine onder meer
etheen wordt 'gekraakt. De schade
bedraagt ruim een miljoen gulden.
DSM kan de komende dagen ge-
woon over etheen blijven beschik-
ken, zegt DSM-voorlichter A.
Spierts. Steunaankopen bij concur-
renten helpen het chemieconcern
mede uit de brand. Vanaf vandaag
wordt de produktie van polypro-
peen gereduceerd, evenals die van
de grondstof voor nylon.

Sjra S. pleegde
ook steunfraude
SITTARD/ECHT - De door de
rechtbank in Roermond wegens
ernstige zedendelicten tot negen
jaarcel veroordeelde Sjra S. (53) uit
Echt heeft de sociale diensten van
Echt en Sittard opgelicht.
S., wiens zaak op 25 januari in ho-
ger beroep in Den Bosch wordt be-
handeld, moet zich twee dagen later
in Maastricht verantwoorden voor
steunfraude gepleegd in Sittard.
Volgens de aanklachtkreeg hij tus-
sen 1989 en 1993 ten onrechte ruim
een ton van de sociale dienst aldaar.
Justitie in Roermond is nog bezig
met het aanbrengen van steunfrau-
de, die S. gepleegd zou hebben in
Echt. De sociale dienst van die ge-
meente zou door S. in enkele jaren
tijd 134.000 gulden lichter zijn ge-
maakt.

Limburgs Dagblad Regionaal
Uitslaande brand in
Altweerterheide
WEERT - Een uitslaande brand
leeft gisteravond de voormalige
Boerenbond aan de Bocholterweg
n Altweerterheide in as gelegd.
De brand ontstond omstreeks half-
acht door nog onbekende oorzaak.
Volgens de politie was het pand
in gebruik als meubelopslagplaats.
Door de brand is het dak van het
gebouw ingestort. Vandaag zal
onderzoek worden gedaan naar
de oorzaak van de brand.

Opnieuw steun
Cultura Nova
HEERLEN - De vijfde editie van
Cultura Nova, dat in augustus en
september 1995 wordt gehouden,
kan rekenen op 110.000 gulden
subsidie. Naast de gemeente Heer-
len geven het rijk en de provincie
voor de tweede keer een financië-
le bijdrage aan het zomerfestival.
Cultura Nova biedt vernieuwende
voorstellingen op bijzondere loka-
ties. In 1994 waren dat onder
meer de Brunssummerheide, een
viaduct, een parkeergarage en de
binnenplaats van een kasteel. Het
Fonds voor de Podiumkunsten stelt
in 1995 opnieuw 25.000 gulden ter
beschikking, de provincie geeft
35.000 gulden, dat is 5.000 gulden
meer dan vorig jaar. Beide subsi-
dies moeten van jaar tot jaar
worden aangevraagd. Cultura Nova
kan wel vast rekenen op een halve
ton van de gemeente Heerlen.

Juwelenroof bij
V&D Maastricht
MAASTRICHT - Onbekenden heb-
ben tijdens de Kerstdagen voor
ongeveer 100.000 gulden aan ju-
welen gestolen bij V&D in Maas-
tricht. De dieven zijn binnengeko-
men door een raam van het
winkelpand aan dezijde van Vijfha-
ringen straat te forceren. De juwe-
lenroof werd gisteren ontdekt. De
juwelendievenhebben in de 'goud-
hoek' van de V&D, die geëxploi-
teerd wordt door Siebel Juwelen,
enige vitrines leeggehaald. De
exacte waarde van de juwelen is
nog onbekend. V&D in Maastricht
was eerder dit jaar al doelwit van
een grote kraak. Daarbij werd
eveneens voor meer dan honderd-
duizend gulden buitgemaakt. De
dieven wisten toen de kluis van
een betaalautomaat te openen.

Expositie
watersnood
OOL - In de Oolderhof aan de
Groeneweg in Ooi/Herten is nog
tot 1 januari een expositie over
watersnood van vorig jaar te be-
zichtigen. Limburgse persfotogra-
fen tonen daar een selectie van
de foto's diezij maakten. De brand-
weer laat de gebruikte hulpmidde-
len zien, zoals zandzakken, lie-
slaarzen, waadpakken, pompen,
slangen en een reddingsboot. De
Limburgse kranten tonen hun publi-
caties en de gemeenten exposeren
voorlichtingsbulletins. Ook zijn vi-
deo-en televisie-opnamen te bekij-
ken.

Verdachte ramt
politiewagen
EYS - Een voor diefstal en bedrog
gezochte 22-jarige inwoner van
Wittem heeft bij een vluchtpoging
een politiewagen geramd. De man
is na zijn, mislukte, poging om de
politieauto van de weg te drukken
te voet gevlucht. Hij is nog voort-
vluchtig. Een passagier kon wel
worden aangehouden. De politie
ging maandagavond rond acht
uur, na een tip, op onderzoek uit
bij een woning aan de Taandel in
Eys. Daar trof ze een auto aan,
die er plotseling vandoor ging. Na
een achtervolging ramde de be-
stuurder van de vluchtauto op de
Hoebigerweg twee geparkeerde
auto's. De politie verhinderde ver-
volgens dat de verdachte weg kon
rijden door de dienstauto dwars
op de weg te plaatsen. Daarna
ramde de verdachte ook de politie-
wagen.

Dubbele moord
opgelost
GENK - Een justitieel team uit
Belgisch-Limburg heeft vorige
week een dubbele moord opge-
lost. Het gaat om de dood van
twee buren, een 29-jarige man en
een 25-jarige vrouw uit Genk. De
twee hadden een relatie samen.
De lijken werden op 1 juni gevon-
den in een natuurgebied in Genk.
Enkele dagen na de moord werd
in Amsterdam de 24-jarige zwager
van de vermoorde vrouw opge-
pakt. Hij is inmiddels aan België
uitgeleverd. De Turkse echtgenoot
van de vrouw, die kort voor de
moorden lucht had gekregen van
haar relatie met de buurman,
vluchtte naar zijn vaderland. Daai
is hij onlangs opgepakt. .0/2
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Na een liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, geven wij met droefheid
kennis, dat heden toch nog onverwacht van ons
is heengegaan mijn innig geliefde man, vader,
zoon, onze lieve broer, zwager, oom en neef

Frits Kokkelkorn
echtgenoot van

Clara Kokkelkorn-Dierks
Voorzien van het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op de leeftijd van 52 jaar.

Kerkrade: ClaraKokkelkorn-Dierks
Jaco en Sandy
FamilieKokkelkorn
FamilieDierks

6467 AM Kerkrade, 25 december 1994
Burg. Franssenstraat 64
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 30 december a.s. om 10.45 uur in
deparochiekerk van de H. Jozef, gelegen aan de
Kapelweg te Kerkrade-Kaalheide, waarna aan-
sluitend de crematieplechtigheid in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis donderdag 29 december a.s. om 18.30
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij u met droefheid
kennis dat heden, na een liefdevolle verzorging
in het bejaardencentrum Bunderhof te Geleen,
van ons is heengegaan onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en lieve oma

Maria Heutmekers
weduwe van

Mathijs Nijsten
Gesterkt door het h. sacrament derzieken over-
leed zij op 89-jarige leeftijd.

Geleen: Wil Nijsten
Marietje Nijsten-Jacobs
Max en Ellen, Nicolle, Bob
Willy en Christel, Fleur
Paul en Sandra

Geleen: TheoNijsten
Maria Nijsten-Palmen
Anita en Jos, Denise, Christiaan
Johnen Miriam, Nicky, Bas
Marco

Geleen: Jan Nijsten
Mia Nijsten-Cloots
Jozé
Math. en Julienne, Laura
Familie Heutmekers
Familie Nijsten

6165 TJ Geleen, 26 december 1994
Corr.adres: Daalstraat 41
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben vrijdag 30 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk Christus Koning, Kluis-Geleen,
gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats
Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren, vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentievan de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen donderdag29
december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

t
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 88 jaar, mijn zorgzame man, on-
ze goede vader, schoonvader, opa en overgroot-
vader

Johannus Hubertus
Vogten

geb. 29 juni 1906 teBom
overl. 27 december 1994te Bom

echtgenoot van

Anna Margaretha Frederica
Dukers

In dankbare herinnering:
Bom: Margaretha Vogten-Dukers

Millen (D): Corry en Gotthard Grein-Vogten
Hubert en Yvonne
Gisela

Stem: Lei en Ria Vogten-Driessen
Brigitte en John
Mariëlle

Roosteren: Anny en Piet Verreussel-Vogten
Ingrid en Frank en Niek
Peter-Paul en Monique
Monique en Harry

Stem (D): Hub en Elisabeth
Vogten-Kelleners
Hubert en Lydia
Heinz en Alexandra

Bom: Piet en Lien Vogten-Nijenhuis
Connie en Paul
Robert en Vivian

Maastricht: Chrit en Wilma Vogten-Temmink
Danny en Irene
Ronny en Daniëlle

Bom: Els en Albert Jennen-Vogten
Anouk

Holturn: Ciel en Jac Van Sloun-Vogten
Bom: Tjeu Vogten

Bom, 27 december 1994
Hondsbroek 50, 6121 XC Bom
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 31 de-
cember a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van St. Martinus te Bom.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 30
december a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen 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.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor de
vele jaren die zij in ons midden mocht door-
brengen, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder,
onze oma en overgrootmoeder, mijn zus, onze
schoonzus, tante en nicht

Maria Clara Adèle
Schevers

weduwevan

Martinus Hubertus Hanssen
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de gezegende leeftijd van 97 jaar,
in het bejaardencentrum Heereveld te Wau-
bach.

Maastricht: C.Th.F. Wigny-Mourmans
H.H. Wigny
en haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Schevers
Familie Hanssen

Landgraaf, 26 december 1994
Kloosterstraat 25
Corr.adres: Potterieplein 16
6216 VA Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal worden opge-
dragen op vrijdag 30 december a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Theresia en
Don Bosco te Lauradorp, gelegen aan de Maas-
trichterlaan, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats te
Waubach.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in
de avondwake op donderdag 29 december om
16.30 uur in dekapel van het bejaardencentrum
Heereveld, Kloosterstraat 25 te Waubach.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel
te Nieuwenhagen, Beuteweg 32, dagelijks van
18.15 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Gij verloste mijn leven uit de dood,
hebt de tranen gewist van mijn ogen,
nam de aanstoot weg voor mijn voet.
Thans wandel ik vrijvoor Gods aanschijn
in het land waar de levenden zijn.

(Psalm 116,8-9)
Dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding
die wij van hem hebben mogen ontvangen, en
met diep respect voor de wijze waarop hij zijn
ziekte heeft gedragen, delen wij u mede dat van
ons is heengegaan mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Martien van Venrooij
echtgenoot van

Mia van Eijk
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Brunssum: M.C.H, van Venrooij-vanEijk
Brunssum: Wim en Antoinette

van Venrooij-Lafleur
Marlie en Inge

Brunssum: John en José
van Venrooij-Buchwald
Martijn, Saskia enKim

Brunssum: Erik en Anita
van Venrooij-Derks
Paul
Familie van Venrooij
Familie van Eijk

6446 AA Brunssum, 26 december 1994
Marebosjesweg 29
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 30 december a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Barbara te Bruns-
sum-Treebeek, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de r.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene donderdag 29 december om 19.00 uur in
de Kolbekapel van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

r iNa een dapper en geduldig gedragen lijden is
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, schoon-
zuster, tante en nicht

Maria Gertruida
Sturtz

echtgenote van

Johann Ozek
Zij overleed in de leeftijd van 68 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Kerkrade: J. Ozek
Vaals: Frans Ozek

Annie Smeets
Hans en Torn
John en Rob

Kerkrade: Math Ozek
Jean-Maurice
Sven
Dominique
Nancy
FamilieSturtz
Familie Ozek

6466 KG Kerkrade, 27 december 1994
Eglantierstraat 24
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 31 december a.s. om 10.15 uur
in de parochiekerk van deH. Jozef te Kerkrade-
Kaalheide, gelegen aan de Kapelweg, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbareoverle-
dene vrijdag 30 december om 18.30 uur in voor-
noemdeparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in mortuarium
Schifterheide van Lindeman Uitvaartcentra,
Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Wij wisten niet wat je verlangde
Als je vragend je hand uitstak
De enige taal die je nog restte
was die, die uit je ogen sprak.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid en zorg-
zaamheid is heden, op 76-jarige leeftijd overleden, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zus en schoonzus

Lies van der Kolk
weduwe van

Sjier Helders
Zij overleed, voorzien van de sacramenten der zieken, in de Ver-
pleegkliniek te Heerlen.

Landgraaf: Jos Helders
Fieny Helders-Verouden

Heerlen: Marjo Eijgelshoven-Helders
Jo Eijgelshoven
Rik en Judith

Heerlen, 26 december 1994
Corr.adres: Jagerspad 24, 6374 CZ Landgraaf
De uitvaartdienst, gevolgd door de crematie, zal plaatsvinden op
vrijdag 30 december a.s. om 13.00 uur in de kapel van het Bernardi-
nus College, gelegen aan de Akerstraat 95-97 te Heerlen.
Bijeenkomst in de kapel, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk con-
doleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce
als zodanig te willen beschouwen.

t
Moegestreden is vredig van ons heengegaan onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Henk Vegers
weduwnaar van

Fientje Houppermans
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Heerlen: Hein Vegers
José Vegers-Sijstermans

Landgraaf: Wilma Crombach-Vegers
JuulCrombach
t Pascal
Henk-Jan en Jolanda

Heerlen: Herman Vegers
Wilma Vegers-Minkenberg
Nicole en Rob
Frank

Vught: Willem Vegers
Marjo Vegers-Jacobs
Diederick
Jurrhiaan

Heerlen: t Theo Vegers
Familie Vegers
Familie Houppermans

Heerlen, 21 december 1994, De Hoof 4.
Corr.-adres: Putstraat 18,
6417 GM Heerlen.
Op wens van de overledene heeft de uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis in besloten familiekring plaatsgevonden op zaterdag 24
december jl.

Vervolg
familieberichten
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Enige en algemene kennisgeving
t

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat heden
na een liefdevolle verzorging in de verpleegkli-
niek Heerlen (pav. 3) is overleden mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Keetje Abraas
* 14-01-1918 t 27-12-1994

echtgenotevan

Johann Janssen
Heerlen: J. Janssen

Middelburg: Riet Janssen
Marcel, Angelique, Sangka

Heerlen: Yvonne Janssen
Parallelweg 3a, 6411 NA Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 30 de-
cember a.s. om 11.30 uur in het crematorium
Imstenrade, Heerlen.
Bijeenkomst aldaar, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van de VKH Heerlen, dagelijks van 14.00
tot 16.00 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u
kennis, dat heden, geheel onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, opa, overopa, oom en neef

Peter Steinschuld
weduwnaar van

Maria Gertruidis van Hooren
en van

Jeanny Habets-Pals
Hij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Kerkrade: Netty en Theo
Kerkrade: José en Raoul

Nuth: Hein en Maria
Hoensbroek: Tiny en Nol

Nuth: Hub en Marianne
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Steinschuld
Familie van Hooren
Familie Habets

Nuth, 26 december 1994
Corr.adres: Vinkstraat 9, 6361 VP Nuth
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 30 de-
cember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Bavo te Nuth, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op debegraafplaats
aan de Slagboomsweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Pap wordt bijzonder herdacht in de avondwake
van donderdag 29 decembera.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum van De Universele, Hoofdstraat 100 te
Hoensbroek, dagelijksvan 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

F INa een leven van toewijding en zorg voor allen
die haar lief waren, delen wij u mede, dat he-
den, in haar eigen vertrouwde omgeving, in de
leeftijd van 89 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten, van ons is heengegaan onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve groot-
en overgrootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Anna Kremers
echtgenote van wijlen

Sjaak Meijers
Amstenrade: Marieke Fredrix-Meijers

Frans Fredrix
Geulle: Jan Meijers

Ria Meijers-Vranken
Sittard: Fien Notten-Meijers

Thei Notten
Elsloo: Christien Walther-Meijers

Jean Walther
Elsloo: Annie Reinders-Meijers

Hub Reinders
en haar dierbareklein-
en achterkleinkinderen
Familie Kremers
Familie Meijers

6181 GR Elsloo, 27 december 1994
Julianastraat 22
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 30 december om 10.30 uur in de
St. Augustinuskerk (oude kerk) te Elsloo, waar-
na aansluitend de begrafenis op de algemene
begraafplaats aan de Spoorstraat.
Er is geen condoleren.
Heden woensdag om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo. Gelegenheid om afscheid te nemen da-
gelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

t
Zoals hij geleefd heeft, is hij gestorven.
Snel en intens ... te snel, te intens.

Jan Grela
* 25-02-1949 t 25-12-1994

In dankbare herinnering:
Maastricht: Dimitri en Erin

Hoensbroek: T. Grela-den Brok
Hoensbroek: Lilian en Frans

Cato
Houthem: Judith

6433 EJ Hoensbroek, Overbroekerstraat 59
De uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag
30 december a.s. om 15.30 uur in de aula van
het crematorium Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, al-
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheidnemen 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.

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde die zijl
ons heeft gegeven en met respect en diepe bewondeil
ring voor haar moed en wilskracht, delen wij u medft
dat heden van ons is heengegaan onze zorgzame moe*
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zusteli
schoonzuster en tante

Emilië Henriëtte 1
(Miely) Koch
weduwe van

Hendrik Roering
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar.

In liefdevolle herinnering:
Heerlen: J. Roering en T. Roering-Heinen

Jolanda en Harry
Landgraaf: M. Peters-Roering en H. Peters

Torn en Chantal
Nick
Dian
Henry en Jolanda
Huub en Coby

Heerlen: C. Roering en T. Roering-Wolfs
Henri en Katrien
Mare en Angela

Heerlen: D. Quaedvlieg-Roering en A. Quaedvlieg JMirjam en Torn
Chantal en Marco

Heerlen: L. Deckers-Roering en W. Deckers,
kinderen en kleinkinderen
FamilieKoch
Familie Roering

Bejaardenhuis ter Eyck
Heerlen, 26 december 1994
Corr.adres: Pietersstraat 34, 6372 AS Landgraaf
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op vrijdag
30 december om 11.00 uur in de parochiekerk van d«,
H. Cornelius te Heerlerheide-Heerlen. Aansluitend
zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaatSi
gelegen aan de Kampstraat.
Bijeenkomst in voornoemdekerk, alwaar gelegenheid
is tot schriftelijke condoleance.
Mam is opgebaard in de rouwkamer van Lindeman
Uitvaartcentra, gelegen aan de Spoorsingel 4 te Heer-
len. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 18.30 uur.
Ter intentie van de overledene zal er heden, woensdag
28 december, om 18.45 uur een rozenkransgebed met
aansluitendom 19.00 uur de avondmis gehouden wor-
den in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

In de liefde en vrede van Christus is overlew fe
op deleeftijd van 85 jaaronze zus, schoonzus'&e,
tante -. 5
A.M. Janssen-v.d. Werft

%■Familie Janssen ;,/
Familie v.d. Werdt

Heerlen, 21-12-1994 Vo|
De crematieplechtigheid heeft op verzoek 1
de overledene in stilte plaatsgevonden. k 6'

Dankbetuiging Jr a
De overweldigende belangstellingtijdens deK fyegrafenis, de honderden condoleances en ". l
enorme steun die wij mochten ontvangen bij JVafscheid van mijn lieve vrouw, onze goede mo^
der en oma (.

Annie f;
Consten-Schellings ;J

heeft ons diep getroffen. t,j.
Het deed ons goed te zien hoe zeer zij bij zöj' va
len geliefd was. Voor al deze steun, in we* lt0
vorm dan ook, zeg ik u, ook namens mijn kin d t^ren, heel hartelijk dank.
Maastricht, december 1994 v

L.J. Consten ;
Kinderen en kleinkinderen ■■t.

De plechtige zeswekendienst zal worden geh0
(

den op zaterdag 31 december 1994 om 19.00 jjj
in de parochiekerk van St. Martinus te Ma3^
tricht-Wyck. J jj

Dankbetuiging [
De grote belangstelling, de vele cond^j j,
léances en bloemen ontvangen bij \
overlijden en de begrafenis van on^
moeder, schoonmoeder en oma

Maria Vreuls-Willeiï^!'
hebben ons diep getroffen.
Wij danken u allen hartelijk hiervoor, t

Kinderen en kleinkinderen |

Landgraaf, december 1994
De plechtige zeswekendienst zal worde i
gehouden heden, 28 december 1994 °£ I
19.00 uur in de parochiekerk van het **Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide-Ji

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven na het overig j
den en uw aanwezigheid bij de crematie va \mijn lieve, zorgzame vader

Jan Ch. Zwart
zeggen wij u hartelijk dank.

J.C. Breemer en
Familie Zwart

Prins Hendriklaan 51
6442 AB Brunssum .

tMiel Franssen, 60 jaar, vriend van Christ'e-^
Oppergelrestraat 5, 6004 HG Weert. De pee" 1

ge eucharistieviering zal worden gehouden d 0derdag 29 december om 10.30 uur in de paroen»
kerk van de Goede Herder te Groenewoud-Wee'

tAgnes van Bommel, 80 jaar, weduwe van
rard Reumers, Burg. Geradtstraat 7, 6061 j^,

Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal wor°
gehouden donderdag 29 december om 10.30 uUfu
de parochiekerk van de H. Matthias te Posterh"

tJoannes van Heel, 87 jaar, weduwnaar p
Helena Seegers, Boekhorstweg 3, 6105 **

Maria Hoop. De eucharistieviering zal worden ë^e
houden zaterdag 31 december om 11.00 uur >n teparochiekerk van de Moeder der Heiligen Hoop
Maria Hoop. a
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Toch nogforse straf in xtc-proces

Vijf jaarcel voor
adjudant van Jack B.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Remo S. (27) uit
Maastricht is door de rechtbank in
die stad veroordeeld tot vijf jaar ge-
vangenisstraf voor de produktie
van xtc-pillen in het Drentse Zwig-
gelte en het vervoeren van hard- en
softdrugs van en naar Maastricht.
Er was zeven jaar tegen hem geëist.
S. wordt door justitie gezien als een
van de adjudanten van de Maas-
trichtse hasjkoning Jack B.

B. zelf is door de rechtbank 'slechts'
tot achttien maanden veroordeeld
voor handel in hasj, omdat geen be-
wijs werd gevonden voor zijn deel-
name aan het xtc-project in Zwig-
gelte.
S., die wel in het lab was gezien,
wordt ook nog door justitie in
Duitsland opgeëist. Die verdenkt
hem van drugstransporten en van
betrokkenheid bij een dodelijke af-
rekening in het drugsmilieu.
Derechtbank wenste geen rekening
te houden met het valse proces-ver-
baal van hoofdagent M. van de
Maastrichtse politie, dat tijdens de
behandeling van de zaken tegen le-

den van de 'woonbootconnectiori'
opdook. Volgens de rechtbank is
aangetoond dat agent M. geen dcc}
uitmaakte van het vaste opspo-
ringsteam in deze strafzaak, dat er
verder geen valse verbalen zijn op-
gemaakt en dat het gewraakte pn}-
ces-verbaal verder niet van invloed
is geweest op de uiteindelijke be-
wijsvoering. Dit in tegenstelling tot
de vraagtekens dieraadsman mr. J[.
Vonkenbij dit door officier van jus-
titie Van Atteveld zelf openbaar
gemaakte verbaal had gemaakt.
De rechtbank veroordeelde gisteren
nog drie leden van de groep B tot
lichte straffen. Francois van H.
werd veroordeeld tot vier weken
voor verboden wapenbezit. Tegen
hem was vier jaar gevraagd voor
onder andere deelname aan de or-
ganisatie van B. De rechtbank ver-
klaarde echter zoals al eerder in de
zaak van Jack B. zelf de dagvaar-
ding nietig.
Ook verdachte M., die als produk-
tiechef Zwiggelte vier jaar hoorde
eisen, kwam er daardoor mild van
af: twee jaar. Een koerier van B.
mag een alternatieve werkstraf on-
dergaan in plaats van de gevraagd*
twee jaar cel.

Felle verwijten ouders gehandicapten
'Provincie moet SOL

volwaardig erkennen'
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Ouders en ver-
wanten van verstandelijk gehandi-
capten in Limburg voelen zich al
jaren achtergesteld en niet volwaar-
dig erkend door de provincie. In
sommige opzichten is er zelfs spra-
ke van discriminatie.

Dat schrijft het SOL, een provin-
ciaal samenwerkingsverband van
ouderengroeperingen van mensen
met een verstandelijke handicap, in
een brief aan Gedeputeerde Staten.
Het SOL eist in harde bewoordin-
gen heldere en duidelijke antwoor-
den van de provincie op een aantal
vragen.
Belangrijkste bron van ergernis is
het ontbreken van een duidelijke
provinciale uitspraak over de vraag
welke organisatie als vertegen-
woordiger van de verstandelijk ge-
handicapten in Limburg wordt
erkend. Daarnaast ervaart het sa-
menwerkingsverband de provincia-
le subsidie (56.000 gulden) als een

aalmoes. Volgens de bnetschr;
is het overigens volkomen duidelijk
dat het SOL de enige vertegenwoor-
diger is van de verstandelijk gehan-
dicapten in onze provincie.
Het SOL wil dan ook dat het ver-
band volwaardig erkend wordt als
gesprekspartner. De organisatie wD
nadrukkelijk betrokken worden bij
beleidsontwikkelingen voor ver-
standelijk gehandicapten en boven-
dien wil het SOL rechtstreeks sub-
sidie van de provincie blijven krij-
gen. Die subsidie moet volgens het
SOL uiteindelijk groeien tot een be-
drag van 150.000 gulden op jaarba-
sis.
Inmiddels is al de toezegging ver-
kregen dat gedeputeerde M. Gré-
weldinger tijdens de aanstaande
jaarvergaderingvan het samenwer-
kingsverband het standpunt van de
provincie zal komen toelichten.
Bij het SOL zijn 99 oudergroeperin-
gen van internaten, dagverblijven,
gezinsvervangende tehuizen
scholen, aangesloten. Deze groepe-
ringen hebben in totaal ruim 800©
leden.

i

Laatste luiers

Einde dreigt voor
Luierservice Limburg

Van onze verslaggever

HEERLEN - De uitleendienst voor
katoenen luiers, Luierservice Lim-
burg in Hoensbroek, stopt per 1 ja-
nuari tot nader order met de werk-
zaamheden. Prijsverlagingen bij de
grote fabrikanten van wegwerp-
luiers, hebben de dienst in moeilijk-
heden gebracht, stelt initiatiefne-
mer Marcel Faessen. Alleen als de
Limburgse overheidsinstanties
spoedig positief beslissen over een
subsidie-aanvraag van 115.000 gul-
den kan het project verder gaan.

De drie jaar geleden opgerichte
Luierservice Limburg voorzag de
deelnemende ouders en verzorgers
een keer per week tegen betaling
van milieuvriendelijke katoenen
luiers. Vuile exemplaren werden

dan opgehaald en centraal gewas-
sen. De dienst had inmiddels 75
particulieren en zeven kinderdag-
verblijven als afnemer, terwijl dat
volgens de prognoses na drie jaar
150 tot 300 deelnemers moesten
zijn.
Faessen zegt dat het project zelf
geen blaam treft. „Hier kunnen we
niets aan doen. „De prijs van eenpak met veertig wegwerp-luiers is
met tien gulden gedaald. Dat kon-
den we niet voorzien toen wij be-
gonnen. Om aantrekkelijk te blij-
ven, hebben wij ook onze prijzen
laten dalen, maar we kunnen daar
niet eindeloos in meegaan. Wij zit-
ten met kosten van wassen en ver-
voer. Ouders zijn twee tot drie gul-
den per week duurder uit met onze
katoenen luiers. Onze winstmarge is
bovendien nu zo klein dat we te
weinig geld hebben voor de aan-

schaf van nieuwe luiers voor nieu-
we klanten en zelfs mensen op de
wachtlijst moeten zetten. De afgelo-
pen maanden hebben we geld bijge-
legd."

Noodlijdend
De aanvraag om 115.000 gulden
subsidie is reeds in 1992 ingediend.
De provincie zou bereid zijn 25.000
gulden bij te dragen, net als Afval-
verwerking Limburg (AVL). Twee
van devijf Limburgse gewesten zijn
evenwel niet bereid om het reste-
rende bedrag op tafel te leggen. Zij
benadrukken dat het niet gebruike-
lijk is subsidie te geven aan een
noodlijdend particulier bedrijf.

„Waarom worden dit soort luierser-
vice-bedrijfjes in de Randstad dan
wel gesubsidieerd?" zegt Faessen.

# In de eerste twee jaar van
de Luierservice werden de
vuile luiers gewassen bij de
ZOL-bedrijven in Kerkrade.
Later gebeurde dit bij een
particuliere wasserij.

Archieffoto: FRANS RADE

„Het is een uitkering die maar een
keer hoeft te worden verstrekt en
het milieubelang dient. Als ik
straks werkloos word, dan kost dat
de overheid ook geld." Hij hoopt
dat de provincie afstapt van het uit-
gangspunt dat alle gewesten mee
moeten betalen.

Bruikleen
Dertig hardnekkige deelnemers
hebben nu het project voorlopig
wordt stopgezet, luiers in bruikleen
genomen en wassen die tijdelijk
zelf. Als het project met subsidie
weer wordt voortgezet, is het af-
wachten of de rest van de deelne-
mers de draad weer oppakt. „Ook
bij ons initiatief geldt weer: Een be-
ter milieu is prima, maar het mag
blijkbaar niet te veel kosten," zegt
Faessen.

’LEEN - DSM in Geleen
011 moeten worden verplicht?* het instellen van een gelui-

Met het geld
% 'll dit fonds moet geluidisola-e betaald worden aan be-

lande en nieuwe woningen
11 de nabijheid van het DSM-

l^ïein. Het concern zou bo-
eudien nog meer moeten
°en aan bestrijding van ge-

aan de bronnen en
aan landelijk ge-

% elde reductienormen.

r
a* stelt de fractie van GroenLinks

' beleen in een reactie op het ont-

-1 dat het ministerie van Milieu
Jinzage heeft gelegd. In dit stuk

i aat hoeveel geluidDSM in Geleen
xjg produceren en welke gevolgenJ heeft voor de omliggende bebou-
p o-

constateert dat de ge-
ënte en de Geleense burgers er

op vooruit gaan, maar DSM
up Volgens de fractie gaat het mi-serie uit van een minimale afna-

van de geluidbelasting door
t)^treëe'en aan de bronnen en mag

* JW anderzijds zoveel nieuwe acti-
v eiten ontplooien dat er sprake ise j n een maximale uitbreiding vani jj geluidbelasting.
Jgemeente Geleen heeft al eerder

,j. een nota de verwachting uitge-| «oken dat voor een groot aantalgingen de geluidhinder alleen
J|ar zal toenemen en dat economi-

e belangen onevenredig zwaar
J\gen tegenover die van het milieu.
i 'gens de gemeente worden de las-,n eenzijdig op de inwoners afge-
lb6nteld-«s* 1 vermoeden krijgt nu bevesti-

met het ontwerp-Besluit Ge-
Industrieterrein DSM,

g a's het programma officieel heet.
°enLinks waarschuwt dat nieu-

j*Woningen (lokatie Barbarakerk)
d |*rder zullen uitvallen door ver-

aanvullende isolatie, maar dat
Ik eigenaren en huurders van be-
, a nde woningen bij verbouwin-

geconfronteerd zullen worden
H** extra kosten voor isolatie. Het

ficipe dat de vervuiler moet beta-
/* Wordt weer eens geweld aange-
eft, aldus de fractie van Groen-
J^s in Geleen, die het onaan-ar dbaar vindt dat extra isolatie-. sten worden afgewenteld op defolking..

wijst de minister in haar reactie
r, * op een recent rapport van de
dj jke Gezondheids-
wet (GGD) in de WestelijkeMijn-
-s^e De GGD heeft geconstateerd
(j' het voor de leefbaarheid van
'l)iri n §een goede zaak is als de ge-
Ijj verder gaat toenemen,
tfv al ervaren veel inwoners van de
\ wiJken Krawinkel en Linden-
jfj^el ernstige hinder van indus-
ü.e'awaai, aldus de GGD in haar
üïiiVangrijke studie 'Gezondheid en*Uieu'.

België dreigt met fiscale
tegenactie voor pendelaars

BRUSSEL - De Belgische regering wil het loonverlies dat in Nederlandwerkende Belgische grensarbeiders lijden, compenseren met het afschaf-fen van fiscale voordelen waarvan in België wonende Nederlanders kun-nen genieten.

'§ens N. Aschman van deprovin-
L e VVV in Valkenburg is er in
dj* Limburg nog voldoende plek
L de vakantie door te brengen, ze-

ll de hotels. „Er zijn altijd men-
v die op het laatste moment nog

naar Limburg komen of zijn geko-
men, maar daar heb ik nu nog geen
zicht op."
De groeiende concurrentie van on-
der andere de wintersport en de
steeds goedkopere reizen naar war-
me oorden zijn volgens Aschman
een verklaringvoor de lichte daling.
Ook komt er volgens haar steeds
meer aanbod van vakantiemogelijk-
heden in de directe omgeving
(Duitsland en België).
Het aantal onverwachte overnach-
tingen in Limburgse hotels, tijdens
de kerstdagen, in verband met de ij-
zel lijkt mee te vallen. De wegen
waren niet zo glad als in derest van
nederland.

Minder toeristen
inkerstweekeinde

H^LKENBURG - Dit jaar hebben
j Ider mensen hun kerstvakantietv°rgebracht in Limburg. Recrea-
f^Parken in heelLimburg zijn voor
fle Procent bezet. Vorig jaar waren
vakantiehuisjes nog voor bijna

e ntig procent in gebruik.

De ministerraad in Brussel besprak het probleem vorige week vrijdag en
schaarde zich achter een voorstel om de sociale programmawet van 30
maart van dit jaaraf te schaffen. Die wet bepaalt dat Nederlanders die in
België wonen, maar in ons landwerken, hun bijdragen voor sociale zeker-
heid via de fiscus teruggestort krijgen.
Het nieuwe voorstel houdt in dat ditvoordeel ongedaanwordt gemaakt en
dat de meerontvangst terechtkomt in een 'compensatiefonds' voor Belgi-
sche gastarbeiders. Momenteel gaat het nog maar om een voorstel. Maar
met deze stok achter de deur gaat België naar de onderhandelingstafel: op
19 januari hebben de betrokken ministers van beide landen een gesprek
over de problematiek.

Door de hervorming van het Nederlandse loonstelsel dienen Belgen die inNederland werken, zes procent meer sociale bijdragen te betalen. Zij kun-
nen echter geen aanspraak maken op een fiscale compensatie. Dat bete-
kent datze maandelijksnetto 165 tot 270 gulden minderverdienen. Vanaf
1 januari wordt het loonverlies nog groter.
De Belgische grensarbeiders kwamen afgelopen jaar herhaaldelijk met
hun grieven naar buiten. Ze hielden onder meer protestacties in Den Haag
en Brussel en blokkeerden zelfs de Belgisch-Nederlandse grensovergan-
gen.

" Medewerkers van Hero-Schiffers in Hoensbroek bewaken de produktiebanden.
Foto: CHRISTA HALBESMA

NUTH - De brandweer heeft gister-
middag driebedrijven in Nuth laten
ontruimen vanwege een groot gas-
lek. De kwestie liep letterlijk met
een sisser af. Er gebeurden geen on-
gelukken.

om. Er ontstond een lek, waar met
veel kracht en gesis gas uit ont-
snapte.

De politie leidde uit voorzorg alle
verkeer om dat naar de Thermiek-
straat wilde. Vanwege de kerstva-
kantie was de toeloop naar de
Makro extra groot. Deze groothan-
del zelf hoefde niet ontruimd te
worden, omdat de wind het gas een
andere richting uit deed waaien.

Na een klein uur kon de Mega de
gasleiding afsluiten, waarna vijf
medewerkers begonnen met het re-
pareren van het gat. De werkne-
mers van de ontruimde bedrijven
konden daarna weer aan het werk.

Drie bedrijven
Nuth ontruimd
na groot gaslek HOENSBROEK - De fabriek van

Schiffers Food in Hoensbroek, een
dochteronderneming van Hero, kon
gisteren een mijlpaal vieren. Om
12.53 uur precies werd de 250 mil-
joenste liter frisdrank van 1994 ge-
produceerd. Dat betekent dat de
produktie in acht jaar tijd verdub-
beld is. Het gaat daarbij om een gi-
gantisch aantal flessen, die als ze
achter elkaar gelegd worden ander-
halve keer de aardbol omcirkelen.
De stijging is te danken aan de uit-

Drankfabriek
produceert 250
min liter fris

breiding van marktaandeel Hero-
frisdanken in Nederland en de in-
troduktie op de Russische markt.
In de Hoensbroekse fabriek werken

170 mensen. De laatste jaren is veel
geld geïnvesteerd om de capaciteit
van de fabriek te verbeteren. Herp
produceert cola, pub, sinas en ca»*
sis. Bovendien heeft de Limburg^
frisdrank-fabriek nieuwe produc-
ten op de markt geïntroduo
zoals hero bosvruchten en fi
spring. In dit laatste product wordt
zuiver bronwater afkomstig uit cci
eigen door het rijk erkende bron ge*-
bruikt. In 1995 denkt Hero-Schiê-
fers/Food weer ruim 250 miljoefc
liter te produceren.

(ADVERTENTIE)

Verse PBÉ^steelkoteletten StJvJLjP
hele kilo I£rBfr nu voor m^r
Verse zuurkool
(Holland) vacuüm verpakt fl \ f J QbVTJflper 500 gram nu voor

Aktie isalléén geldigop woensdag28 december 94

janlinders
't Allerbeste voor 'nvriendelijke prijs.

TS^^S.beveiligingssystemen nr f̂lrrm
m

mTKFZ-

21 - Aken - Tel. 0049.241946850

Een 39-jarige vrachtwagenchauf-
feur uit Nijkerk ramde rond een uur
bij het achteruitrijden een kastje
van een hoofdgasleiding. Het kast-
je, een zogeheten gasafsluiter, viel
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GroenLinks vraagt
'geluidfonds' DSM

Grensarbeiders
krijgen deel
premie terug

HEERLEN/DEN HAAG - Voormalige grensarbei-
ders en hun weduwen die een uitkering ontvangen
uit het buitenland, krijgen alsnog met terugwer-
kende kracht hun afgedragen premie voor de
volksverzekeringen terug. Staatssecretaris Lin-
schoten van Sociale Zaken heeft dat bevestigd in
antwoord op Kamervragen.
Het recht op premievrijstelling en dus teruggave
van ten onrechte geïndepremie bestond al vanaf 1

juli 1989. De Sociale Verzekeringsbank gaf de pre-
mie echter uitsluitend terug aan mensen die bin-
nen een jaarna 1 juli 1989 een verzoek om vrijstel-
ling hadden gedaan.

Een groep gedupeerde weduwen met een Duitse of
Belgische weduwenuitkering en enkele ex-grens-
arbeiders met een buitenlandse invaliditeitsuitke-
ring, die er pas na geruime tijd achter kwamen dat
zij hadden verzuimd de premievrijstelling op te ei-
sen, hebben vervolgens doorgeprocedeerd tot aan
de Centrale Raad van Beroep. De hoogste rechter
in de sociale zekerheid stelde hen in het gelijk. Het
Koninklijk Besluit dat de premievrijstellingregel-
de, gaf geen grond voor beperking van de premie-
teruggave tot mensen die binnen een jaar premie
terugvroegen. De bank en het ministerie leggen
zich neer bij het oordeel van de rechter.

Van onze verslaggever
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1995
is uit!
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IDe handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1995 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en .0-
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.
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Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
Organisatie voor thuiszorg en preventie

Nieuwe telefoonnummers
per 1 januari 1995

voor Oostelijk Zuid-Limburg
telefoonnummer 045-435788 voor:

i - Aanvraag voor zorg (wijkverpleging)
i - Informatie over cursussen- Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
- Uitleen van verpleegartikelen en

hulpmiddelen

telefoonnummer 045-435700 blijft voor:
i

- Informatie over kraamzorg
..- Aanmelding/inschrijving voor kraamzorg

;Het Groene Kruis is op bovenstaande nummers
voor spoedeisende gevallen 24 uur bereikbaar.

'm?Lr^M 'n I^4 gaven de Limburgse
Z' JmmxmVrAWM pleegouders 600 kinderen

V aÉr?a een thuis.

wßm^KJmm wi aMk Ondanks de inzetvan velen,mwmAyWStÊmmww^f: m\Wsm mWm JÉmmk hebben wij toch tientallenKflF A^mmwA m\ ab£
JÊF M kinderen teleur moeten

■ ■ stellen, vanwege een
kim m voortdurend tekort aanmw JrWmt m&<WÊ - A/m. pleegouders.

KLgrflPl Wilt u ook in 1995
jßr^r pleegouder worden, neem

\ t ' -mm dan kontakt op met:
M f Jr". Émmm mm\\%':'WéfStÊSÊÊ^M :^

mr ~^m^^^J mr^^m^kum^mfi >B^un^l v voor

fm\ VT Ptt^ Pleegzorg
HM !■ I l| I I Wf^| Limburg

m (Voorheen

Centrale voor Pleeggezinnen)
Slachthuisstraat 33, 6041 CB Roermond

Help een kind, word pleegouder Telefoon 04750 - 1 1717

tHenrietta Elisabeth (Lies) Frijsinger, 84 jaar,
weduwe van Bram Verbeek. Corr.adres: Gladio-

lensingel 3, 6163 AR Geleen. De plechtige eucha-
ristieviering zal heden, 28 december plaatsvinden
om 10.45 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand te Lindenheuvel-Geleen,
gevolgd door de crematie in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.

Meubelen in v
klassieke stijl
met een
jeugdig elan

i Ruim 1500 m2
exclusieve topcreaties

ff ONZE KEUKENS 11 ZIJN VAN 1995 en die van u? I

ïf^wl -éi\ ' I ■!—T-1—1—'—K fl -*■ 1 Kom één dezer da9en eens praten over uw wensen

vs(j/^ 11 1 \—Sjt—t—i—r ";' 1 ff*'*B^^B^^sßi k een Individueel Design. Dat is een kompleet uitge- (VS'llfc' «■fS '. '■'r^lfl I werW ontwerp van een keuken die volledig is afge- Afó
1 JM"-""^! I PRQ^L——■«""^■^■W I stemd °P uw smaak, uw gezinsomvang en uw ma- Ys~£

( jlI 3 "% {§8 ' j» *^*ca&Ua I Een nieuwe SieMatic-keuken. Eén van de leukste f A

§ KEUKENSTUDIO CARMEN fj|| Hoofdstraat 115, Schimmert. Tel. 04404-1731 1|
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tJac van Wegberg, 79 jaar, echtgenoot van Mi?J vc
van Tiel, Kloosterstraat 5, 6001 XS Weert. " oc

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud*' n(
donderdag 29 december om 14.00 uur in de pa1* wchiekerk van de H. Franciscus van Assisi te Biest' (~
Weert. s

<

tChristiaan de Brouwer, 81 jaar, echtgenoot v3r' Pi
Gertruda Verhaegen, Oranjelaan 79, Roermond b]

Corr.adres: J. Truyenstraat 41, 6041 BG Leeuwen tn
Roermond. De plechtige ecuharistieviering z?j a]
worden gehouden vrijdag 30 december om 11";
uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezu'
te Roermond.

tCatharina Verheijden, 77 jaar, Pr. Christin8' C
straat 14, 6101 HG Echt. De plechtige euchafls' t\

tieviering zal worden gehouden vrijdag 30 decenV a
ber om 13.30 uur in de parochiekerk van de *>■ j
Pius X te Echt. ü

tHarrie Campers, 65 jaar, echtgenoot van C? ö
ciel Coelen, Venloseweg 40, 6041 BKRoermon^ g

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoude' E
vrijdag 30 december om 11.00 uur in de O.L f
Munsterkerk te Roermond. e

tMaria Heijnen, 72 jaar, echtgenote van SjrS 2
Vullers, Nijken 19, 6088 NR Roggf f

De plecP' \
tige uitvaartdienst zal worden gehouden hedcII t
woensdag 28 december om 10.30 uur in de paro, tchiekerk van de H. Petrus te Roggel. \

tTo van Herten, 76 jaar, weduwe van Piei^Linssen, corr.adres: Reet. Hendrixstraat }* '6051 JL Maasbracht. De plechtige eucharistievi6' s,
ring zal worden gehouden donderdag 29 decembe' s
om 14.00 uur in het crematorium Nederrnaa5
Vouershof 1 te Geleen.

tPetro Palmen, 24 jaar, Isabellastraat 19, 61".
CJ Pey-Echt. de plechtige eucharistieviering zS»

worden gehouden vrijdag 30 december om 10-'_
uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt On1'
vangen te Pey-Echt.

tCorrie van Emmerloot, 79 jaar, weduwe vaj
Adrianus Vilters, levensgezellin van Gerai*

Klarenbeek, corr.adres: Julianastraat 31, 6051
Maasbracht. De plechtige eucharistieviering z*«
worden gehouden vrijdag 30 december om 14."
uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te MaaS
bracht.

tJanka Bachstatter, 70 jaar, echtgenote van Pie
Waeiien, Wilhelminstraat 2, 6081 GA Haele^De plecntige uitvaartdienst zal worden gehoud^ 11

donderdag 29 december om 11.00 uur in de paro"
chiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

tEgidius Johannes Hubertus (Giel) Vaessen, "'jaar, echtgenoot van Sophie Segers, Clavecyi^Jbelstraat 558, Maastricht. De uitvaartdienst vin^'plaats op vrijdag 30 december om 11.00 uur in <{
parochiekerk van St. Christoffel te Maastrich''
Caberg.

tGiel Dols, 72 jaar, echtgenoot van T. Dols-Ba^'tels, Resedastraat 16, Maastricht. De uitvaan'
dienst vindt plaats heden, woensdag 28 decembef'om 13.15 uur in het crematorium te Geleen.

tMaria Degen, 83 jaar, weduwe van Louis Sa>J'ter. Corr.adres: Kurasruwe 11, Maastricht. Pf
uitvaartdienst vindt plaats heden, woensdag *december, om 11.00 uur in de parochiekerk van "
Antonius van Padua te Scharn-Maastricht.

tPierre Lahaye, 85 jaar,weduwnaar van Josephl'
na Warson, bejaardencentrum Molenhof, Ma3s'

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op donder'
dag 29 december om 11.30 uur in de parochiek^1*van St. Antonius van Padua te Scharn-Maastricb4'

+Johannes Lambertus (Lam) Crouzen, 87 jaar'echtgenoot van Mathilda Theodora Anna Bf'
maekers, Bontwerkersdreef 10D, Maastricht. P»
uitvaartdienst vindt plaats heden, woensdag *december, om 11.00 uur in de parochiekerk vap
Sint Jozef te Belfort-Maastricht.

tTina Houben, 88 jaar, weduwe van Philip Pan*
Polvertorenstraat 6, Maastricht. De uitvaar*;

dienst vindt plaats op vrijdag 30 december 0&
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Theresia"
Maastricht.

maken ey een knalfeest van! 1 M.
Champ^fflchampagne^CharapagnclP Cava »Heiikell &^^"^^t^mm W*^! /m

/É /y^£fjm\ AW- / Bm m m'm^^MTmw mm^^mam -ém-f"^^
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VS COGNAC 4Z. COGNAC lONGE GRAANJENEVER ZU. Heerlen: ?S?^SSS^'!I!Si11, "^ ITel 215746.Kloosierkooltiol 64. Tel 724481 \W
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Aanbiedingen gelden l/m 51-12 1994. 045-751227
Beek: PAUL GELISSEN. Marktstraat 4, Tel. 046-371196
Amstenrade: ROUWMAAT, Hoofdstraat 31, Tel. 04492-1857

tGertruda (Truu«)
Creusen, 80 jaar'

weduwe van Flup van
den Booren, Ver'
pleegkliniek Klevari^Maastricht. De uit'
vaartdienst vind 1

plaats heden, woenS'
dag 28 december, om
14.30 uur in de Sin1

Lambertuskapel.

tPierre Hendrik*'
71 jaar, weduw-

naar van Mia Krüs^
bejaardencentrum
Achter de Hoven.
Amby-Maastricht. V~
uitvaartdienst vind*plaats heden, woen^dag 28 december, om
11.00 uur in de P3l!?,'
chiekerk van de **■Walburga te Amby-

tTonnie Cobben, &
jaar, echtgeno^

van Harrie Pieter^Ambyerweg 4, n?'
them-Meerssen. Mtuitvaartdienst vin°"
plaats op donderdag
29 decemberom 11."
uur in de paroclu*"
kerk van het H. Han
van Jezus te Rotherfl'
Meerssen.
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Van onze verslaggever

Brunssumse chirurg opereert in Rwanda Rechtbank akkoord
met uitlevering

van oplichtersduo
DOOR ROB PETERS

fiRUNSSUM - De eerste week
n terugkeer van een missie

}° de Rwandese hoofdstad Kigali
!"eP de Brunssumse chirurg J.
Rn der Bijl ietwat wezenloos
[*°or het Gregoriusziekenhuis.
»an der Bijl: „De overgang van
!|et ziekenhuis daar naar dat inBrunssum is zo groot dat je het
Moeilijk met elkaar kunt verge-
Wken."

MAASTRICHT/MÜNCHEN
De rechtbank in Maastricht
heeft gisteren de uitlevering aan
Duitsland toegestaan van de di-
recteur van het al failliete 'kre-
dietbemiddelingsbureau' Deal-
worth Limited in Landgraaf
John K. (46) uit Nuth en diens
hulpje Ruud L. (40).

middels verenigd in een Duitse
belangenorganisatie, die gaat
proberen nog iets van de geleden
miljoenenschade terug te krij-
gen.

De Duitse justitie zat al sinds
1989 achter de Limburgse kre-
dietbemiddelaars aan, die jaren-
lang het vertrouwen van Duitse
bedrijven wisten te winnen en
hen enorme inschrijfgelden uit
de zak wisten te kloppen. De
daarvoor in ruil beloofde miljoe-
nenkredieten zagen de Duitsers
nooit. De twee compagnons wis-
ten zich lang schuil te houden
achter de facades van steeds
nieuwe firma's, waarvan alle lij-
nen naar Londen liepen.
In mei 1992 deed de Belgische
politie al een inval in het bedrijf
Advanced Business Services Li-
mited (ABS) in Gruitrode, op
verzoek van de Staatsanwalt in
Stuttgart. De vogels bleken daar
al gevlogen. In 1993 werd S. op
het vliegveld Beek tijdens een
routinecontrole aangehouden en
enkele maanden geleden werden
ook K. en L.in de boeien gesla-
gen.

kan ook gevolgen hebben voor
artsen in het buitenland. Boven-
dien verlies je je geloofwaardig-
heid als neutrale partij. Een po-
litieke uitspraak over een van de
partijen zal direct de veiligheid
van de medewerkers ter plaatse
beïnvloeden. Denk aan het pas-
seren van een militair check-
point. Los daarvan kunnen er
wel humanitaire situaties zijn
die het noodzakelijk maken om
de noodklok te luiden."

jaar over de hele aardbol brach-
ten. Er hangen foto's aan de
muur van een man en een ka-
meel, gekiekt in Ethiopië en een
tempel in Sri Lanka.

der Bijl noemt de situatie 'rede-
lijk rustig. „Het is nog altijd
geen Nederland," zegt hij enigs-
zins laconiek.
Hij durft overigens op basis van
zijn ervaringen, met name in het
ziekenhuis in Kigali, geen ver-
strekkende conclusies te trekken
over de algehele toestand in
Rwanda. Een voorbeeld over de
overbevolking in de gevangenis
in Kigali geeft echter aan dat de
situatie nog lang niet de oude is:
„De gevangenis is berekend op
duizend mensen. Er zitten er
vijfduizend."

" De Brunssumse chirurg J. van der Bijl gaat eenmaal per jaar voor Artsen Zonder
Grenzen oppad. Foto: frans rade

I'lak voor kerst keerde hij terug
jvan een speciale opdracht voor

Pc internationale hulporganisa-

"* Artsen Zonder Grenzen. In-
middels is hij weer helemaal
Bewend. Het gesprek met hem
jjver zijn belevenissen in Rwan-
jja wordt herhaaldelijk onder-
doken door medewerkers van
Jel ziekenhuis die hem van alles
"tornen vragen. Over een klein

wacht alweer een spoedo-
peratie.

jarenlangeervaring als chi-
JjTgkwam hem goed van pas in
Kigali. Gedurende een maand
poerde Van der Bijl daar gemid-
Qeld twee operaties per dag uit,v°oral de zwaardere. „Veel oude
°°rlogsverwondingen waarvoor

geen oplossing gevonden
jj'as. Artsen Zonder Grenzen hadlet afgelopen half jaarveel men-

behandeld, maar een aantal
Probleemgevallen was overge-geven. Je moet dan denken aan

van wie de artsen zicha'Vroegen of een been afgezet
f^oest worden of dat die toch nog
behouden kon blijven."

Van der Bijl over zijn voorliefde
voor moeilijke klussen in het
buitenland: „Ik wilde vroeger al-
tijd tropendokter worden. Maar
als jeeenmaal in het eireuitjezit,
maak je je chirurgenopleiding
gewoon af." Hij noemt Artsen
Zonder Grenzen een van de wei-
nige organisatie die met heel
weinig middelen veel bereikt. Of K. en L. in cassatie bij de Ho-

ge Raad gaan, wilde mr. Lem-
men niet zeggen, omdat er nog
geen overleg is geweest.

Voor de rechtbank in Maastricht
heeft mr. Lemmen namens zijn
cliënt gezegd dat er geen straf-
bare feiten hebben plaatsgevon-
den. De rechtbank veegde giste-
ren in het uitleveringsvonnis dit
verweer van tafel, omdat het niet
'door getuigen wordt gestaafd.

De gedupeerden van de oplich-
tingspraktijken hebben zich in-

Het Limburgs Dagblad publi-
ceerde in 1992 als eerste over de
verdachte praktijken van de fir-
manten, die vergeefs via een kort
geding probeerden de publica-
ties te torpederen. De president
van de rechtbank in Maastricht,
mr. P. Broekhoven, stak daar een
stokje voor.

Verleden jaar werd de in 1992
tot Nederlander genaturaliseer-
de Duitse compagnon Frits S.
(42) uit Kerkrade uitgeleverd
aan Duitsland. Hij is echter, zo
bleek gisteren zeer verrassend,
weer op vrije voeten sinds hij in
Duitsland werd vrijgesproken
van de aanklacht. Advocaat mr.
Lemmen bleek van dat vonnis
niet op de hoogte. Hij zei giste-
ren wel dat John K. geen contact
meer met zijn voormalige com-
pagnon heeft.

De rechtbank heeft daarmee een
uit 1992-daterend uitleverings-
verzoek van justitie in München
en Stuttgart gehonoreerd. Duits-
land verdenkt de mannen van
oplichting van honderdenDuitse
bedrijven.

Over het terugtrekken van de
Franse delegatie uit de vluchte-
lingenkampen in Zaïre wil hij
geen standpunt innemen. Door
de politieke onrust in die kam-
pen hebben de Fransen zich
daaruit teruggetrokken, de Ne-
derlanders zitten er wel nog.
Veel Rwandezen voelen zich nog
steeds bedreigd door de politieke
onrust in die kampen.
Van der Bijl probeert politieke
uitspraken te vermijden. „Het

j
e gevolgen van de slachtingen

'Ussen Hutu's en Tutsi's zijn noga'tijd merkbaar in de ziekenhui-
2en van Rwanda. Er zijn maar
geinig Rwandese artsen overge-geven. Gevlucht, vermoord of

genomen, zo schat de
örunssummer in. En de ver-
pleegsters die er zijn hebben een
enkele keer moeite met het ver--orgen van zieken, vooral bij ex-
Jtevangenen die mogelijk betrok-
*en zijn geweest bij de vroegere
Moordpartijen. „Soms herken-en ze daarin moordenaars van
g«i familie."ue rust is in het Afrikaanse land
'tog altijd niet teruggekeerd. Van

De werkkamer van de chirurg
getuigt van de reizen die hem en
zijn collega's de afgelopen zes

Het Brunssums ziekenhuis is
trouwens een trouw leverancier
van krachten aan Artsen Zonder
Grenzen. Alle drie de chirurgen
die het Gregorius rijk is gaan on-
geveer een keer per jaar gedu-
rende een maand namens Artsen
Zonder Grenzen naar een brand-
haard. Behalve Van der Bijl wis-
selen ook zijn collega's A. Gre-
ven en C. Luyk hun dagelijks
werk af met internationale, hu-
manitaire klussen.

Ondanks de ellende die hij op
zijn reizen gezien heeft, is hij
geen zwartkijker geworden. De
chirurg komt bovendien uiter-
mate stressbestendig over. Vlak
voor een operatie drinkt hij rus-
tig een kopje koffie en beant-
woordt lachend vragen van ver-
slaggever en personeel. Of de
reizen naar Rwanda, Bosnië, Sri
Lanka en Somalië hem veran-
derd hebben? „Door alles wat je
doet, verander jeeen beetje."

Vrouw omgekomen bij gasexplosie
HASSELT- Een gasontploffing in het Belgische Hasselt heeft Twee-
de Kerstdag het leven gekost aan een 57-jarige vrouw, die onder het
puin van haar woning bedolven werd. Door een lek in de leiding tus-
sen een propaantank in de tuin en de woning had zich gas opgehoopt
in de kelder. Kort na vier uur 's middags kwam het gas tot ontbran-
ding. De explosie vernielde nagenoeg het hele huis.

DOORFRED VAN ESSEN

„Het spreekuur van de GAK-
arts op de fabriek was eigenlijk
tegen de regels. Maar het GAK
was vooruitlopend op de privati-
sering bereid met ons mee te
denken. Vandaar ook dat we na
1 januari de overstap hebben ge-
maakt naar De Twaalf Provin-
ciën (commerciële Arbodienst,
red.), omdat de mensen met wie
we bij het GAK zaken deden ook
waren overgestapt."

eens op volgde, tot 3 procent,
maakt Bavaria wel tot een bui-
tengewoon witte raaf. Swinkels:

Personeel bij brouwerij
Bavaria niet meer ziek

GAK akkoord met vaste arts en spreekuur in bedrijfLIESHOUT - Nederland
*iek? Sinds 1 januari weet
2elfs het Centraal Bureauvoor de Statistiek (CBS)
'tiet meer hoe het ziektever-
zuim ervoor staat. Maar uit
josse berichten blijkt dat
J*et hard is teruggelopen.
.ij Bavaria zelfs 'verba-zingwekkend hard', zegt P.

bestuursvoorzit-ter van de Brabantse bier-
brouwerij.

Jn vier jaar tijd liep het verzuimerug van 11 procent tot 5,4 en inftet afgelopen jaar halveerde het
eens bijna tot 3 procent. Het

geheim volgens Swinkels: „Zorgsat le geen mensen in dienst hebt
j^e het niet zo nauw nemen entop er tj^ m om iedereen lekker
'n zijn vel te laten zitten. Ver-
üimbestrijding is een proces
Ussen mensen, dat vergt zorg-

lrids 1 januari van dit jaar be-
llen bedrijven met minder dan
5 Werknemers de eerste twee
eken ziekteverzuim zelf, en de

potere de eerste zes weken. Ba-
aria (727 werknemers, produk-
'e 5 miljoen hectoliter) is net alse meeste grote bedrijven al,lnds jaar en dag 'eigen-risico-

JTager' en betaalt de hele Ziek-
feWet zelf. Waarschijnlijk om dieeden is er in de grotere bedrij-en ook veel meer actie onderno-

en tegen ziekteverzuim dan in
*t midden- en kleinbedrijf,pis je het allemaal zelf moet, "alen, ga je vanzelf wel inzien
°e ontzettend hoog de kosten

"IV zegt Swinkels.

# Peter Swinkels, bestuursvoorzitter van Bavaria. Foto: GPD

Ti'en kilometer ten noordoosten
atl Eindhoven torent de brou-. erij hoog uit boven het vlakkej^d: 25 hectare fabrieksterrein

hoge bakstenen muren. Vieran de vijf auto's op de toe-gangsweg naar Lieshout slaan
°°r het dorp af naar de brouwe-

rij- In Lieshout draait het om
avaria: de bewoners werken er,
irectie en personeel ontmoeten
f^aar in het café, bij de schutte-

fjl> de voetbalclub en de fanfare,
is die onderlingeverbonden-

eed, die krachtig heeft meege-
°lpen het ziekteverzuim te

legt Swinkels uit.
k*et gaat er bij ons echt Bra-
iru ts aan toe' net *s n*er eigen~,1* één grote familie." Het be-J"ijf telt alleen al 16 directeuren
» et de achternaam Swinkels.

1989 was het ziekteverzuim
Jfttemin op 11 procent beland.

Rebben wij wel de juiste men-

exposities
HEERLEN

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

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Carola erg
Hannie Zeekaf. T/m 31/12, open ma t/mi
vr 9-12.30 uur, di 13.30-16.30 uur. Ga-
lerie Ploumen, Valkenburgerweg 79.
Werk van Galina Zmanovskaja. T/m
31/1, open ma t/m vr 14-18 uur, za
10-16uur.

NUTH
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Jeu Giebels en Alfons Stadhouders.
Open do en zo 14 tot 17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Richard^Schwartzenberg en Alan Heaps. T/ny
8/1. Open vr 17-20, za en zo van 14-17*
uur.

BRUNSSUM
Gregorius-ziekenhuis. Werk van Math
Simons T/m 7/1. Galerie Post & Sala-
mon, Wilhelminastraat 7-9 Expositie
Der Panther. T/m 31/1, open 20 en
27/11 van 11-17 uur en op afspraak.

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

GELEEN
Maaslandziekenhuis. Textielenjen van
Thea le Grand. Liass, EHsabethstraat 9.
Werk van Gertje Henssen-Kusters en
Pasealle Kusters. T/m 5/1.

LIMBRICHT
Kasteel Limbricht. Werk van Ine Liede-
kerken, Trieneke Barendregt, Thérèse
Stuurman-Geerkens. Open zo 14-17.30
uur.

STEIN
Terpkerkje Urmond. Werk van Elly
Maessen en Jan Novotny. T/m 8/1, open
do t/m zo 14-17 uur.

MAASTRICHT
Studio Maastricht, Brusselsestraat 59
Glazen unica van de familie Precht.
T/m 30/12, open do t/m zo 13-18 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Glasobjec-!
ten van Peter Bremers. T/m 16/1. Open
wo t/m zo van 13 tot 17 uur Gallerv
Callas, Markt 10b. SjaKO. schilderijen
Open do en vr van 14 tot 17 uur, za 14'
tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur. Galerie
Dorine Eijkman, Rechtstraat 96 Werk"
van Marianne de Moor en Huub Bruis.
T/m 24/12. Open do t/m zo van 13.30 tot
17 uur. Galerie Amarna, Rechtstraat
82/84. Dromen in glas. Antoon van
Wijk. T/m 5/1. Open di t/m za vanaf 12
uur. Galerie Tracé, Alexander Batta-
laan 31. Kunstuitleen-expositie T/m
21/1. Open di 14-18 uur. vr en za 12-17
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht 43
Werk van Nicole Dubuisson en Anneke
Kockelkorn-Hanssen. T/m 31/12. Open
di t/m za 13.30-17.30 uur. Kamer van
Koophandel, Maasboulevard 5 Werk
van Damiët Dorenbosch T/m 3/4, open
ma t/m vr 8.30-16 uur. Galerie Ardi
Poels, Lage Barakken 31a Werk van
Ger van Elk. T/m 31/12, open wo t/m za
13-17 uur Galerie Rob van Rijn, Brede-
straat 4. Charles Eyck en Caius Spron-
ken. T/m 31/12. open di t/m za 12-18
uur. Gallerv Bellarte. Achter de Com-
medie 16a. Beeldenexpo T/m 8/1, open
di t/m za 11-17.30 uur, zo 13-17 uur.
Galerie Fah, Brusselsestraat 80 Werk
van Nicolaas Wijnberg. T/m 8/1, open
do 16-20uur, vr t/m zo 13-17 uur. Gale-
rie Lot Duynstee, Hoogbrugstraat 18
Keramiek van Susan Nemeth en Mary
Vigor. T/m 15/1, open wo t/m vr
13.30-17 uur. za 11-17 uur. Gebouw
Landbouwbelang, Maasmolendijk. Ex-
positie van 16 beeldend kunstenaars.
T/m 22/1, open wo t/m zo 14-17 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10 Keu-
zeWerk 6. T/m 3/2, open op werkdagen
9-17 uur.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10 Werk van Ru van Rossem en Jan
Praet T/m 31/12, open do t/m zo
13-17.30 uur.

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

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

ROERMOND
Stedelijk Museum Roermond. Ander-
sonweg 4. Stroomgebied, werk van vijf
Limburgse kunstenaars. T/m 15/1.
Open di t/m vr 11 tot 17 uur.

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

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

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

neelszaken. De bedoeling: direc-
te analyse ('Hé, Jansen is al voor
de derde keer achter elkaar ziek
op woensdag') en verscherping
van het toezicht. Bijvoorbeeld
door 'verzuimgesprekken' na de
derde ziekmelding.

Een commisie 'milieuzorg' ont-
fermde zich over de arbeidsom-
standigheden en bepaalde
voortaan welke stoelen het lek-
kerst zaten en moesten worden
gekocht. Het GAK stemde toe in

sen in dienst, vroegen wij ons af.
Kunnen ze hun taak wel aan?
Mensen met een kennisachter-
stand hebben we bijvoorbeeld
bijgeschoold."

De managers namen de integrale
verantwoordelijkheid over ziek-
te en verzuim over van Perso-

de aanwijzingvan een vaste arts
voor Bavaria, die spreekuur
hield in de brouwerij. „Als
iemand tegen onze eigen GAK-
arts zegt: 'Ik werk aan lijn
twaalf', dan weet die man dat
het om een blikkenlijn gaat en
hoe het er daar aan toe gaat."

werknemers tien extra verlofda-
gen per jaar. Een ziekmelding
kost echter een vrije dag. De da-
gen die aan het eind van het jaar
overblijven, kunnen worden in-
gebracht voor vervroegde pen-
sionering, vut, of een hogere
pensioenuitkering. Resultaat:
eind '93 was het ziekteverzuim
gehalveerd tot 5,4 procent.
De halvering die er dit jaar nog

„Nederland is te soft," vindt
Swinkels. „Er wordt veel te veel
oneigenlijk gebruik gemaakt van
de sociale zekerheid. ledereen
weet dat we dat niet langer kun-
nen betalen, maar we stellen de
beslissing maar uit. Mijn oplos-
sing: hevel de verantwoordelijk-
heid voor de sociale zekerheid
helemaal over naar de gemeen-
tes, decentraal, zoals ook in het
bedrijfsleven verantwoordelijk-
heid wordt doorgegevenvan bo-
venaf naar beneden. Dat werkt."
„Ziek is ziek, daar wil ik niet
aan morrelen. Maar de vraag
moet altijd zijn: kan het bedrijfs-
leven de lasten wel betalen? Ma-
cro-economisch ben ik het eens
met de verkorting van de ar-
beidstijd, maar op bedrijfsni-
veau niet. Het gaat erom of de
mensen de investeringenkunnen
volgen. Kun je 90.000 of 100.000
blikjes per uur produceren, daar
gaat het uiteindelijk om."
„Ik vind er alles voor te zeggen
flexibel te denken over de totale
arbeidstijd en eerder te stoppen
met werken. De vut ombouwen
tot een flexibel pensioen en kij-
ken of ook 58 jaarbetaalbaar is.
De solidariteitin het land neemt
zienderogen af, dus kun je beter
zoeken naar mogelijkheden om
voorzieningen individueel bij el-
kaar te laten sparen. Nu de over-
heid bezig is via allerlei sluipwe-
gen de aow uit te hollen zeg ik:
stop al die premies maar in de
pot, dan doe ik er zelf wel wat
mee."

Te soit

Het 'enige goede van de wet' zijn
volgens Swinkels de sanctiemo-
gelijkheden. Bij Bavaria heeft
dat tot nu toe aan één werkne-
mer zijn baan gekost.

„De Arbowet, ik zal dat heel eer-
lijk zeggen, interesseert me als
ondernemer eigenlijk niet. De
wetgeving leidt er alleen maar
toe dat mensen op de rem trap-
pen. Als goed ondernemer moet
jezelf op je arbeidsomstandighe-
den letten. Verzuim is een kos-
tenpost die gewoon niet is waar
te maken. Verbetering dwing je
niet af via een wet."

«.OPRUIMING SEWEfePECH
Sinds 1993 geeft Bavaria de

Verlof

limburg
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en appelbeignets - de vonkjes op uw tong fonkelen. KH
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CidreChevalierdeßlanche, Uit de bedieningsafdeling: Van derMeulen Melba toast, Feestelijk kristal voorn 01 Pinda's, Conimex kroepoek, 01 Party sticks, Uit onze bloemenafdeling:

'n mousserende appelcider, Gekookte Gelderse worst,.... n naturel, duopak - * feestelijk diner. f" ' vw 9QQ nature ®®®©©, hot, cassave zoetzuur,
_^ OQ&I7Q Potrozen 1

doos 6flessen ,_ * per 100 gram ®@©®3*9 1.19 2xloo gram 3^1.79 Bourgogne (modern), 500 gram ®®e>® 349 ®@® of Java©®, -~q pot 670 gram®®®©309 1./» diverse kleuren, 2 stuks © J

a 0.75 liter JJt?9 13.95 01 Huzarensalade „ karaf 44.95 , . rtr. 01 Delicata chocoladetablet, zak 60 gram Nu I.O^J ah servicelijn: 06-0305. De artikel*
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Open en gesloten
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Donald
% Basisschool De Doorkijk in
Terwinselen-Kerkrade, heeft
vorige week een actie gehouden
voor het Ronald McDonaldhuis
in Maastricht. De eindop-
brengst is uiteindelijk ruim
tweemaal zo hoog dan de
school aanvankelijk had ge-
meld: 2215 gulden. Het geld
is inmiddels in goede handen.

Blazen
# Jachthoorn en trompetter-
korps Edelweiss uit Heksen-
berg-Heerlen, is Nederlands
kampioen geworden. Blazen
kunnen ze blijkbaar als geen
ander, maar uitnodigingen
maken is andere koek. Het
korps heeft uitnodigingen ge-
stuurd om het heuglijke feit
te vieren, maar heeft daarin
verzuimd datum en tijd te ver-
melden. Dus wie even een
partijtje wil meeblazen: 14 ja-
nuari van 19 tot 20.30 uur in
het gemeenschapshuis op de
Heksenberg.

Trouwring
# In uitzonderlijke gevallen
wil de koffiekolom wel eens
fungeren als laatste redmiddel.
Heerlenaar Wim Italiaander,
bijna tachtig jaar oud en vol-
gend jaar zestig jaar getrouwd
met zijn Aaltje is afgelopen
zaterdagzijn gouden trouwring
kwijtgeraakt. Toen hij naar de
groenteboer aan deKasteellaan
in de Heerlense wijk Meezen-
broek ging om elf uur 's mor-
gens, had hij de ring nog om
zijn vinger zitten. Maar bij
thuiskomst miste Wim het
kostbare kleinood. Hij wandel-
de via de Kasteellaan en de
Mesdagstraat naar zijn huis
aan de Rembrandtstraat. Wie
de ring vindt, kan Wim bellen
(725073). De vinder is eregast
op zijn diamanten bruiloft.

Expositie
0 In de zaal van café-restsu-
rant De Auw heemkoel aan
de Nolensstraat in Bocholtz is
nog tot en met donderdag een
expositie van schilderijen, pop-
pen en houtsnijwerk. Vandaag
en morgen kan iedereen er te-
recht van 15 tot 22 uur voor
werken van poppenmaakster
Jeannie Bremen, houtbewerker
Hay Moonen, de schilders Kit-
ty deFaber-Dassen en Margriet
Hemen. De tentoonstelling
wordt gehouden op initiatief
van Math Robben, de exploi-
tant van De Auw Leemkoel.
Hij stelt geregeld zijn zaal be-
schikbaar voor 'talenten' en
'laatbloeiers' op het gebied van
kunst. Dat zijn idee op prijs
wordt gesteld, blijkt wel uit
de vele amateurkunstenaars
die van de exporuimte in Bo-
choltz gebruik maken.

Vuurwerk
" Voordat u vuurwerk gaat
kopen en naar hartelust gaat
knallen, bedenk dan goed dat
als gevolg van vuurwerk vol-
gens een onderzoek van de
RIVM de uitstoten van zwavel-
dioxyde en stikstofoxyden in
het eerste uur van het jaar
drie keer zo groot zijn als nor-
maal per uur.

Vet
" U weet vast wel wat wij
bedoelen met het woord kerst-
vet. En u weet vast ook wel
wat u daaraan moet doen. U
heeft nog een paar dagen de
tijd. Want dan dient zich weer
een nieuwe lading vet aan:
sylvestervet.

Van onze verslaggever

PLEN - Tussen de 1200 en 3600 huishoudens in Heerlen
B^n met ernstige schulden. Slechts 102 daarvan vragen om
j tiet schuldbemiddelingsteam (sbt). Dat is veel minder
Inwacht kan worden gezien de landelijke cijfers.
Blijkt uit het evaluatierapport van het sbt. „Het is een
Kel wat de andere huishoudens met schulden doen,"Pt het sbt.

Zilver voor
Sjeng Limpens

NUTH - Sjeng Limpens (59) uit
Laar-Wijnandsrade is onderschei-
den met de zilveren eremedaille
verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. Wethouder Henk van Mal-
kenhorst van Nuth speldde hem de
versierselen op.
Limpens kwam in 1953 in dienst bij
de firma Meertens, waar hij zich
opwerkte tot magazijnchef. In 1989
werd Meertens overgenomen door
PontMeyer. Daar was Sjeng Lim-
pens werkzaam als kantoorbedien-
de (expeditie). In totaal heeft Lim-
pens er ruim veertig dienstjaren
opzitten. Ondanks het feit dat de
gedecoreerde gebruik maakt van de
VUT-regeling, is hij nog regelmatig
bij PontMeyer te vinden. In zijn
vrije tijd is Limpens onder meer ac-
tief voor de Zonnebloem.

Heerlens team: 'Een raadsel wat andere gezinnen met schulden doen'
Rg Limpens en echtgenote Mia. Foto: CHRISTA halbesma

Weinig aanbod schuldbemiddeling
Grensoverschrijdend bouwplan

|«nd 1988 werken in dat sbt
F instanties samen, zoals de
Felijkekredietbank en de so-
JJtenst. Ze proberen gezinnen
Jlstig in de problemen zijn ge-

door schulden te helpen.
ö' constateert dat de top vier

' bestaat uit: ver-

' jfrs, het energiebedrijf, pos-

' bedrijven en banken.1 alleenstaanden en eenouder-
/^tt blijken met huurschulden
/^Pen. Jonge huishoudens met

kinderen komen regel-
'ln de problemen met het af-n van leningen.E lshoudens die er te dure goe-'j °f vakanties op na houden,

f|. tl zich in alle bevolkingsgroe-,
,k bevinden. Hulpverleners en
i eisers hebben het meeste be-voor de zogeheten 'aanpas-Jc«ulden'. Dat betreft een

!j ensachteruitgang of onvoor-
j Uitgaven die tot financiëleNen leiden.

!°udens die met schulden
tl, hebben vaak met verschil-

k Schuldeisers te maken. Het
d *t alle schulden bij elkaar enert met de crediteuren tot een

afbetalingsregelingte komen. Na 36
maanden van aflossing moet de
schuldenaar van zijn schulden af
zijn, om zicht op een nieuwe start
mogelijk te maken.

Ongeveer twintig procent van alle
gezinnen kampt met schulden. Dat
zou betekenen dat 9500 Heerlense
huishoudens in derode cijfers is'be-
land. Het sbt houdt zich echter be-
zig met de ernstigste gevallen,
waarbij het maatschappelijk func-
tioneren serieus in de klem komt.
In Heerlen moeten dat er zon 1200
tot 3600 zijn. Normaal gesproken
doet een achtste tot een kwart van
deze huishoudens met 'problemati-
sche' schulden een beroep op
schuldbemiddeling. Het Heerlense
sbt zou daarom 240 tot 900 klanten
moeten hebben. Maar werkelijk zijn
het er maar 102 per jaar.

Over het eigen functioneren stelt
het schuldbemiddelingsteam dat de
afhandeling vaak te lang duurt en
dat soms om te formele redenen een
verzoek tot hulp afgewezen wordt.
Door een betere afstemming tussen
de betrokken instanties moet daar
verandering in komen.

" Eurode Bouwmanagement bouwt in het voorjaar 86 Nederlandse huizen in het Duitse Herzogenrath.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Na kaas en tulpen nu:
'Hauser aus Holland'

Tasjesdieven zeer actief

DOOR BENTI BANACH
nog even '94

Nog even '94 is eenrubriek waarin personen of
gebeurtenissen die in het afgelopen jaar dekolommen

van de krant haalden nog eens voor het voetlicht
komen. Deze keer: Kerkraadse bouwfirma krijgt voet

tussen de deurvan de Duitse bouwwereld.

Limburgs Dagblad
REGIONALE EDITIE

■ y^EN - Vier vrouwen .zijn maandagmiddag in Heerlen, Hoens-tr en Brunssum dedupe gewordenvan tasjesdieven. Een 73-jarige
j. \£® uit Brunssum werd op het Immapleir* in Heerlen beroofd van:1 en een rijbewijs.
BLJ**1 76-jarige Heerlense bekeek de etalage van een winkel aan de
I v^ndexstraat in Hoensbroek. Zij mist dertig gulden en een aantal| Schappen.

I%j Koutenveld in Brunssum werd een 52-jarigevrouw van haar
F tjj^s beroofd. In de tas zaten een fototoestel en een paar pantof-

Ik. bij een ongeluk had een 42-jarige uit Brunssum. Een jonge-K/ staï uit haar auto, die op het Corneliusplein stond geparkeerd,ty^s met 500 gulden. Een voorbijganger zag dediefstalen rende de
L achterna. De dader, een 20-jarige Heerlenaar, werd in een speel-man de Ganzeweidegepakt en aan de politie overgedragen.

ingesprek

KERKRADE - Een groot bord
van Eurode Bouwmanagement
staat met zijn voeten in het on-
kruid. Op dit braakliggend veld-
je worden in het voorjaar 86
nieuwe huizen gebouwd, ver-
raadt het bord. Bijzonder? Ja,
het gaat om woningen van Ne-
derlandse makelij en het bouw-
terrein is gelegen aan de Plit-
schardstraat in Merkstein,
gemeente Herzogenrath, Duits-
land.

wakker schudden. Directeur B.
Janssen van Stienstra Makelaar-
dij is inderdaad wakker, maar
nog niet happig op een verove-
ring van de Duitse markt. „Het
is een specialisme waar je niet zo
maar op in kunt springen. Het is
niet even een boekje met regels
lezen," zegt Janssen. Op de Ne-
derlandse markt is voor Stien-
stra nog genoeg eer te behalen.Behoefte

Merkstein te laten bouwen voor
Duitse woningzoekers. Maar het
woningmarktprobleem gaat die
twee steden te boven. En omdat
een gezonde ondernemer altijd
op zoek is naar meer, is Eurode
Bouwmanagement de vleugels
aan het uitslaan naar andere ge-
meenten.De grijze auto had een Nederlands

kenteken. Navraag wees uit dat dit
eigenlijk was afgegeven voor een
Citroen. Uit een flard van de bekle-
ding kon de politie nog opmaken
dat de Porsche was voorzien van
een bekleding van rood leer.

Porsche gestript
LANDGRAAF - Aan 't Park in
Landgraaf is maandagavond rond
acht uur een gestripte Porsche aan-
getroffen. Van de auto waren de
portier- en contactsloten verwij-
derd, ook het interieur was ver-
nield. De auto was in de nacht van
18 op 19 december in het Duitse
Duren gestolen.

Eurode Bouwmanagement, de
firma van de Kerkraadse bouw-
magnaat Frans Diels, heeft met
het grensoverschrijdende plan
een voet tussen de deur van de
Duitse bouwwereld gekregen.
Diels is inmiddels wereldbe-
roemd geworden in Duitsland.
Hij heeft een handvol tv-optre-
dens in het land achter de rug en
verschillende kranten hebben
aandacht besteed aan zijn pro-
ject.

De Kerkraadse bouwer heeft al
contact gehad met drie andere
gemeenten: Übach-Palenberg,
Jülich en Würselen. In de eerste
gemeente, net over de grens bij
Waubach, zou het om tachtig tot
honderd woningen gaan. Stadt-
direktor Schmitz-Kröll heeft in-
teresse in het plan. „Er is hier
een grote behoefte aan goedko-
pere huizen voor jonge gezinnen.

Hondepoep
* J.

c
ns het artikel in de krant van

! )|)troHn' :)er over ein Voerendaal
«Mt ."Uceerde 'hondepoepvanger'
1 gemeente het een uitkomst.

v'md het een gruwel en een
Ijl onverm°gen aan het adres

hondebazen, die het niet opK brengen om hun hond er-kers te laten poepen ofweli^st en' Mi^n hond zal nooit
P n ■ PoePen> want dat sta ik
|Ner °oit toe. Op plekken waar
yt fi

n spelen moet het gewoon
rf haas logisch zijn dat zijn

■Vs r niet behoort te poepen,
\j Zlris toont de baas of bazin

ki dat hiJ te lui is of dat het
Nl .ndervriend is. Een argument
*je et milieuvriendelijke plastic
V aarin het wordt gedepo-V „ teï dat het zakje plusminusam weegt, een gezonde hond

origeveer twee keer per dag.

Formule

En hoe vinden de Duitse bouw-
bedrijven het dat een Neder-
landse firma een heel nieuw
marktsegment dreigt op te slok-
ken? „Echt blij zijn we natuur-
lijk niet," zegt een directielid
van K & L uit Kohlscheid. „Ons
probleem is dat we zo niet kun-
nen bouwen, we hebben die er-
varing niet en zitten nog vast
aan het Duitse bouwrecht. Maar
voorlopig doen we er niets aan,
we vatten het gelaten op." Bij de
firma Agro in Merkstein ziet
men ook wel het gevaar van Ne-
derlandse aannemers die voor
dumpprijzen huizen van de hand
doen over de grens. Maar zolang
het bedrijf nog genoeg opdrach-
ten heeft, is er geen reden voor
paniek.

Woning uitgebrand
LANDGRAAF - In een woning aan
deKapittelstraat in Landgraaf is op
kerstavond rond half twaalf brand
uitgebroken, nadat de televisie
spontaan vlam vatte. Het apparaat
stond al geruime tijd 'stand-by'.
Een 31-jarige buurman van de be-
woners van het pand voorkwam
grotere schade door de brandende
televisie naar buiten te brengen, na-
dat blussen niets opleverde. In het
huis ontstond toch flinke rook- en
roetschade. Mega Limburg plaatst
in de woning een nieuwe hoofdze-
kering en gaat het electriciteitsnet
controleren.

journaalkort

De uitstroom van inwoners naar
Nederland hebben we hier ook.
Zelfs collega's van me wonen
aan de andere kant van de
grens."

De plannen zijn hier nog niet
goedgekeurd, evenals in de an-
dere twee gemeenten. Maar het
lijkt duidelijk dat Eurode Bouw-
management het niet bij Merk-
stein alleen wil laten. Voor dat
project heeft de regering in
Noordrijn Westfalen Diels een
Sondergenehmigung gegeven.
De Kerkradenaar kan daar nu
mee aan de slag in de hele deel-
staat.

Niet dat de projectontwikkelaar
niet verder zou willen kijken,
maar dit gebied is voorlopig
groot genoeg. Hier ligt ook de
aanleiding voor Diels' Europese
missie: de Duitsers in de grens-
streek komen en masse naar
Nederland, omdat hier de huizen
de helft goedkoperzijn. Nauwe-
lijks bereid tot integreren ver-
storen zij de orde en doorstro-
ming op de Nederlandsewoning-
markt

Door alle aandacht krijgt Euro-
de Bouwmanagement bouw-
grond aangeboden uit heel
Duitsland. De reacties stromen
binnen, uit Bayreuth, München,
Trier, zelfs de neue Bundeslan-
der hebben zich gemeld op
Haanrade, waar Diels zetelt. De
Kerkradenaar trekt echter een
duidelijke streep. „Onze voorlo-
pige strategie is tot aan Dussel-
dorf."

LANDGRAAF

" In de sportkantine van RKONS
'Ons Home' wordt donderdag een
open kwajongconcours gehouden.
Inschrijven vanaf 19 uur.

K

[\ aal twee gram maakt vier
r-i- j dag. Dat is per jaar onge-

" i^6 kilo x de ongeveer dvi-
W aloridebezitters in Voerendaal,
l/ej-g §auw zon 1260 kilo per jaar
'e fj^dieubewust hoor gemeente!Hje ~,an de vervuiler, de milieu-
\eküeliJke doggynette of de

brßazen die wat mest in het mi-jt is etlgen? Mijn logische alterna-
al' 2nHW°0n een scnePJe meene-
iWa men de keutel gewoon
n 1niptaVien' NatuurliJk wel zo dat
Nitt gazonnetje gaat staan
&W Dan bliif ie nog met de
?al tte 2lttem Ook daarvoor is

natief- Die kan men ge-
jn6r^°m uw hond te leren ap-

weest, dan had ik moeten lob-
byen tegen de Duitse aanne-
mers."

„De Duitse aannemer kan niet
op deze manier bouwen," be-
weert Diels. „In Duitsland heerst
een heel andere bouwcultuur. De
architect is daar nog alleenheer-
ser, hij laat geen andere partijen
erbij. Bij ons is de architect één
van de partijen, hij zit gewoon
mee aan tafel."

En natuurlijk, een Duitse bouw-
vakker metselt behoorlijk an-
ders. „Op gebied van bouwnor-
men moet Duitsland afrekenen
met een stukje geschiedenis,"
zegt Diels. „De oudere generatie
verkoop je bijvoorbeeld geen
huis zonder kelder. In de oor-
logstijd was de kelder de veilig-
ste plek in huis." Zijn woningen
zijn daarom vooral bedoeld voor
de jongere Duitsers, die ook ge-
noegen nemen met een schuurtje
achter het huis, met iets steilere
trappen en minder dikke muren.
„Maar zolang er in Duitsland
nog interesse is voor huizen van
vier tot vijf ton, is er voor Duitse
bouwbedrijven geen interesse.
Wij bouwen voor mensen die
voorheen te weinig verdienden
om een huis te kopen. Mensen
met een modaal inkomen, dat is
een gigantische markt."

Voorsprong
Schmitz-Kröll van Übach-
Palenberg zegt dat Duitse aan-
nemers niet raar moeten opkij-
ken als er straks een tweede
firma uit Nederland in Duits-
land gaat bouwen. „De protesten
kan ik me wel voorstellen, maar
ja, we leven in een verenigd Eu-
ropa, hè?" Stedebouwkundig
ambtenaar Moss in Herzogen-
rath zegt dat iedere aannemer,
Nederlands of Duits, nu aan de
slag kan in Duitsland. „Dan
moet hij wel eerst hetzelfde werk
doen als Diels." Maar Eurode
Bouwmanagement heeft voorals-
nog een voorsprong, volgens
Diels van een paar jaar.

Het koopcontract voor de grond
in Merkstein is zo goed als geslo-
ten. Begin volgend jaar gaat de
eerste spade in de grond voor de
Nederlandse huizen. Waar-
schijnlijk zullen nog vele eerste
Nederlandse spades volgen in
Duitsland. Diels: „Laatst zei een
Duitser 'na kaas en tulpen krij-
gen we nu ook huizen uit Neder-

NUTH
0 In de Hulpkerk Tervoorst wordt
zaterdagavond om half zes de laat-
ste mis opgedragewn. De kerk
wordt per 1 januari gesloten.En A. van Mekelenkamp

De gemeenten Kerkrade en Her-
zogenrath hebben daarom naar
een oplossing gezocht Diels in

Het bureau heeft daarmee een
nieuwe, immens grote markt
aangeboord. Dat moet andere
projectontwikkelaars toch ook

Frans Diels zelf zegt een voor-
sprong te hebben op andere
bouwfirma's. „Ze moeten eerst
dezelfde formule als wij hebben
zien te bewerkstelligen." Zijn
succes wordt bepaald door zijn
constructie: hij is aannemer en
projectontwikkelaar tegelijk,
waardoor hij in staat is meer te
investeren en risico's te nemen.
„Als ik alleen aannemer was ge-

Wnd-chef regioredactie
JoosPhilippens
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor, ln de Cramer 37,

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

Kerkrade
Rayonkantoor, Markt 42,

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

Brunssum
Rayonkantoor, RumpenerstraatBl (

6443 CC Brunssum,
tel: 045 - 256363,
fax:o4s-259056.
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Gouden paar
in Voerendaal

# Hennie en Annie Creu-
gers-Gerards.

Basisscholen
Kerkrade-West

gaan fuseren
KERKRADE - Vijf katholieke ba-
sisscholen in Kerkrade-West gaan 1
januari op in één schoolbestuur.
Het gaat om de scholen De Door-
kijk, Dr Durpel, De Gracht, St.-
Jozef en De Wegwijzer.

De vijf schoolgebouwen blijven ge-
handhaafd. Door de fusie is de kans
groter dat werkgelegenheid kan
worden behouden. „De overheid
heeft via nieuwe regelgeving en be-
zuinigingen het besturen van één
enkele school onmogelijk gemaakt.
Alleen bundeling van krachten kan
de meeste scholen helpen het hoofd
boven water te houden," beweert
het nieuwe schoolbestuur.

regionaal

Limburgs dagblad

Het echtpaar Hennie en Annie
Creugers-Gerards uit Voeren-
daal viert vrijdag het gouden
huwelijksfeest.

Om 16 uur wordt de dankmis op-
gedragen in de Laurentiuskerk.

Het gouden paar houdt vanaf
18.30 uur receptie in zaal Kun-
derkruis, Heerlerweg 57 in Kun-
rade.
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+ A Bloedbank
W Zuid-Limburg

heeft nieuw donoren
n0dig!043'877778 [

É Provincie Bureau Bibliotheek
Jmbura Pos,bus 570°

5* 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mtdmótuna Besluiten
M4IAVS2-94 Het College van Gedeputeerde Staten van

Limburg maakt mede namens het Dagelijks
Bestuur van het Zuiveringschap Limburg bekend,
dat aan de N.V. Afvalverwerking Oostelijk Zuid-
Limburg, Spoorsingel 1 te Heerlen bij besluiten
van 6 december 1994respectievelijk 8 december
1994 onder voorwaarden zijn verleend:- een vergunning ingevolge deWet milieubeheer
voor het oprichten, in werking hebben en afwerkenvan een inrichting (afvalverwerkingsinrichting
Oostelijk Zuid-Limburg: AVOZL) bestemd tot het
overslaan (op het binnen het terrein van de
inrichting gelegen milieupark) en het op of in de
bodem brengen van buiten de inrichting afkom-
stigeafvalstoffen: - een vergunning ingevolge deWet verontreiniging oppervlaktewaterenvoor hetlozen van bedrijfsafvalwater, waswater, huishou-
delijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van de
afvalverwerkingsinrichting OostelijkZuid-Limburggelegen aan de Europaweg-Noord (ongenummerd)
te Landgraaf, via de gemeentelijkeriolering en derioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Rimburg opoppervlaktewaterTen opzichte van het ontwerp
van de Wet milieubeheerbeschikking zijn enkelewijzigingen aangebracht.
Terinzagelegging
De besluiten en andere terzake zijnde stukkenliggen ter inzagevan 29 december 1994 tot 9februari 1995 en wel: - in het Gouvernement teMaastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werk-uren; - in het gemeentehuis van Landgraaf tijdens
dekantooruren en bovendien iedere donderdagvan 16.30 uur tot 20.00 uur; - ten kantore vanhet Zuiveringschap Limburg, Maria Theresialaan
99 te Roermond op werkdagen van 09.00 uur
tot 12.00 uur en van 14.00uur tot 16.00 uur(afdeling Vergunningen en Handhaving).
Beroep
Tot d.d. 9 februari 1995 kan tegen elk besluit
afzonderlijk beroep worden ingesteld bij deAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad vanState door: a. degenen die bedenkingen
(bezwaren) hebben ingebracht tegen het ontwerpvan het besluit/de besluiten; b. de adviseurs diegebruik hebben gemaakt van de gelegenheid
advies uit te brengen over het ontwerp van het
besluit/de besluiten; c. degenen die bedenkingen
(bezwaren) hebben tegen wijzigingen diebij hetnemen van het besluit/de besluiten ten opzichte
van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs nietkanworden verweten geen bedenkingen (bezwaren)
te hebben ingebracht tegen het ontwerp van hetbesluit/de besluiten. Een dergelijk beroep dient
te zsn gemotiveerd. Het moetin tweevoud wordengezonden aan deAfdeling bestuursrechtspraak
van deRaad van State, kneuterdijk 22, 2514 ENDen Haag. Het besluit/de besluiten wordt/wor-den na afloopvan de beroepstermijn van kracht,
tenzij voor 9 februari 1995 beroep is ingesteld eneen verzoek is gedaan tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Indien tegen het besluit/
de besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van deRaad van State beroep is ingesteld, kaneen verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening aan de Voorzitter van voornoemdeAfdeling worden gedaan. Het besluit/de besluiten
wordt/worden niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.

I *

De Oliebellen van Primafoon zijn in-

middels een traditie geworden. U weet wel,

op elk toestel met zon Oliebel krijgt u een

hele lekkere korting. Ook dit jaar hebt u

weer de keuze uit een aantal toestellen om

van te watertanden.

Uiteraard zijn er in de winkel nog

veel meer Oliebellen dan we u hier kunnen

laten zien. Kijk maar 'ns rustig of er iets

van uw smaak bij is en hap dan snel toe.

Want de Oliebellentijd duurt maar

van 26 december t/m 14 januari. En als ze

op zijn, moet u er weer een heel jaar op

wachten. t -v.,

\r*m Florida* 150. Draadloze telefoon voor
in en om het huis. Kiest uit t0«4p

y ~""^>WSM Wm^^^Mm^mwr E^
vrij kanaal. In ivoor WÏÏFj&tGÊ&'

lA^mm^ jmZ^YjjjW Manhattan" 80 LE.-. var
.XssSSsj&ïï Een compact antwoordap-

.^^^^^t^^O^^v^/ paraat met microcassette.

"^fL^^^^. Eenvoudig te bedienen. In

':'mw' een exclusief houtdessin.
Van 128,- voor AQ .mmmwm

a ***%faAdiz
\\ I Palermo* Plus. Met nummer- Am "~~~--.. \|^_

herhaling, naamindex en volu- Mmv /
me-en klankregeling van j **'"" -MW

het oproepsignaal. In wit Êni^^B^Jsfö¥ .Ay

i¥WÈOrlando* 100. JQu.^,
, Draadloze telefoon voor in en Ü^BB^^lta—^

om het huis. Beschikt over 2 BBBÉ^[^fc__
kanalen. Zuinig batterijge- ijk—~_

j bruik: hoeft slechts 1 keer per jfcjÉyS
week opgeladen te worden. / "*
In wit en antraciet. Van 249,- P^ 'l :/>

--'

voor 229,-

-iTvS Homevox* 1-5. Huiscen- ,
trale met aansluitmogelijk- / JÉÉr lik.
heid van vijf toestellen mf B^k

Êop één buiten- (H WÊÊBmtu mr WÉÊm^.
lijn. Intern mfr WÈ&

doorverbinden en gratis

binnenshuis telefoneren. Van 298,- voor 9É\t^ — m¥> I £-"mm^m1%mm
" M * i

/'j^mmS^' "*
mm<* \S& Brussel*iB- md,//.

/^MW Telefoon met geheugen

jjHr /S^MT voor '^ nummers. j u :

MW^&*"^~ "^Jr sP'ay voor nummercon- *k

fl 2SB -■'-" "aW trolc en BesPreksduurindicatie r^'-^ "/"'""■

en elektronisch slot. In beige en < \
mm** C\\ " Vrood. Van 185,- voor IAQ m \

tW§ Telefax* 302. Compacte / "^fc^ ""' '" " "l-
fax voor thuisgebruik. /^^^^j^fe%. J '*«nt <U in;.Uf.jttt / . /

Werkt in combinatie met 1 (^HlÉ^^'i^ "jé^m —
een telefoontoestel. Geschikt^lß ■jjOT> Jffl^éF ~~~ ,^m

voor het aansluiten van een ant- -~MlMaa|a|______-g|| BK éÜè—
woordapparaat. Van 699,- voor RQR _ MmWi j^^m. - mmmmMmWmwmWm m—. ■
THUISWINKELEN mini »»»«»♦»*'*~ ' ' mm ||

Winkelen bij Primafoon kan niet alleen in 88 winkels,
maar ook gewoon thuis. Thuiswinkelen is een makke-

lijke en snelle manierom iets te vragen, te regelen ofte
jftr

BEL GRATIS bestell<-*n (minimum $Mmm*Mmw*

\\w\^\\AJhf} aankoopbedrag f35,-, mk
*f \J \^^T\#fcw verzendkosten f 4,50). mM^mKÊmr

Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig t/m 14 januari 1995,zolang devoorraad strekt.

Primafoon isnaiDE WINKEL VAN PTT TELECOM

"' ' — ' —~ " " — '■ <3

Wj _^ ■ijmbu^sDaghkd- , Als u ons voor 12 uur g i

ÊÊÊÊk DICCOIO S 's ochtends belt, staat uw DGI
tul __ piccolo de volgende dag al /%>■_■ —»_ #>#*/*/»\MmT "■EEBiiSiai---- in het Limburgs Dagblad. 045-f 19966'

— — — *s
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# Wiel Mayntz, hier nog
voor het front van de vrou-
wen van Vlug en Lenig: „Nu
blijf ik zitten met het etiket-
je dat ik niet meer dan een
damestrainer ben."

Foto: PETER ROOZEN

V&L wipt trainer aan
vooravond toptoernooi

Duo Rietbroek en Guus Cantelberg genoemd als opvolgers van Wiel Mayntz

Limburgs Dagblad

DOOR HANS STRAUS

'estuur van V&L maakte be
dat de honneurs tijdelijk zul-

| °rden waargenomen door het
l "il Jacobs, de geblesseerdejrdeler van V&L, en Gum«mens de teambegeleider. Oud-i^ational Jacobs zou zelfs kan-
JJ1 zijn om Mayntz definitief op
'gen, maar heeft het bestuur

Hj, Weten voorlopig te kiezeneen rentree als speler.

in totaal bijna negen jaaractief bij
V&L, eerst vier jaar bij dames 2,
daarna vier jaarbij dames 1, waar-
na een korte periode bij de heren
volgde.

Alhoewel hij Kerkradenaar is, was
hij inmiddels al vergroeid met V&L.
„Dan doet zon ontslag extra pijn.
Al schijn je het als trainer een keer
mee te moeten maken om sterker te
worden."

i?eri s voorzitter Smeelen zijn
m Cantelberg, Pim en Gabri
jFoek nu de belangrijkste kan-

ifoÜk om net '"terimduo binnen[ nhare tijd af te lossen. Smee-■ «We willen liefst binnen twee
,^n een opvolger presenteren.
U staat voor drie belangrijke
J^titieduels en voor een beker-de tijd dringt."

Koud ontslagen bij V&L, wordt zijn
naam alweer genoemd bij Stock
Control/SVM, de Munstergeleense
eredivisionist bij de dames. SVM
verkeert in degradatienood, ont-
sloeg trainer Hetterscheid en heeft
in Piet Kivit niet meer dan een tij-
delijke veranger gevonden.

rjfidt dat hij te weinig tijd heeft gekregen om van het eerste
van V&L een hecht collectief te maken. Het ontslag valt

gekend aan de vooravond van de Limburgse Handbalda-
-1 het toptoernooi dat vandaag begint.

suel genoeg in geslaagd zijn van zijn team een eenheid te
*n. Kerkradenaar Mayntz is het met die kritiek niet eens

- Het bestuur van de Geleense handbal-
'Hirschmann/V&L heeft trainer Wiel Mayntz met onmid-'Jke ingang uit zijn functie ontheven. Volgens voorzitter■^en van de Geleense bekerhouder zou Mayntz, die er bij'&L-heren nauwelijks één seizoenshelft op heeft zitten, er

Ma incasseerde
alle prijzen
PEKING - Ma Junren heeft veel
van de prijzen van zijn atletes
zelf gehouden, onder meer drie
Mercedessen en anderhalf mil-
joen gulden. Deze onthullingen
over de even beroemde als be-
ruchte Chinese trainer werden
gedaan door de in Peking ver-
schijnende krant Jiefang Ribao.
Junren investeerde het geld in
een trainingscentrum in Dalian.
De auto's waren de prijzen voor
winnaressen bij de wereldkam-
pioenschappen in Stuttgart vo-
rig jaar.

Almasi leider
schaaktoernooi
GRONINGEN - De Hongaar
Zoltan Almasi heeft in het inter-
nationale schaaktoernooi in
Groningen alleen de leiding ge-
nomen. Hij won zijn partij in de
achtsteronde tegen John van der
Wiel. De medekoplopers Joesoe-
pov en Sokolov speelden remise
tegen respectievelijk Beljavski
en Goelko.

Bryan Roy klimt
met Nottingham
NOTTINGHAM - Nottingham
Forest, de club van Bryan Roy,
blijft het goed doen in de Engel-
se competitie. De ploeg won
thuis met 1-0 van Norwich. De
Noor Lars Bohinen maakte in de
51e minuut, rechtstreeks uit een
hoekschop, de enige treffer
Door de zege steeg Nottingham
naar de vierde plaats op derang-
lijst. Het duel Tottenham Hots-
pur - Crystal Palace eindigde in
0-0.

Mayntz is echter nog niet bezig met
een nieuwe club. „Ik weet pas sinds
een paar uur dat ik ontslagen ben.
Dus ga ik me eerst eens bezinnen.
Het blijft jammer dat ik mijn werk
niet heb af kunnen maken."

l bestuur van V&L verweetlz naar eigen zeggen niet eens
« er de magere resultaten - ne-
i^nten uit negen duels en voor-
in geen plaats bij de beste vier
jSaan strijden om de titel - als
jjen te weinig inspirerende in-
| laar de spelersgroep toe. Al. ft de recente nederlagen tegen
C' Wit en E&O ook hebben
lj«espeeld in de beslissing om deer de laan uit te sturen.

Britse krant:
'Schumacher wil

Mansell niet' ste moment nog een wijziging
moeten doorvoeren in de wed-
strijdleiding. Loek Kielhorn, die
aanvankelijk als wedstrijdleider
zou fungeren, heeft zich afge-
meld wegens ziekte. Hij wordt
vervangen door oud-bondscoach
Guus Cantelberg.

Programma vandaag: 13.30 uur ope-
ning; 14.üü uur Paris SG-Sittardia;
15.15 uur optreden jeugddansgroep Jos
Diederen; 15.30 uur Dukla Praag-GUIF
Eskilstuna. 19.30 uur Sandeijord-Paris
SG; 21 00 uur optreden Ummer dr Nae-
ve; 21.15 uur V&L-Dukla Praag.

kla Praag. De laatste twee ploe-
gen waren gisteren nog niet ge-
arriveerd in Geleen. Zij worden
vanmorgen verwacht.
De organisatie heeft op het laat-

Handbaldagen
extra op tv

ngrijpen
Kli 'en: „Mayntz is een goede trai-
(Jj}aar op de een of andere ma-
il "kte het niet tussen hem en de
yrSgroep' Daarom hebben wer gekozen om in te grijpen.
!s eens zozeer vanwege depresta-
fy.^ant met maar twee punten, ie mee biJ de kest vier' W'J
%t gewoon van mening dat

'z er niet in geslaagd is vancc« eenheid te maken."

LONDEN - In tegenstelling tot an-
dere bronnen meldt de Britse krant
The Guardian dat formule 1-cou-
reur Nigel Mansell in het nieuwe
seizoen werkeloos zal zijn. „Met
zijn 41 jaar dreigt voor hem pensio-
nering. Bovendien heeft wereld-
kampioen Schumacher zijn veto
uitgesproken over zijn komst bij
Benneton. Bij Williams is zijn
plaats ingenomen door Coulthard,"
aldus deThe Guardian

GELEEN/HEERLEN - De NOS-
televisie besteedt ruimere zend-tijd aan de Limburgse Handbal-
dagen, het internationale toer-nooi dat vandaag, morgen en
vrijdag wordt afgewerkt in de
Geleense sporthal Glanerbrook.Naast de reguliere, dagelijkse
beelden in het sportprogramma
na het nieuws van 22.00 uur ko-
men de Handbaldagen vrijdag-
avond om 24.00 uur in Studio
Sport een half uur extra op de
buis, samen met de Haarlemse
Basketbalweek.

Het deelnemersveld van de
Handbaldagen bestaat uit Hir-
schmann/V&L, Horn/Sittardia,
GUIF/Eskilstuna, Paris Saint
Germain, HK Sandefjord en Du-

!(,,;?. vindt op zijn beurt dat hijn d had moeten krijgen. „Dan
\ van de ploeg een geheel kun-
Vaken. Nu zit ik toch met eenen met het etiketje dat ik nietben dan een damestrainer,
S$J ik met een heel jonge ploeg
\ berken die leiders als Gino

h
n Jacobs heel erg miste.

<t „ at is geen excuus. Ik heb de
de jonge ploeg niet

ijjj genoeg aan te pakken. Dit
'.te .^ blijkbaar de zweep no-'wijl ik meer een prater ben."

Gestrikt door Sundowns Pretoria, 'omdat ik met culturen kan omgaan '
Clemens Westerhof aan
de slag in Zuid-Afrika

Van onze sportredactie pad sturen, op zoek naar talent. En
talent is er in Zuid-Afrika in over-
vloed."

ROTTERDAM - Halverwege de
vierdaagse daminterland tegen
Wit-Rusland heeft het Neder-
lands team een ruime voor-
sprong. Op de tweede dag boek-
ten de Nederlanders een 12-&
zege waardoor de stand na twee
van de vier duels 23-17 is.

Bokser Nunez
weer overeind
BANGKOK -"De Dominicaanse
bokser Danny Nunez mag vrij-
dag uit Bangkok naar huis vlie-
gen. Hij wordt dan uit het zie-
kenhuis ontslagen. Nunez werd
eerste kerstdag in kritieke toe-
stand opgenomen nadat hij
knock out was gegaan tijdens
het wereldtitelgevecht tegen de
Thai Saen Por Ploenchit. Artsen
stelden zwellingen en een bloed-
prop in de hersenen vast. Giste-
ren kon de 27-jarige bokser
alweer op normale wijze eten.

Zwemfestijn
in Maastricht
MAASTRICHT - In zwembadDe
Dousberg te Maastricht wordt
vanaf heden tot en met vrijdag
de International Friendship
Swimmeet gehouden. MZ&PC
heeft een record aantal inschrij-
vingen van 574 deelnemers en 51
verenigingen geboekt. De och-
tendsessies beginnen telkens om
09.00 uur, de finales om 18 00
uur.

Damteam op
voorsprong

Regen jaar
'to
r ayntz, in het dagelijks leven

lichamelijke opvoeding, was ARNHEM - Met de schijnwerpers op zich gericht is Clemens
Westerhof op zijn best. Na het WK voetbal in de Verenigde
Staten was het even stil rond de ex-bondscoach van Nigeria,maar gisterochtend in zijn eigen restaurant, hartje Arnhem!zoemden de camera's weer in op het markante hoofd. Wester-hof glorieerde als nooit tevoren enreikte verbaal weer tot grotehoogten. De 54-jarige Arnhemmer is per 1 januari is benoemd
tot trainer van de Zuidafrikaanse club Mamelodi FC Sun-downs in Pretoria. Dat dient de hele wereld te weten.

Aan de hand van videobeelden
schetste Westerhof gisteren zowaar
een uitvoerig portret van zijn nieu-
we club en het voetbal in Zuid-
Afrika. „Met Nigeria speelden we er
ooit een interland. Het land is in
opkomst. Het niveau van de hoogsteklasse kun je vergelijken met de top
van de eerste divisie in Nederland.
Samba-achtig spelletje, ondankshet feit dat de Engelsman Jeff But-
ler trainer was. Het voetbal is nooit
grof of wild. Er zijn niet eens hek-ken rond het veld."

Westerhof, geflankeerd door zijnzaakwaarnemer Harold Wilhelm,belichtte de achtergrond van hetzoveelste avontuur uiteraard met de
nodige bombarie. „Na vijf jaar
bondscoach in Nigeria te zijn ge-
weest, had ik mijn zoon beloofd
nooit meer naar het buitenland tegaan. Toen die aanbieding kwam,
heb ik thuis dus enorm veel moeten
overleggen. Met de hele family."

niet mag laten schieten. Het is een
geweldige uitdaging en - niet te
vergeten - ook financieel is het aan-
trekkelijk. Ik wil mezelf niet op de
borst kloppen, maar ik mag gerust
zeggen ik een kenner ben van Afri-
ka. Ik kan met culturen omgaan.
Dat weet men in Zuid-Afrika.
Daarom ben ik gekozen."

Kenner

Basketbalteambaalt fors uit
it^RLEM - Voor het eerst
\ bondscoach Toon van Helf-
W deHaarlemse Bas-
ferrf ♦

ee^ een kele wedstrijdW^ten van het Nederlands
\T\ Oranje deklasseerde
O^hester Giants met 98-83.
Wj evenaarde in de kruis-
C?trijd tegen Southern Uni-
in ijy dehoogste score dieooit
Ijg^arlem werd genoteerd:

iwe Nederlandse ploegen ko-
\g aardoor nog in aanmer-W* v°or deplaatsen een tot en■<ii J^8- Oranje gaat verder in
fy K°^le met Hapoel uit Israël

uit Kroatië. Goba<4j * in de andere groep tegen
fej^ionale tg^ van Austra-
\ *" hetBraziliaanse Sao Pau-

Kampioen

Westerhof oriënteerde zich vorige
maand in Johannesburg en Preto-
ria, sprak met de clubmensen, be-
keek stadions en zag vervolgens de
balans naar de positieve kant door-
slaan.

De opdracht voor Westerhof is evensimpel als duidelijk: kampioen wor-den en de beker pakken. „Dat moetlukken. Ik heb de toezegging dat ik
versterkingen mag halen. Elke clubmag vijf buitenlanders opstellen, opdit moment hebben ze er drie. Mo-gelijk zoek ik aanvulling uit Neder-land. Keeper Ron Olyslager komt
wat mij betreft in aanmerking."

Dat was niet gemakkelijk. Nigeria
is ver, Zuid-Afrika is nog eens vier
uur verder vliegen. „We kwamen
echter tot de conclusie dat ik dit

Sander Groen
haakt af na

blessure
HOENSBROEK - Het meren-
deel van de kwartfinalisten in
de A-afdeling van het Cadac-
Consten-Breij tennistoernooi in
Hoensbroek is bekend. Sander
Groen, finalist van de nationale
Masters in Amsterdam, moest
zijn eerste partij tegen Mare
Merry na een met 6-4 verloren
openingsset wegens een blessu-
re opgeven.
Groen treedt vandaag niet meer
aan, waardoor zijn volgende te-
genstander, Armand Custers,
zich samen met Merry bij de
laatste acht heeft gevoegd.
Voorts promoveerden Erik
Brummer die van Peter van
Dommelen won, en Martijn Bok
naar de kwartfinales. Rogier
Wassen gaat over als winnaar
van poule B. Het toernooi in
Sportpaleis Hendriks wordt
vandaag voortgezet.

IndrukRuim baan voor badminton jeugd
aru^OEK - Badmintonclub Victoria houdt deze week haar jaarlijk-

rMa] uPgraded jeugdtoernooi. Naast de Nederlandse jeugdselecties
re uaenten uit anc*ere vooraanstaande Europese landen van de partij. In§en worden zevenhonderdvijftig partijen afgewerkt.
Srleag Deginnen in vier sporthallen (De Deyl Hoensbroek, Kaldenborn
%% ?' Varenbeuk Heerlen en Rumpen Brunssum) de voorronden. DeNtt *!nales en eindstrijden zijn morgen in De Deyl. De troostrondeaiezelfde dag gespeeld in de Kaldenbornhal. De vrijdag is gereser-voor landenwedstrijden. " Clemens Westerhof: „Het is allemaal prima geregeld."

Archieffoto: LD

Binnen een week was de zaak be-
klonken. „Ik heb een zeer goede
indruk van de club gekregen. Sun-
downs heeft een Griekse eigenaar.
Diens vrouw is de manager en een
zus van de manager doet de admini-
stratie. Prima geregeld dus. Ik krijg
drie assistenten, een fysiotherapeut
en een teamleider. Verder ben ik
hoofd scouting. Ik kan scouts op

Olyslager kon aan het begin van dit
seizoen niet tot overeenstemming
komen met De Graafschap en zit nu
zonder club. Westerhof wil verder
Gerry van Eijk uit Didam als kee-
perstrainer meenemen. Ook bij het
Nigeriaanse nationale elftal nam
Van Eijk, als assistent van Wester-
hof, de keepers onder handen. En
wie weet wat Clemens Westerhof
nog meer aan gegoochel achter dehand heeft. Voorlopig heeft hij 'de
zaak weer voor elkaar, ook met de
'family'.

andidaten

Peperdure fiets
gestolen uit zaak
Fedor den Hertog
DILSEN - Bij een inbraak in de
nacht van maandag op dinsdag
is uit de fietsenwinkel van Fedor
den Hertog in Dilsen voor rond
dertigduizend gulden aan mate-
riaal gestolen. Het kostbaarste
stuk dat werd meegenomen, is
een exclusieve mountainbike die
geprijsd stond voor - omgere-

kend in Nederlands geld - 8.500
gulden.

De dieven ontfermden zich ver-v
der over de duurstekleding, fra-
mes, pedalen en accessoires.
Daaronder ook een electronische
hartslagmeter.
De bekende Nederlandse oud-
wielrenner die al jaren in België
woont, kreeg enkele weken ook
al ongewenst bezoek. Toen werd
een speciale tandem waarop hij.
en zijn vrouw toertochten maak-
ten, ontvreemd.
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Danny Nelissen weer amateur
Fred Rompelben
vindt onderdak

MAASTRICHT - Wat Da 4
Nelissen niet lukte, viel ''V-
Rompelberg zomaar in jL
schoot. De Maastrichtenaar!
volgend jaar Abraham *W
maar met geen zeven PaaIjF
van de fiets te krijgen is, ST
met ingang van het nieuwe*
zoen voor de kleine België
profformatie Vossche"'
Merckx. Rompelberg is da^'
de enige Nederlander. .
De ploeg bestaat verder uit l
Belgen De Wilde, Schoefs, W
we, Van Slycke en Lapag^J!
mede de Rus Kravtsjov. $5
pelberg heeft in de kerst*Jvan de Koninklijke Nederig!
se Wielrenunie zijn vijfent**P
tigste proflicentie ontvang 6".!
In '95 is hij van plan zijn sp*ï
loopbaan te beëindigen m^vestigen van het werelds^!heidsrecord met gangma^
Hij wil het op 250 kilometer^uur brengen. Het record s"ï
nu op 245 kilometer.

sport in cijfers
TAFELTENNIS
Hoensbroek. Cadac-Consten-^\toernooi. HEA: Brummer-Van JJJ\melen 4-6, 6-1, 7-6 (7-4); Merry-GJJjj
6-4 opgave Groen; Wassen-He*;j
6-2, 6-3; HEB1: Van Helmond-I^8-2; P. van Dommelen-PlauschienJJHoek-Przibella 8-6; P. Parent-D-j
termans 8-3; Hooijmaijers-Tinll'j(|
9-7; Da. Hofman-Zapour 8-1; «
Antwerpen-Wouters 8-6; DEB1: !Jdeutsch-Coenemans 8-3; Heifl'jj
Wetzels 8-0; Wouters-Hansseti \
Dullens-Van de Aa 8-3; HEB2: EwJCoopmans 8-6; Bastings-Nievel^
8-5; J. Parent-C. Sistermans 8-3; \
regard-Van Osch 8-5; MohabirS»'
Sijben 9-7; Stassen-Nelissen 6-1%
sink-P. Parent 8-5; Nellissen-Ba":,
kers 8-6; DEB2: Bruls-Zimmer%
8-0; Jacobs-Pubben 8-2; Da*"
Geraedts 8-2.
RUITERSPORT
Mechelen. Internationaal spring
cours: 1. Whitaker/Two Step, 2. Kj
sink/Easy Jumper, 3. Van Geenbw
Freestyle.

BILJARTEN
Zundert. GP driebanden, eerste r*Jjj
Poule A: Arnouts-Caudron 50-4Jj}
Sayginer-Broeders 50-45/43. Po"!;*
Jaspers-Valentijn 50-39/37, Dl^
Komori 50-45/31.
SCHAKEN
Groningen. Internationaal schaafnooi. Achtste ronde: Azmaiparasj «
Miles 1/2-1/2, Joesoepov-Beljayj
1/2-1/2, Georgiev-Hodgson V
Goelko-Sokolov 1/2-1/2, Van *%
Tiviakov 1-0, Van der Wiel-AWJ
0-1. Stand: 1. Almasi 5 1/2, 2. J<*s.
pov, Sokolov 5, 4. Beljavski, GeoTPf
Goelko 4 1/2, 7. Azmaiparasjvili X
Miles, Tiviakov, Van Wely, Van
Wiel 3 1/2, 12. Hodgson 1. ,

Traangas als
kerstsurprise

NEW VORK - De Russische?
hockey-ster Sergei Zubo^ j

tweede kerstdag tijdens J
wandeling met vrouw en £ .
in de Newyorkse wijk BrooK^met traangas bespoten- „
24-jarige Zubov is de grote *
dette van de New Vork rXaflej,
in de Noordamerikaanse P^L
competitie, die door een z* j-
lijk geschil nog steeds nie
begonnen. s-Het gezin van Zubov werd'
tiggevallen door een groep ) t.
geren. Na een opzettelijke
sing met zijn kinderw^jj
sprak de rijzige Zubov (L-
-meter, 90 kilo) een waars c j,

wing uit. Een van de jong*^
bespoot hem toen met traarau
Het incident werd gezien "],
een passerende politiepatr0 j
le. De traangasspuiter *L\'
opgepakt en ingesloten. Zll -ekon na behandeling in het *
kenhuis naar huis. y

biljarten
Distriet-Zuid-Limburg
Drieb.A.
Br wapen-Gona 5-2
Modem-Modem 2 0-7
Heukske-Born 5-2
Quick-Holtum 0-7

Drieb.B.
Schinnen-OHVZ 5-2
DJB-BBC 0-7
Kantje-Br wapen 2-5
Apollo-Touche 7-0
Schaesberg-Eendracht 2-5

Drieb.C.
Carambool-Keizer 4-3
BBC-St.Heerlen 3-4
Treffers-VKC 2-5
Z.B.Bock-OHVZ 2-5
Vink-Br.wapen 4-3

Drieb.le klas
Spaans-Fairpl 3 1-6
Volkshuis-DJB 5-2
Fairpl. 2-Fairpl. 0-7
Waubach-Vink 5-2
OHVZ-Wolfrath 7-0
Caramb.-St.Heerlen 2-5

Drieb.2e klas
St.Heerlen 2-St.Heerlen 3 5-2
BCV-Hoefijzer 5-2
Kantje-Volkshuis 3 5-2
'tVen-Eikhagen 7-0
Volksh 4-Volksh.2 0-7
Fairpl-Carambool 0-7

IA
BVG-Kempke 4-3
Oase-Bom 2-5
Luip-Tjoba 7-0
Statie-Wolfrath 2-5

1B
Keizer-t Ven 7-0
Schaesb.-BCH 7-0
St.Hoger-N.Klossen 2-5
Sibbe-Bavo 7-0
BBC-Oase 7-0
IC
Hoefijzer-Apollo 4-3
Schaesb 3-Schaesb.2 7-0
Juliana-N.Klossen 6-1
ZBl.Bock-Waubach 5-2
St.Heerlen-Keizer 5-2

2A
Kempke-Eikenboom 2-5
Born-BVG 5-2
HGK-Luip 5-2
Wolfrath-Maasband 5-2
Holtum-Gona 7-0

2B
Kempke-Maasband 5-2
Oase-Eikenboom 5-2
Statie-Sociëteit 5-2
Stein-TIP 3-4
Sanderb.-Benelux 2-5
2C
St.Hoger-Klosje 4-3
L.Band-Brunssum 4-3
Tjoba-Hofke 5-2
Butting-BBC 7-0
Volksh.-Lindenh. 2-5
2D
N.Klossen-Bavo 2-5
St.Heerlen-Beatrix 7-0
VKC-BCV 0-7
Keizer-Hoefijzer 2-5
St.Hoger-Ransdaal 2-5
2E
OHVZ-Schaesb. 4-3
Kantje-St.Hoger 2-5
N.KIOSS.6-N.KIOSS.S 5-2
ABC-Waubach 2-5
Z.Bl.Bock-Hoefijzer 2-5

2F
't Ven-Apollo 2-5
Hoefijzer-Juliana 0-7
St.Hoger-Carambool 2-5
N.Kloss.-Academie 7-0

3A
Benelux-Sanderb. 2-7
Quick-Statie 2-7
Baandert-Tjoba 4-5
Eikenb.4-Eikenb.s 9-0

3B
Eikenb.-HGK 2-7
Sibbe-St.Hoger 4-5
Meers-Maasband 4-5
Tjoba-Heukske 2-7

3C
Weustenr.-Vr.kring 9-0

1Eendr.-ftaander 3-6
Z.Bl.Bock-Matchp. 4-5
Schaesb.-DJB 4-5
Butting-ABC 7-2

4A
Maasb.-Luip 7-2
BVG-Born 7-2
Heukske-Eikenb. 7-2
Wolfrath-Holtum 2-7
Stein-Sanderb. 4-5
Benelux-Kempke 7-2

4B
Statie-Baandert 2-7
Paesjsjtal-Schinnen 2-7
Klosje-BVG 5-4
Lindenh.-Bolksh. 4-5
Oase-Stadion 2-7
Luip-Eikenb. 6-3

4C
BCV-DJB 6-3
't Ven-BVM 0-9
Brunssum-St.Hoger 5-4
Eikhagen-Beatrix 7-2
Juliana-Butting 2-7
Caramb.-Irene 5-4

4D
Bavo-Beatrix 7-2
N.Kloss.-Juliana 2-7
Eikhagen-L.Band 2-7
BCH-Ransdaal 2-7
DJB-Schaesb. 4-5
L.Band-BCV 7-2

5A
Wolfrath-Gona 5-4
Oase-Lindenh. 6-3
Kempke 9-BCH 2-7
5B
Baandert-Stadion 2-7
Paesjsjtal-Oase 2-7
Kempke 8-Kempke 6 4-5
't Ven-Eikenboom 2-7
Br.wapen-Treffers 4-5

5C
N.Kloss.B-N.Kloss.9 9-0
Apollo-Eikhagen 0-9
Irene-Eendr. 7-2
Fairpl.-Caramb. 5-4
DJB-Schaesb. 4-5
N.Kloss.lO-Br.wapen 9-0

Drieb.A
Holtum-Luip 6-1
Born-Quick 7-0
Gona-Heukske 7-0
Drieb.B
Waubach-Apollo 0-7

BBC-Schaesberg 5-2
Br.wapen-Schinnen 3-4
Touche-DJB 5-2
Eendr.-Kantje 7-0

Drieb.C
VKC-Carambool 4-3
OHVZ-Treffers 3-4
Br.wapen-BBC 4-3
Keizer-Vink 5-2
St.Heerlen-DJB 0-7

Drieb.le klas
St.Heerlen-Fairpl.2 7-0
Wolfr.-Volksh. 2-5
Fairpl.3-Waubach 4-3
Fairpl.-OHVZ 5-2
Vink-Caramb. 0-7

Drieb.2e klas
Hoefijzer-St.Heerlen 2 2-5
Volksh.3-Volksh.4 6-1
Eikhagen-Kantje 4-3
St.Heerlen 3-'tVen 5-2
Volksh.3-Fairpl. 2-5
Caramb.-BCV 5-2

IA
Kempke-Statie 3-4
Societ.-Oase 5-2
Wolfr.-Luip 6-1
Born-BVG 7-0
Tjoba-Gona 5-2
Gona-Societ. 5-2

1B
N.Kloss.-Schaesb. 5-2
Oase-St Hoger 5-2
't Ven-BBC 2-5
BCH-Sibbe 0-7
Bavo-Keizer 4-0

IC
Keizer-Juliana 3-4
Z.Bl.Bock-Hoefiizer 5-4
N.Kloss.-Schaesb.3 4-3
Apollo-St.Heerlen 7-0
Schaesb.2-Waubach 5-2

2A
Eikenb.-Holtum 7-0
Luip-Wolfrath 7-0BVG-Benelux 2-5
Gona-Born 0-7
Maasb.-Kempke 0-7

2B
Eikenb.-Statie 5-2
Maasb.-Oase 0-7
TIP-Kempke 5-2
Societ. -Stadion 4-3
Benelux-Stein 3-4
2C
Brunss.-Butting 5-2
Klosje-Volkshuis 0-7
BBC-Treffers 5-2
Hofke-St.Hoger 5-2
2D
Bavo-VKC 7-0
Beatrix-St.Hoger 2-5
BCV-Sibbe 7-0
Hoefijzer-St.Heerlen 1-6
Ransd.-N.Kloss. 2-5

2E
Hoefijzer-Kantje 0-7
St.Hoger-OHVZ 2-5
NKloss.s-Z.Bl.Bock 4-3
WaubTch-N.Kloss.6 2-5
Schaesb.-ABC 2-5

2F
Juliana-'tVen 0-7
Academie-Hoefijzer 2-5
Caramb.-N.Kloss. 3-4
Apollo-Schaesb. 5-2

3A
Tjoba-TIP 7-2
Statie-Baandert 7-2
Oase-Eikenb.4 4-5

3B
Klosje-Eikenb. 4-5
St.Hoger-L.Bajid 2-7
Wolfr.-Meers 5-4
Maasb.-Tjoba 2-7
L.Band-Klosje 7-2

3C
Haander-Schaesb. 6-3
Vr.kring-Eikhagen 5-4
Matchp.-Butting 6-3
DJB-Z.Bl.Bock 9-0
ABC-Weustenr. 2-7

4A
Born-Wolfrath 5-4
Sanderb.-Heukske 5-4
Eikenb.-Benelux 7-2
Kempke-BVG 4-5
Holtum-Maasb. 3-6
Luip-Stein 4-5

] 4B
IEikenb.-Klosje 0-9! Stadion-Statie 4-5
Schinnen-Lindenh. 9-0
Volksh.-Oase 2-7
Baandert.-Luip 5-4
BVG-Paesjsjtal 5-4

4C
Beatrix-Brunssum 9-0
BVM-Juliana 8-1
Butting-BCV 3-6
Irene-'t Ven 2-7
St.Hoger-Caramb. 4-5
DJB-Eikhagen 7-2
4D
L.Band-N.Kloss. 6-3
BCV-Eikhagen 7-2
Ransdaal-DJB 1-8
Beatrix-BCH 2-7
Juliana-Bavo 3-6
Schaesb.-L.Band 4-5

5A
Lindenh.-Heukske 9-0
Gona-Sibbe 5-4
BCH-Oase 6-3
Kempke 5-Kempke 9 0-9
Sibbe-Volksh. 7-2

5B
Kempke 6-Baandert 0-9
TretferSjTjoba 7-2
Eikenb.Skempke 8 9-0
Stadion-Br.wapen 4-5
Oase-t Ven 7-2
5C
Br.wapen-Apollo 2-7
NKloss.9-N.Kloss.lo 2-7
Eikhagen-DJB 2-7
Eendr.-Fairpl. 4-5
Caramb.-N.Kloss.B 7-2
Schaesb.-Irene 5-4

Distr.Maastricht
Cl-A
O.d.Klos-Heer 2-5
Ulestr.-Vr.kring 5-2
Kcizer-Sjaan 2-5

Cl-B
DBA-Rheing. 3-4
KOT-Ulestr.2 5-2
Geertr.-O.d.Klos 2 4-3
C2-A
Das-OO Itteren 5-2
Berceuse 2-Keer 5-2

Keizer 2-Diekske 7-0
Voliere-O.d.Klos 5 7-0

C2-B
OO Itteren 2-MBV 2 4-3
KOT 2-Gerlach 5-2
O.d.Klos 3-Voliere 2 5-2
Duuker-Vilt 5-2
Keer 2-Vr.kring 2 3-4

C2-C
KOT 4-Banholt 4-3
OO Heer-Poort 7-0
Haverp.-Rheing.3 7-0
O.d.Klos 4-Eijsden 4-3

C2-D
Concordia-Ulestr.4 3-4
Eijsden-KOT 3 2-5
Bunde-Ketsers 5-2
Rheing.2-A.Raak 0-7
BAM-Heer 3 2-5
Banholt 2-Geertr.2 4-3

C3-A
DBA 2-Nazareth 2-5
OO Itteren 3-Ulestr.s 5-2
Vilt 2-MBV 4 7-0

golfbiljarten
Eindstanden
Najaarscompetitie
ZNGF
Hoofdklasse
Berg.Balke 12-20
Olympia 12-16
Pumpje 12-14
't Eikske 12-14
Molenberg 12-14
BVC 12-12
OBK 12-11
GroeneDal 12-10
Molenberg2 12- 8
De Stern 12- 1

Eerste klasse
OBK 2 12-17
Olympia 2 12-17
Groene Dal 2 12-14
AgenKirk 12-14
Hanneman 12-13
Cosy Corner 12-12
Gouden Leeuw 12-11
Mlolenberg3 12-10
OBK 3 12- 9
Berg.Balke 2 12- 3

Tweede klasse
Pumpje2 11-17
Pumpje3 10-15
Voelender 11-12
Monument 11-12
Molenberg 4 11-9
AgenKirk2 11- 9
Cosy Corner 2 10- 8
Hanneman 2 10- 8
De Stern 2 11- 6
Derde klasse
GBC Royal 12-20
Oud Schaesberg 12-19
BVC2 12-16
Op't Gaat 12-15
Groene Dal 3 12-12
Cosy Corner 3 12-11
Pumpje4 12- 7
Monument 2 12- 7
Dopgere 12- 7
't Eikske 2 12- 4
Vierde klasse
De Stern 3 12-24
Voelender 2 12-22
Groene Dal 4 12-16
Dopgere 2 12-14
Jeeteberg 12-13
Molenberg 5 12- 8, Groene Dal 5 12- 7
OBKS 12- 7
Monument 3 12- 7
De Stern 4 12- 2
Nederlandse Golfbiljart Bond
District Echt
Hoofdklasse

1 Tapperieke 9-18
i GBCPey 9-16

Deelgaard 9-12
GBCSlek 9-12: Greuske 9-10

! Heukske 9- 8
GBCSlek 2 9- 5

" Village 9- 4
I Kerkzicht 9- 4

Tapperieke 2 9- 2

Eerste klasse

' Deelgaard 2 9-18

' Ons Genoegen 9-13
I GBCPey 2 9-10
1 Putbroekerß. 9-10
I Montfort 2 9-9
! Eige Meining 9- 9

Hingen 9- 7
I Village 2 9- 6
IDe Donck 9- 5
I GBC Spee 9- 3

Tweede klasse
Greuske2 7-14
Kerkzicht 2 7-10
Village4 7-10
Paersstal 7- 6
Villlage3 7- 6
Hingen 2 7- 5
GBC Spee 2 7-5
DeDonck2 7- 0

District Weert
Hoofdklasse
Stamgasten 11-17
Royal 11-15
Schuttershoeve 11-14
Anker 11-12
Boshoven 2 11-4
Royal 2 11- 4

Eerste klasse
Boshoven 3 11-19
Stamgasten 2 11-13
Umbelderke 11-13
GBCLeike2 11-13
Laar 11-10
Anker 2 11- 8
Stamgasten 3 11-8
Graswinkel 11-4

Tweede klasse
Swing Mill 10-17
Schuttershoeve 2 10-13
Luchtpost 10-12
Anker 3 1(1-12
Hof van Leuken 9-11
Laar 2 9-11
Swing Mill 2 10- 5
Bachelor Club 10- 3
DeHook 10- 2
Anker 3 2 pt.in mindering

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
BYE 3-Jagerslust 10-20
Pimpernelleke 2 10-19
Maasgolf2 10-14
BCW 10-13
Dennenoord 10- (i
Jagerslust 10- 5
BYE 3 10- 3

Eerste klasse
De Kwartel 10-14
De Inrit 10-14
OBKK 10-12
BCW 2 10-10
Biej Mart 10- 7
Jagerslust 2 10-3

Tweede klasse A
BCW3-De Viersprong

ft
BCW3
't Hukske 2 ft
De Viersprong
De Kwartel 2
Beringe
Heytse

Tweede klasse B 'Pimpernell.3-De Zwaa"
Eikske
De Riva
Jagerslust 3
De Zwaan
Pimpernelleke 3 ft
DeHook

Derde klasse A
OBKK 3-Hukske 3

BVE4
Hukske 3 1»Oad Leivere l'
OBKK 2 l*
Dennenoord 2 ft
Biej Mart 2

Derde klasse B
Den Tup »'De Inrit 2
BVES
De Leste Bal
Viersprong 2

schaken
Twaalfde Schaaknach'
van Maastricht

1 Reinderman l
2. Knoppert 11'(
3. Burovic lij
4. Sanijs jl'
5. Van Gils l l'
6. Kinkels I>'
7. Kasanardjo
8. Verhagen [L
9. Bekkering il

10. Pene

SWEIKHUIZEN - Danny Nelissen keert terug naar de ama-
teurs. De profwielrenner uit Sweikhuizen wachtte bijna twee
maanden op de ondertekening van het contract bij de Belgi-
sche formatie Collstrop. „Ze hebben mij vanaf november aan
het lijntje gehouden." Zijn geduld is op.

De 24-jarige Nelissen was drie sei-
zoenen beroepsrenner; eerst bij
PDM, later bij TVM. Dit jaarwerd
zijn seizoenstart opgehouden door
een medisch bericht dat hij hartrit-
mestoornissen had. Bij volgende
medische onderzoeken werd echter
volledige gezondheid vastgesteld,
waarna hij zich weer present meld-
de in het peloton.

Werkgever
Omdat zijn contract bij de TVM-
ploeg van Cees Priem afliep, ging
hij op zoek naar een nieuwe werk-
gever. Dat leek te lukken. Hij kwam
tot een overeenkomst met de Belgi-
sche formatie Collstrop.

Met kerst kreeg hij echter wan
ploegleiderWilly Teirlinck te horen
dat de equipe vol zat. Danny Nelis-
sen hoopt alsnog bij een of andere
kleine formatie als prof aan de slag
te kunnen. „Zo niet, begin ik ge-
woon weer opnieuw bij de ama-
teurs."

Pijnlijk
Voor Danny Nelissen eindigt 1994
zoals het begon: in mineur. „Het is
heel pijnlijk wat er met me is ge-
beurd. Ik was van plan alles goed te
maken, alle ellende te vergeten. En
dan gebeurt dit weer." Hij zal geen
juridische stappen ondernemen te-
gen Collstrop. „Dat is niet goed
voor mijn naam in de wielerwereld.
Dat is me dit jaarwel duidelijk ge-
worden."

Hij heeft immers vaker met dat bijl-
tje gehakt. In januari beslisten spe-
cialisen van CardioSport, na bestu-
dering van de laatste inspannings-
test, dat verder fietsen, voor Nelis-
sen hetzelfde was ajs ■ een zelf-
moordpoging. Daarmee leek een
abrupt einde gekomen aan de loop-
baan van een renner die een gouden
toekomst voor zich had.
Cees Priem noemde hem zelfs 'een
tweede Joop Zoetemelk' en dat be-
ketent nogal wat uit de mond van
de Zeeuw, doorgaans nogal zuinig
met complimenten.

Talent
Nelissen had talent, wilskracht, had
net een huis gekocht in Sweikhui-
zen, was pas getrouwd en boven-
dien bleek zijn vrouw in verwach-
ting van haar eerste kind. Al met al
een zeer vruchtbare basis voor een
mooie carrière. En toen kwam dat
bericht.
Een herkeuring echter door specia-
listen in Maastricht wees uit dat er
weliswaar sprake was van een extra
'slag' van het hart, maar dat deze
ongevaarlijke hartritemstoornis een
vervolg van zijn carrière niet in de
weg hoefde te staan. Maar TVM
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wilde Nelissen niet meer"terug en
die houding had weer tot gevolg dat
Nelissen zich afkeerde van zijn
werkgever.

Hij wilde wel het geld waarop hij
recht meende te hebben. TVM wilde
de uitspraak van de bedrijfsvereni-
ging afwachten alvorens salaris uit
te keren over de periode dat Nelis-
sen 'arbeidsongeschikt' langs de
kant had gestaan. Nelissen werd
uiteindelijk financieel tevreden ge-
steld.

Realiteit
„Daar koop ik nu helemaal niets
voor. De keiharde realiteit is dat ik
geen ploeg heb." De Gasbel Tour en
de Ster van Zwolle in plaats van de
Dauphiné Libéré en de Ronde van
Spanje. „Het zal even wennen zijn,
terug bij de amateurs. Maar wie
weet, misschien keer ik via deze
omweg wel weer terug bij deprofs."

Eddy Schurer zit in ongeveer het-
zelfde schuitje als Nelissen. Hij
heeft zijn wielercarrière definitief
beëindigd. De 30-jarige Fries reed
het afgelopen seizoen voor de His-
tor-ploeg van Peter Post. Die is
inmiddels opgeheven. Schurer be-
sloot niet langer op nieuwe aanbie-
dingen te wachten en koos voor zijn
maatschappelijke carrière. Hij
peinst er niet over om nog bij de
amateurs te gaan rijden. # De aansluiting gemist. Danny Nelissen, hier nog in TVM-dienst, begint opnieuw bij de amateurs. Foto: dries linssen

Dagje tafeltennis 'om depingping'

Wereldtop in Aken
# Bartok-speler Chen Sung

mikt tijdens het Aix Open
op een van deforse
geldprijzen.
Foto: PETER ROOZEN

Van onze correspondent
ROB DE BAS

SITTARD - Peter Smeets wordt
met ingang van het nieuwe seizoen
trainer bij vierdeklasser DVO.
Smeets, afkomstig van Slekker
Boys, volgt bij DVO Wil Leurs op.
Leurs neemt komend seizoen Slek-
ker Boys onder zijn hoede.

HEERLEN - Achmed Sevdican
stopt na twee jaar zijn werkzaam-
heden als trainerscoördinator bij
Heerlen Sport.

GELEEN - Trainer René Cremers,
sinds begin 1992 werkzaam bij vier-
deklasser SV Kluis, heeft zijn con-
tract met de club uit Geleen met een
jaarverlengd.
SPAUBEEK - VV Spaubeek en
trainer Rob Schwillens zullen in het
seizoen '95/96 hun samenwerking
continueren.

ROOSTEREN - Derdeklasser VV
Roosteren weet zich ook volgend
seizoen verzekerd van de diensten
van trainer Jo Muyris. Muyris is
thans bezig aan zijn tweede seizoen
in Roosteren.

Lotto 51. Eerste prijs: een winnaar,
een miljoen gulden. Tweede prijs: 4
winnaars ’ 19.097,20. Derde prijs: 93
winnaars ’ 1.232. Vierde prijs: 4.746
winnaars ’ 24,10. Vijfde prijs: 70.143
winnaars ’ 5.

Lucky Ten van gisteren: 2-7-8-11- 15 - 17 - 24 - 31 - 33 - 37 - 45 - 51 -54 - 58 - 60 - 62 - 66 - 71 - 72 - 77.

AKEN - Tafeltennis van het
hoogste niveau met als inzet een
buidel marken. In de sporthal aan
de Neukölnerstrasse in Aken start
vrijdag om 11.00 uur het hoog ge-
noteerde toernooi Aix Open.
Dankzij een budget van honderd-
vijftigduizend DM is de complete
Europese top van de partij. Bo-
vendien verschijnen de huidige
nummers een en twee van de we-
reldranglijst, Wang Tao en Jean
Michel-Saive, aan de tafel. Ande-
re vedetten zijn Andrej Grubba,
Zoltan Primorac, Chen Xinhua en
Jörg Rosskopf.

De Nederlandse inbreng bestaat uit
de nationale selectie: Trinko Keen,
Gerard Bakker, Jörg de Cock, Ro-
nald Vijverberg, Marco Bottram,
Henk van Spanje en Chen Sung van
het Limburgse Bartok/Van Sloun
Interieur.

Het totale prijzengeld bedraagt
vijftienduizend DM. De winnaar
mag vijfduizend mark op zijn reke-
ning bijschrijven. Het evenement
wordt in meer dan dertig landen op
televisie uitgezonden. Info toe-
gangskaarten: 045-714064.
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