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Riem dient
strafklacht in

JPASTRICHT - De raadsman vanI ontslagen PvdA-burgemeester
Jr"- Riem van Brunssum, mr. J.jP"chal,gaat een strafklacht indie-
flr hij de Maastrichtse hoofdoffi-F van justitie mr. J. Fransen.
Pfrin eist hij dat de hoofdofficier
>Lr°ekt welke medewerkers van
|E\ °penbaar ministerie in Maas-
(Ep?* gegevens over het strafrech-
|P« onderzoek tegen de van cor-
PPtie verdachte oud-burgemeester
P°en laten uitlekken naar de

K^rder deed Marehal pogingen
i J* achter te komen wie informa-
f «eeft doorgespeeld naar enkele
realisten. Hij spande gedingen

__°m e betrokken persvertegen-
zuigers te dwingen hun bron-

Éte noemen. In eerste instantie
sten de journalisten de namen
de informanten bekendmaken,

lrr na hoger beroep hoefde dat
O niet.

het weer

HefL EN REGEN
$tto e?n stevige zuidwestelijke
"aar*11118 wor<*t een storing
Ijj . °nze omgeving gestuurd.

ochtend is het zwaar
Uw *en z_n er perioden
tige

re._en. Er staat een krach-
ke ."V1*! uit een zuidwestelij-
die ricl»ting. De temperatuur
is d°Verdag rond de 12 graden
Voo van«acht tot 7 graden,
tenj Ve'dere informatie betref-_Hhte "et weer in Limburg11 » bellen 06-9775.

Crisiscentrum
Volgens woordvoerder Nico Prick
van de gemeenteMaastricht ziet het
ernaar uit dat er net geen crisiseen-(
trum hoeft te worden ingericht. Dat
gebeurt volgens een klaarliggend
draaiboek bij een stand van 44.10
meter boven NAP. Prick: „De Maas
stijgt snel. In de afgelopen 24 uur
nam het peil toe met drie meter. Of
de Maas nog verder stijgt zal met
name afhangen van het weer in de
Belgische Ardennen."

Rijkswaterstaat verwacht voorals-
nog niet dat er weer een overstro-
ming plaatsvindt. „We blijven
alert," verzekert woorvoerder Kue
Chean Wu.

Weersverwachting
In de Ardennen zijn twee toevoerri-
vieren van de Maas, de Ourthe en de
Amblève, al buiten hun oevers ge-
treden. Volgens de laatste weersver-
wachting wordt droger weer ver-
wacht boven het bossengebied in
België.

Ondanks de gunstige hoogte-voor-
spellingen op basis van onder meer
neerslaggegevens uit Frankrijk,
België en van het KNMI, kunnen de
inwoners van de zuidelijke Maas-
dorpen toch door het wassende wa-
ter verrast worden. Door het steile
verloop van de rivier kan het water
uit de Ardennen binnen zes uur in
Maastricht zijn.

Ook het Geulwater stijgt snel. Als
de regen aanhoudt, dreigen enkele
huizen aan de Eikenderweg in
Schin op Geul onder water te lopen.
De brandweer heeft de bewoners
die op kritieke plekken langs de
Geul wonen via een geluidswagen
gewaarschuwd in elk geval alert te
zijn.

Onderzoek naar fraude door bestuurders WBL
DOOR ERIC VAN DORST

GELEEN - De dienst recher-
chezaken van het ministerie van
Volkshuisvesting (Vrom) ver-
richt sinds enkele weken onder-
zoek naar mogelijk malafide
praktijkep van bestuurders en
ex-bestuurders bij de corporatie
Woningbeheer Limburg (WBL)
in Geleen. De naspeuringenheb-
ben betrekking op de periode
1989 tot en met 1992.

In kringen rond het onderzoek
wordt het aannemelijk geacht
dat een of meerdere (ex-)
bestuurders zich onder de vlag
van deze corporatie materieel
hebben verrijkt.
De Vrom-recherchedienst heeft
inmiddels bij diverse bedrijven
en instellingen mensen gehoord.
Het gaat vooral om ondernemin-
gen die de afgelopen jaren dien-
sten en goederen hebben gele-
verd aan WBL en de Woningver-
eniging Geleen, en om een

aannemer en diverse onderaan-
nemers dieer bouwwerkzaamhe-
den voor hebben uitgevoerd.
Bezocht zijn onder meer elektro-
technische en installatiebedrij-
ven in Geleen en Beek, een hove-
niersbedrijf, een schilders- en
een woninginrichtingsbedrijf in
Geleen en een grote aannemer in
Sittard. Op verschillende plaat-
sen is ook inzage in de boekhou-
ding gedaan.
Naar verluidt hebben de bevin-

dingen tot dusver de vermoedens
van de onderzoekers gevoed. Het
zou onder meer gaan om het
aannemen van goederen en het
gratis of op rekening van een
corporatie laten verrichten van
bouw- en onderhoudswerkzaam-
heden aan privé-woningen.

Zie verder pagina 17

"Ex-wethouder Geleen
doelwit onderzoek
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Rijkswaterstaat kondigt vooralarm afdoor snelle stijging

Hulpdiensten paraat bij Maas
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Rijkswa-
terstaat heeft afgelopen
nacht vooralarm gegeven in
verband met het wassen
van de Maas. Bij vooralarm
worden onder meer de
hulpdiensten gealarmeerd,
waarna zij 'stand by' moe-
ten zijn. De buurtraden in
de Maastrichtse Maasdor-
pen Borgharen en Itteren
worden bij die eerste alar-
mering - bij een niveau van
43.55 meter boven NAP bij
Borgharen - eveneens op de
hoogte gebracht. De Maas
steeg gisteren drie meter.

Volgens een computer-voorspelling
van Rijkswaterstaat van gister-
avond zal de Maas vandaag om
12.00 uur haar hoogste stand berei-
ken: 43.93 meter boven NAP bij de
sluis van Borgharen. Bij een stand
van 44.70 meter bereikt het water
de eerste huizen in Borgharen en It j
teren. De 'topstand' tijdens de wa-
tersnoodramp vorig jaar was 45.90
meter bij Borgharen.

" Het veerpont in Berg aan de Maas, gisteren nog niet uit de vaart, vormt voor het publiek inmiddels een van Limburgs
bekendste ijkpunten voor de hoogte van de Maas. Foto: peter roozen

Contant betalen bij de tandarts
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Na het boren even
'pinnen. Sommige tandartsen eisen
vanaf volgende week maandag con-
tante betaling. Maar, wie platzak is
en barst van de kiespijn, wordt toch

geholpen. De tandarts heeft name-
lijk de verplichting pijn lijdende
patiënten te behandelen.

Een tandartsenpraktijk in Zoeter-
meer eist vanaf 1 januari contante
betaling voor alle verrichtingen tot
500 gulden. Voor het gemak wordt
in deze praktijk een betaalauto-
maat geïnstalleerd.
Met ingang van het nieuwe jaar
worden tandartsen met meer admi-
nistratieve handelingen geconfron-
teerd. De extra kosten die dat met
zich meebrengt, hopen ze op te van-
gen door de patiënt onmiddellijk te
laten betalen. Tot nu toe stuurde
een tandarts iedere maand één to-
taalrekening naar hetziekenfonds.
Vanaf 1 januarikrijgt echter iedere
individuele patiënt een rekening
gepresenteerd. Als gevolg van een
kabinetsbesluit moeten zieken-
fondspatiënten boven de negentien
jaar zelf gaan betalen voor het vul-
len of trekken van tanden en kie-
zen. Een aanvullende verzekering
die alle tandheelkundige handelin-
gen vergoedt, kost circa 180 gulden
per jaar. P. de Klerk van de Consu-
mentenbond vindt de contante be-

taling 'te ver gaan' en 'klant-
onvriendelijk'. „Het zijn zorgverle-
ners. 'Boter bij de vis' past daarniet
bij. Ik kan me voorstellen dat men-
sen dan eerder zullen besluiten niet
naar de tandarts te gaan. Maar een
tandarts heeft ook een zorgplicht.
Als het noodzakelijk is, moet-ie hel-
pen." De tandarts heeft wel het
recht iedereen meteen te laten beta-
len, erkent De Klerk.

De Nederlandse Maatschappij voor
Tandheelkunde (NMT) zegt niet te
weten hoeveel tandartsen de con-
tante betaling zullen invoeren.
Woordvoerster C. Peddemors: „Bin-
nen de NMT heeft hierover wel een
discussie plaatsgevonden. Overi-
gens is direct betalen al heel ge-
woon bij de dierenarts en de apo-
theek." Het aantal te versturen
rekeningen neemt in 1995 enorm
toe, verwacht de NMT.

Huisartsen zullen voorlopig geen
contante betaling eisen. „Zestig tot
zeventig procent van de patiënten
zitten in het ziekenfonds. Die heb-
ben niets met een rekening te ma-
ken," zegt P. Wouters van de Lan-

delijke Huisartsenvereniging.
„Contante betaling komt alleen wel
eens voor als men naar de plaats-
vervanger van de eigen huisarts
gaat."

sport

V&L verslaat
Dukla Praag
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Danny Nelissen
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Wim Thewissen
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Nieuwe hoop
op 'ereschuld'

voor 1100
ex-koempels

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/LANDGRAAF -De Stichting Silicose Oud-Mijn-
werkers moet ex-koempel Wim
Ederveen (63) uit Landgraaf bin-
nen een maand laten wetenof hij
alsnog in aanmerking komt voor
een silicose-uitkering van 20
mille. Elke dag dat de stichting
te laat is moet men een dwang-
som van 200 gulden betalen.
De stichting heeft onzorgvuldig
gehandeld door een beslissing op
een al in juni ingediend be-
zwaarschrift van Ederveen en
dus van honderden lotgenoten
tegen een afwijzing van een eer-
der verzoek om uitkering einde-
loos voor zich uit te schuiven.
Die uitspraak gisteren van vice-
president mr. G.A.M." Stevens
van de afdeling bestuursrecht
van de rechtbank in Maastricht
heeft grote gevolgen voor de
1100 honderd oud-mijnwerkers
met ernstige silicoseverschijnse-
len of hun nabestaanden die nog
op afhandeling van een aanvraag
wachten.
De in 1990 uit een spontane
werkgroep geboren stichting
kende al 1200 patiënten de ere-
schuld van 20 mille toe en keerde
dus al 24 miljoen gulden uit.

Zie verder pagina 18

" 'Volume longinhoud
bepaalt niet
hoe ziek jebent'
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;t*^Ti"rrrr________________*fi
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Inkrimping veestapel
lijkt onontkoomabaar

(ADVERTENTIE)
Vanavond in de uitzending van
"ZOLANG ER LEVEN IS"
Nederland2(EO) om 22.03 uur

___Je__» _

- dit jaar 80 jaargewordenen 55 jaar
werkzaam in Pakistan.

'StichtingZuster TruusLemmens 80 jaar"
heeft zich als doel gesteld de in zeer

slechte staatverkerende vervoermiddelen
van dediversetehuizen van Zr. Truus
Lemmens te vervangen door nieuwe.
Postbus 75 " 6130AB Sittard

Tel. 046-582633 Fax 046-583645
ABN-AMRO 45.42.10.167

GIRO 7227777

(ADVERTENTIE)

■extra koopavonden!
Q£J9EN 30 DECEMBER

P^rf*** 1 TOT 21 .OO UUR.
I.V.M. OPRUIMING

EN OUDEJAARSPRIJZEN

\W 1 :1 lil JL^^-i-L"l ■
Hl k. "___—---—— ~—■—~____"*

______
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I Bosserveld wijk 17volgen, Noorderbrug helemaal afrijden tot II aanhet stoplicht, dan rechts. (Dus nietde slinger naar hetcen- 1
H trum volgen). Ook te bereiken metstadsbuslijn 10.Gevaarlijk vuurwerk!
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Veterlaarsje in zwart en bruin.
Maten 37-42. v ki _. I
Normaal 49.95 >rfvVW' _mBristolprijs 45.- *^P^_^V^________!
t/m 31 december____»■,'\J»B

__-__ __-__. <___-_»___> .UU■ VTf■■ ROTHEM/MEERSSEN: 'AuGd'Kuilenstrool 75
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DEKRANT VAN LIMBURG
Een betrokken Naam: ■

r ■ krant die haar Adres: ■
lezers een Postcode:

.Ai genuanceerd Plaats:
Telefoonnr. (i.v.m. controle bezorging):r^TJI verslag brengt

van alles wat WM j,, .„ va,t abonnement. ~
Qj^ actueel is. m Hiervoor betaal ik
m4^ Met nieuws- automatisch: v. ’ 29,- per maand\^ -~l ’ 86,90 per kwartaal ■■

P berichten, | v|a acceptg|ro: f) ’3O 50 maand
achtergrond- LJ ’ 88,40per kwartaal 1.... Mi|n bank-/gironummer voor automatische

_f\ reportages, betaling is: i—I—I—LI—P—LJ—U
W *s interviews en __
QT) Handtekening: ■■
"**** advertenties. Als beio^gvoor automatische betaling
T^H Qp eerste kies 'k voor hevo'9ende cadeau: hb

3 "I badhanddoek "I Parkerpen2 Weken ~i reiswekker O pocketcalculator

f "^ j|_p|f Stuur deze bon in een open envelop,
■«■■■-^J __■!»Hl |lfc zonder postzegel, op naar:

§*«■■»»"■■ "^ Limburgs Dagblad, _■
■ ■lil antwoordnr. 46. 6400 VB Heerlen

of bel gratis 06-02299111

,8 710.Ck". 0001 7 | 29-12

(ADVERTENTIE)

ÈSII^ HENDRIKS
%Mffi .KNALT T JAAR UIT!
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Bekering
Te Nuyl verdiende zn sporen voor-
namelijk als toneelregisseur. Bij het
RO-Theater, de Haagse Comedie,
maar ook bij het Friestalige gezel-
schap Tryater. Hij was daarvan drie
jaar lang artistiek leider, nadat hij
dehoofdstad in 1990 was ontvlucht.
„Ik wilde weg uit Amsterdam. Ik
had genoeg van het cynisme." Nog
steeds heeft hij ernstige bedenkin-
gen bij de wijze waarop de meeste
toneelvoorstellingen in deze tijd
worden geregisseerd.

„Toneel biedt, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld opera, de regisseur
veel vrijheid. Er zijn alleen wat let-
ters op een papiertje. Jekunt er let-
terlijk alle kanten mee op. Het valt
me op dat de tendens daarbij nog
steeds is om een stuk radicaal an-,
ders te doen dan jeverwacht, om in
een drang naar vernieuwing lijn-
recht tegen de tekst in te gaan spe-
len. Er wordt een concept bedacht
dat het stuk in de meeste gevallen
niet verdraagt. De regisseur gaat
met de voorstelling aan de haal. Ik
ben het daar absoluut niet mee
eens."

Zijn debuut als operaregisseur
maakte hij bij de Nederlandse Ope-
ra. Hij deed er, twee keer, 'Orpheus
cd Euridice' van Gluck. Het was
zijn definitieve bekering tot een
genre dat hij daarvoor jarenlang
had verketterd. „Als kind ging ik
vol verwachting naar de opera. Ik
vond het verschrikkelijk. Zo ga je
niet met theater om. Het ontbrak
aan regie, aan decors, aan alles. Of-
wel je doet een opera in het Con-
certgebouw of je doet hem niet. Zo
simpel is het gewoon."

De verandering in de operawereld
zelf wekte zijn interesse. „De rol
van de regisseur werd steeds be-
langrijker, zangers gingen zich inte-
resseren voor het acteren." In de
jaren tachtig experimenteerde hij
wat met muziektheater, bestudeer-
de Wagners Siegfried en zag Elek-
tra van Richard Strauss in de regie
van Harry Kupfer. „Dat was zn
eerste regie in Nederland. Ik was
diep onder de indruk. Het was die
voorstelling die in het abatoir

speelde. Toen ik dat had gezien, had
ik zoiets van: nou kunnen we het
zelf ook wel eens proberen."

Toch zou het nog geruime tijd du-
ren voordat hij zijn eerste klassieke
opera zou regisseren. Bij het oude
Forum was hij een aantal keren in
beeld maar tot een bindende af-
spraak kwam het nooit. „Het was
miraculeus, maar er kwam iedere
keer wel iets tussen. Dan kon ik
niet, dan had het gezelschap op het
laatste moment een ander of waren
ze net weer aan het reorganiseren."
Achteraf heeft hij daar wel vrede
mee. „Ik was er nog niet aan toe. Ik
ben hier echt naar toegegroeid."

Nieuwjaarsconcert
MAASTRICHT - Het Schönberg ensemble onder leiding van Oliver
Knussen zal traditiegetrouw op donderdag 5 januari een nieuwjaars-
concert in het Theater aan het Vrijthof verzorgen.
De formule voor deze avond is een feestelijk, afwisselend programma
met muziek voor jongen oud. Voor het eerst zal het ensemble nu ook
in Maastricht het nieuwe jaar inluiden met vrolijke muziek uit deze
eeuw.
Op het programma staan werken van Benjamin Britten, Aaron Co-
pland, Colin Matthews en Oliver Knussen. Het concert begint om
19.30 uur en een kaart kost 25 gulden.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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Sprookje
Rusalka is in Nederland een tame-
lijk onbekende opera. Het stuk
werd dertig jaar geleden voor het
laatst gedaan, daarna was het stil.
„Toen Jan Bouws me vorig jaar
vroeg, heb ik onmiddellijk ja ge-
zegd. Ik had het stuk niet gelezen,
maar die tien minuten op televisie
waren voldoende. Ik wist dat hier
grote mogelijkheden lagen."

De opera is op het eerste gezicht een
sprookje: waternimf wordt mens om
met prins te trouwen; prins laat wa-
ternimf in de steek voor een prinses,
en keert pas terug als het te laat is.
Rusalka ging in 1901 in première,
en is muzikaal - onder meer door
een overvloedig gebruik van Slavi-
sche dansen- nogal traditioneel.
Maar Te Nuyl is ervan overtuigd
dat zich achter de negentiende-
eeuwse muziek een buitengewoon

modern, zeer twintigste-eeuws ver-
haal verbergt.
„De vraag is natuurlijk: is een
sprookje een luchtige vertelling met
een kinderlijke moraal of een ern-
stig, versleuteld verhaal over essen-
tiële menselijke relaties. Ik denk
dat er in dit geval alle reden is voor
het laatste."
De sleutelfiguur in zijn interpreta-
tie is Jaroslav Kvapil, de librettist
van Rusalka. Een man die in Praag
de stukken van Ibsen en Tsjechov
bracht en op gezette tijden naar
Wenen reisde om de nieuwste boe-
ken van Sigmund Freud te kopen.
„Kvapil was op zoek naar de nieu-
we eeuw, hij interesseerde zich voor
psychologie. Hoewel de 'Traumdeu-
tung' van Freud nog moest verschij-
nen, was hij via artikelen op de
hoogte van diens ideeën en opvat-
tingen."

Het sprookje Rusalka wordt in de
versie van Peter te Nuyl herleid tot
Freudiaanse psychologie. Niet de
waternimf, maar de prins is volgens
hem de centrale figuur. „Alleen als
je het hele verhaal vanuit zijn
standpunt bekijkt, krijgt de opera
zin. Dit sprookje is dan ook in mijn
opvatting een droom. Dat zal ik ook
op het toneel zichtbaar maken. Tij-
dens de hele voorstelling bevindt
zich op het podium een acteur. Hij
is degene die het verhaal droomt,
die droomt dat hij een prins is en
aan een romantische liefde ten on-
der gaat."

De decors, van de hand van Mirjam
Grote Gansey, versterken het droo-
machtige karakter van de voorstel-

ling. Slechts zelden geven zij letter-
lijk weer wat er in de tekst staat.
„Alles draait om het onderbewuste,
de droom en de betekenis daarvan
voor het leven. In die droom gaat
het over hele essentiële zaken: het
romantisch liefdesideaal,de onmo-
gelijkheid van dat ideaal en de twij-
fels van de prins. Op een gegeven
moment moet hij kiezen tussen Ru-
salka en de prinses, tussen, zeg
maar, de goddelijke, platonische
liefde en de lichamelijke, orgasti-
sche passie. Het tragische is dat hij
geen keuze weet te maken. De prin-
ses wijst hem af en hij keert nood-
gedwongen terug naar Rusalka.
Daar vraagt hij haar om hem dood
te kussen. De dwaas wil als Tristan
sterven, hij verkiest de Liebestod.
Wat als een Romeo en Julia lijkt te
beginnen, eindigt buitengewoon
subtiel en sterk. Daaraan zie je: dit
is de eerste opera van de twintigste
eeuw."

Rusalka, de eerste eigen produktie
van de NationaleReisopera, gaat op
Nieuwjaarsdag in de Twentse
Schouwburg in Enschede in pre-
mière. Aanvang: 20 uur. In de bak
zit het Orkest van het Oosten, de so-
listen zijnArme Williams-King (Ru-
salka), Hubert Delamboye (Prins),
Ellen van Haaren (prinses), Jaco
Huijpen (Watergeest), Maja Rood-
veldt (Koksmaat) en Lucia Meeuw-
sen (Jezibaba). Dirigent is Johan
van Slageren, de regie is in handen
van Peter te Nuyl.

In Limburg is Rusalka alleen in
Heerlen te zien, en wel op 12 janua-
ri.

kunst

Peter te Nuyl legtRusalka bij Nationale Reisopera op de sofa
Sprookjesopera herleid tot
Freudiaanse psychologie

DOOR HERMAN HAVERKATE

ENSCHEDE - Regisseur Peter
te Nuyl (39) heeft iets met Ru-
salka, Dvoraks muzikale ver-
sie van het wrede sprookje van
de zeemeermin. Jaren geleden
kwam hij al zappend terecht
in een uitvoering van dit na-
tionale pronkstuk van de Tsje-
chische opera. „Ik zag tien
minuten fascinerend muziek-
theater. Ik kende het stuk niet.
Naderhand zocht ik in de gids
op wat het was." De uitvoe-
ring was er een uit Engeland,
de eerste waarbij de vernieu-
wende aspecten van het stuk
ten volle tot hun recht kwa-
men. „In Tsjechië is deze ope-
ra verplichte kost. Het behoort
tot het erfgoed, met alle ramp-
zalige gevolgen vandien. De
ensceneringen zijn meestal
oubollig, je loopt er gillend
weg."

Tijdens de repetitie in het Ensche-
dese onderkomen van de Reisopera
stelt hij zich uiterst terughoudend
op. „Verloren voor de mensheid,
verkocht aan de mens", houdt de
Watergeest de twijfelende Rusalka
voor. Peter te Nuyl wil het anders,
maar legt dat niet dwingend op.
Een uitgebreide discussie over de
bijbehorende gebaren en lichaams-
houding volgt. „Bij een opera is de
componist de eerste regisseur. Daar
heb je je bij neer te leggen. De sa-
menwerking met de dirigent maar
dok de zangers is absoluut wezen-
lijk. Daarmee valt of staat de voor-
stelling die je wilt maken."

Regisseur Peter te Nuyl heeft iets metRusalka, Dvordks muzikale versie van het wrede sprookje van de zeemeermin. Foto: GPI

recept
Zalmsalade
groot blik roze of rode zalm (ca. 410-420 gram), ca.
750 gram aardappelen,zout, 1 klein uitje, 2 augur-
ken, 1-3 eetlepels azijn naar smaak, 1 eetlepel
maïs- of zonnebloemolie, zout, witte peper, mayo-
naise, 8 eieren, tabasco, 2 eetlepels zachte boter.
Laat de zalm uitlekken en verwijder velletjes en
graten. Verdeel in stukjes. Kook de aardappelen
met weinig zout gaar en stamp ze in een kom fijn.
Rasp het gepelde uitje boven de aardappelen, hak
de augurken zeer fijn en meng dit met de azijn en
olie door de aardappelen. Breng op smaak met pe-
per, zout en mayonaise. Meng de stukjes zalm met

de aardappelsalade en zet de salade koel om alle
smaken goed te laten intrekken. Kook de eieren
hard, laat ze onder de koude kraan schrikken en
pel ze. Halveer de eieren wip de dooiers uit de ei-
withelften en wrijf de dooiers fijn met de zachte
boter. Breng dit op smaak met zout, tabasco en
mayonaiseen vul de eiwithelften hiermee. Gameer
de gevulde eieren met wat bieslook of een klein
toefje mayonaise en tomatenketchup. Schep de
zalmsalde op een mooie schaal, strijk het opper-,
vlak glad en gameer met de gevulde eieren en spuit
hier en daar een toefje mayonaise op de salade. Als
u de kleur van de salade liever iets rozer wilt, meng.
dan watketchup door de aardappelen voordat u de
zalm toevoegt

Religieuze kunst
___________N^^ëtT_______'mn__s___^ cj
januari een drieluik over religieuze kunst. Voor de tiende maal v'"
daar de expositie Kerst-Aangekaart plaats waarin de geboorte' j-
Christus en kerst-en nieuwjaarswensen uit de oude doos centf
staan. Dit deel van het drieluik is samengesteld uit de privé-coll^
van Chris Janssen uit Heerlen. In dezelfde periode zal in het mustf irsook een expositie te zien zijn over ikonen, samengesteld uit de vwH H
befaamde collectie van Dautzenberg. Zijn verzameling is samet*.^steld uit metalen ikonen, ikonen van email voornamelijk uit de aTt I 11(
tiende eeuw en houten ikonen. De gewijde beeltenissen van heiltë
variëren van kostbare zeer verzorgde werkstukken tot goedkope, 6" [(j
voudige serie-produkten. Ook zijn er in het museum koek-, taai (
speculaasplanken te bewonderen.
Het Thermenmuseum is van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tol' ■**-
uur geopend en op zon-en feestdagen van 14 tot 17 uur.

Felix Droese in Het Domein
SITTARD - Symbolen spelen een belangrijke rol in het werk van
Duitse expressionistische kunstenaar Felix Droese. In Het Sitta"*
centrum voor Beeldende Kunst het Domein staat zijn werk vanaf 'J,
nuari centraal. In een overzichtstentoonstelling geeft het centrum 11'!
tekeningen, grafiek, schilderijen en objecten een helder beeld van
artistieke ontwikkeling van deze schilder.
Thema's als pijn, rouw, schuld, verlossing, vrijheid.verantwoordeM
heid en leven en dood spelen in zijn werk een grote rol. «,

Het centrale werk in deze expositie is de serie DORT(1981-1983)'l
uit dertien grote houtsnedes bestaat. De titel verwijst naar een anol
plek, het hiernamaals. Het Domein is van dinsdag tot vrijdag geope
van 11 tot 17 uur en zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 zangstuk; 4 Europeaan; 7 vreemd; 10 gewricht;
11 vergrootglas; 12 schop; 14It. titel; 17 Eur. land; 19trek; 20hemel-
lichaam; 21 tijdrekening; 23muurholte; 24 hetRom. Rijk; 25pi. in N.-
Holland; 28 elektr. traktie; 29 soort eend; 31 een weinig; 32 rustoord;
35 sleeën; 37 telw.; 40vr. munt; 41 jongensnaam; 42 namelijk; 43
bloeiwijze; 44 nalatenschap ontvangen; 47 metaal; 49 foedraal; 50
ivoor; 52 opdracht; 54 bijvoorbeeld; 55 ooglidbeweging; 56
godsdienst; 60 vogeleigenschap; 62 vogelgeluid; 63 lidw.; 64 zang-
noot; 65 reus; 67 waakzaam; 69 selderij; 70 kledingstuk; 71 brand-
stof; 72 grondsoort; 73 beneden; 74 inktvlek.

VERTIKAAL: 1 bloem; 2 handweefwerk; 3 persbureau; 4 drukte; 5
riv. in Zwitserland; 6 jenever; 7 hoefdier; 8 vrl. dier; 9 oxidatie; 13
tocht; 15 twist; 16keurige; 18 gordel; 20 kooivogel; 22 verlies lijden;
25 raamscherm; 26 selenium; 27 boom; 30 wasbekken; 33 oude bij-
belvertaling; 34 boom; 36 pi. in Gelder!.; 38 loot; 39 omroepver.; 45
trek; 46 Az. land; 47 wapen; 48 voorz.; 49 gelijk; 51 langspeelplaat;
53 vogelorgaan; 54 wit; 56 muziekaand.; 57 redenaar; 59 tapijt; 61
talent; 64 vermaak; 66 rolsteen; 68 gelofte; 69 boom.

oplossinggisteren
OPLOSSING E2019
HORIZONTAAL: 1 Watergraafsmeer;
13 es; 14 mooi; 15 klas; 16 de; 17
vos; 18 som; 19 la; 21 pet; 23 pen; 25
ep; 26 amper; 28 olé; 30 netto; 32
noot; 33 snoek; 35 toen; 36 dr; 37
rots; 39 roze; 41 NS; 42 coma; 43
pels; 44 p.p.; 46 lark; 48 veer; 49 ga;
51 oase; 53 tijger; 55 oker; 57 steur;
59 fee; 60 votum; 61 te; 62 mol; 64
als; 65 Rb; 66 bom; 68 DNA; 69 ah;
71 mode; 72 atap; 74 en; 75 lichtzin-
nigheid.

VERTIKAAL: 1 weiland; 2 as; 3$4 rover; 5 goot; 6 ris; 7 aks; 8 WU
samen; 10 m.s.; 11 cd.; 12resr^l20 Amor, 21 petroleum; 22 vk>; j|
netelroos; 25 eten; 27 Po; 28 of5, j
eer; 31 to.; 33 start; 34 koppij.
oma; 40 zee; 44 postaal; 45 pa'-Jjj
kijf; 48 vee; 49 geur; 50 armbandv<
Se; 54 gek; 56kt; 58robot; 60 &$
63 Lodz; 64 anti; 67 mei; 68 da'1'
hi; 71 MH; 73 ph; 74 ei.

Winwoord: HOOFDAANVOEf"^

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen

Donderdag 29 december 19942..
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Borst verlaagt aantal
bedden in ziekenhuizen

___°nonze parlementaire redactie
N HAAG - Ziekenhuizen moe-de komende jaren het aantalJen drastisch verlagen. Per dvi-
*inwoners staan er voortaan 2,8"enklaar. Momenteel is dat nog
Ziekenhuisbed. Minister Borst-
r s van Volksgezondheid heeft
toplichte reductie met bijna 20
P*nt gisteren aan de TweedeKa-
F Meegedeeld.

föeze aanzienlijke aanscherping
f de richtlijnen voor ziekenhui-

zen wil de minister stimuleren dat
minder patiënten in het ziekenhuis
verzorgd worden en daar ook ver-
blijven. In plaats daarvan moeten
patiënten dagbehandeling volgen of
poliklinisch geholpen worden. De
aanzienlijkereductie van het aantal
bedden hoeft geen geld op te leve-

ren. De poliklinieken mogen uitge-
breid worden en er komt extra geld
beschikbaar voor operatiezalen en
dergelijke.
De aanscherping van de bedden-
norm is onderdeel van een aantal
maatregelen die tot doel hebben de
kwaliteit en de doelmatigheid van

de gezondheidszorg te verbeteren.
Zo moeten de ziekenhuizen in de
verschillende regio's beter gaan sa-
menwerken met verpleeghuizen,
psychiatrische tehuizen, thuiszorg
en huisartsen. De overgang van de
patiënt van de ene 'zorgvoorzie-
ning' naar de ander moet 'naadloos'
gaan verlopen.

Ook moet de zorg kleinschaliger
worden. Het fuseren van ziekenhui-
zen in mammoet-instellingen waar
patiënt en bezoeker de weg niet
meer weten, dient volgens de be-
windsvrouw ontmoedigd te worden.

1994 warm -KNMI ziet relatie met broeikas-effect

Gasrekening lager
Van onzeredactie binnenland

C^ HAAG - De gasrekening voor gezinnen valt dit jaar zon
i gulden lager uit. Dit voordeel zal tot uiting komen bij de
«afrekening 1994, die in het eerste kwartaal van '95 wordtPr esenteerd. Oorzaak is het zachte weer, waardoor er veelINer wordt gestookt.

De Gasunie rekent erop dat de bin-
nenlandse gasafzet 1,5 miljard ku-
bieke meter lager uitvalt dan ge-
dacht: een omzetdaling van 5 pro-
cent. Dit betekent een financieel
nadeel voor het kabinet. Minister
Zalm (Financiën) moet er rekening
mee houden dat hij ruim 500 mil-
joen gulden minder aan gasbaten in
de schatkist krijgt.

Volgens het KNMI is 1994 op twee
na het warmste jaar van deze eeuw.
De gemiddelde temperatuur komt
uit op 10,5 graden. Sinds 1900 wa-
ren alleen 1990 (10,9 graden) en
1989 (10,7 graden) warmer. Voor de
decembermaand rekent het KNMI
met een temperatuur van 5 graden:
1,8 graden hoger dan normaal. De
hoeveelheid regen ligt 50 procent
hoger dan in andere jaren en komt
uit op 125 millimeter.

Het warmer worden van het kli-
maat spoort met eerdere berekenin-
gen die het instituut over het broei-
kas-effect maakte. Het is echter nog
te vroeg een directe relatie te leggen
tussen het mildere klimaat en men-
selijk handelen. Desalniettemin
houdt het KNMI er rekening mee
dat warme perioden normaal wor-
den en koude steeds zeldzamer.
Bij het Rijkinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
onderschrijft men de stellingname
van het KNMI. Echte conclusies
over het warmer wordende klimaat
in relatie tot het broeikas-effect wil
men daar pas trekken als de huidige
ontwikkeling nog enige jaren door-
zet.

Het warmere weer heeft ook effec-
ten op de verkoop van kleding,
schoenen en wintersport-artikelen.
De omzetten liggen dit jaar zon
vier procent lager dan normaal.

Berlusconi
wilin maartverkiezingen

jVp - De sinds verleden week
[e^erdag demissionaire Italiaanse
Ij^iierBerlusconi heeft er gisteren

p e Italiaanse president Scalfaro
(fL.ari gedrongen in maart nieuwe
11= 'n_en te houden en hem tot
!„n _ aan het hoofd te laten van

"tk' e^en onmiddellijk nieuwe
.Jez'ngen organiseren en we

L,,n dat doen met deze rege-
j*' zei Berlusconi na afloop vanli,ls 'zeer openhartig en zeer ern-
_e" ,°mschreven gesprek met de
l ldent.

.1d^sconi maakte deze opmerkin-
|0' nadat eerder zowel de Lega

'"hk S c*e n^se oppositiepartijenhadden uitgesproken tegen de
jinding van het parlement en
\. j^e verkiezingen. De leider van
l ega, Umberto Bossi, brak een
|L v°or de vorming van een rege-
st van onafhankelijke vakminis-
k 'net mogelijk aan het hoofd een
L °°i*n.
( opiniepeiling die gisteren in
Italiaanse kranten verscheen,
L,intussen dat een kleine meer-
heid van de Italianen wil dat
1^ "sconi zijn politieke activitei-
lO^Pgeeft. Bijna 50 procent van de
\L °ndervraagden wilde dat Ber-
il °ni de politiek verlaat, terwijl
k wocent vindt dat hij moet.door-jJt *J- Van hen meent 28,7 procent
"'i.v '100^ van de regering moet

Mandela vraagt
onderzoek naar
fraude Boesak.I^^j/gn onze correspondente

f^^STAD - De Zuidafrikaanse
I"i-ti Nelson Mandela heeft mi-; Van Buitenlandse Zaken Al-
|, Zo gevraagd een onderzoek te

_4t n naar de beschuldigingen
Vt ;/van Boesak betrokken is bij
I §V1*sbruik van hulpgelden door
'igu 'enting voor Vrede en Gerech-
ta.. 'u (SVG), waarvan hij voorzit-

■rgaat om geld van de Deense or-
.'■Uik3**6 Danchurch Aid, dat mis-

- f-n Zou z'Jn voor persoonlijke

Ë^
§en aan diverse personeelsle-

h an de stichting.De voormalige
j^Partheidsactivist Boesak

hd. °nlangs benoemd tot ambas-
y.lg Genève.
wa "s een woordvoerder van

h Aid heeft Freddy Steen-
" .'"Mdri boekhouder van de SVG,
*W .s 'n een beëdigde verkla-
Jl_^toegegeven 700.000 rand van
S_ l enting te hebben geleendvoor
_ee_t°K W van een *uxe villa- H'JIr. st bovendien erkend dat hij niet
I aat is het geld terug te betalen.

}i_t .jT K verklaarde vorige week dat
ccleel normaal' was dat non-gou-

vermentele organisaties zoals de
SVG leningen aan hun personeel
verstrekken. Daar is volgens hem
niets verkeerds aan; het gaat om de
voorwaarden waaronder het geld is
uitgeleend. Hij ontkende echter
persoonlijk geld te hebben geleend
en noemde de beschuldigingen te-
gen zijn persoon een hetze van de
media. Maar volgens Steenkamp
heeft Boesak minstens 100.000 rand
geleendvoor privé-doeleinden.
Danchurch Aid wist twee jaargele-
den al dat de SVG geld gebruikte
voor andere doeleinden dan de
hulpprojecten waarvoor het was
verstrekt. Dat werd in de boeken
verdonkeremaand. De organisatie
heeft Boesak destijds gevraagd om
een extern financieel onderzoek toe
te staan. Toen hij dat weigerde,
werd de hulp stopgezet. Pas onlangs
heeft de Deense organisatie beslo-
ten actie tegen de SVG te onderne-
men.
Het is de tweede keer in korte tijd
dat Boesak persoonlijk wordt be-
schuldigd van misbruik van hulp-
fondsen. Onlangs werd bekend dat
700.000 rand die de SVG van een
Zweedse hulporganisatie had ge-
kregen voor de produktie van een
aantal voorlichtingsfilms, gebruikt
zijn voor de aanschaf van appara-
tuur voor het videoproduktiebedrijf
van Boesaks vrouw, een voormalige
tv-journaliste.

Zware aardbeving
in noorden Japan

Van onze redactie buitenland

TOKIO - Het noorden van Japan is
opgeschrikt door een zware aardbe-
ving met een voorlopige kracht van
7,5. Drie mensen vonden de dood en
acht raakten gewond toen de twee-
de verdieping van een flipperhal
instortte. In verschillende woonge-
bieden zouden branden zijn uitge-
broken.
In totaal zouden meer dan 150 men-
sen gewond zijn geraakt. De meeste
slachtoffers vielen in Hachinohe,
een havenstad met 240.000 inwo-
ners 550 kilometer ten noorden van
Tokio.
In het ziekenhuis van Hachinohe
werden tientallen mensen behan-
deld aan letsel ten gevolge van val-
lend glas. Geen van hen zou ernstig
gewond zijn.

De inwoners van de stad verzamel-
den zich in schoollokalen, waar
voor tijdelijke opvang was gezorgd.
De elektriciteits- en gasvoorziening
waren uitgevallen, veel ruiten wa-
ren gebroken en ambulances reden
af en aan.

Automobilisten met slok op niet voor rechter
AMSTERDAM - Automobilisten
die in Amsterdam na stevig drank-
gebruik worden gepakt, hoeven
voorlopig niet voor de rechter te
verschijnen. Zij betalen via schik-
kingen lagere boetes (20 procent) en
ontlopen ontzegging van de rijbe-
voegdheid.

De arrondissements-
rechtbank in Amsterdam kan door
een tekort aan rechters en zalen
voorlopig alleen de zwaarste cate-

gorieën behandelen. Veilig Verkeer
Nederland is woedend.

De noodmaatregel gaat 1 januari in
en zal naar verwachting zeker een
half jaar duren. Het betreft auto-
mobilisten die met promillages tot
2,1 in hun bloed worden aangehou-
den. Voorwaarde is wel dat iemand
niet voor de tweede keer wordt ge-
pakt, geen letsel of schade veroor-
zaakt en zich niet verzet tegen de

ademtest. Ook zullen zon 150 'lig-
gende raken' uit 1994 niet worden
berecht.
Volgens woordvoerder Wilting van
de Amsterdamse politie is het aan-
tal automobilisten dat met alcohol
in het bloed wordt gepakt, het laat-
ste jaar zeker met een kwart toege-
nomen.
Eerder dit jaarmoest de arrondisse-
mentsrechtbank in Utrecht een
soortgelijke beslissing nemen.

binnen/buitenland

Russen rukken
op naar Grozny

Van onze correspondent

MOSKOU - Russische troepen
stonden gisteravond klaar om de
Tsjetsjeense hoofdstad Grozny in te
trekken. Volgens de Russische rege-
ring is het vliegveld van Grozny en
een aantal dorpen in de omgeving
'bevrijd. De Russische media kre-
gen gisteren instructie om alle offi-
ciële informatie onverkort weer te
.geven.
De bombardementen gingen giste-
ren onverminderd door, maar wer-
den nu van officiële zijde 'precisie-
aanvallen op militaire doelen' ge-
noemd. President Jeltsin beloofde
dinsdag in een tv-toespraak stop-
zetting van bombardementen die

burgerslachtoffers kunnen veroor-
zaken. Van Russische kant werd de
Doedajev-aanhang ervan beschul-
digd het zojuist 'bevrijde' dorp Oe-
roes-Marton te hebben beschoten.
Daarbij zou een niet nader aange-
duid aantal slachtoffers onder de
bevolking zijn gevallen.
Oleg Lobov, de secretaris van de
presidentiële Veiligheidsraad en
een vertrouweling van Jeltsin uit
diens periode als partijleider in
Sverdlovsk, verklaarde gisteren dat
er 'een tijdelijk bestuur' over
Tsjetsjenië zal worden ingesteld.
Lobov zei dat vice-premier en mi-
nister voor Nationale Minderheden
Jegorov die zal gaan leiden. Volgens
Lobov is dertig procent van alle
Tsjetsjeense dorpen geschoond van
Doedajev-aanhang en onder Rus-
sisch gezag.
VolgensLobov zal Grozny niet wor-
den bestormd, maar zullen de troe-
pen 'geleidelijk oprukken' naar het
stadscentrum, waar zich het presi-
dentieel paleis en het parlementsge-
bouw bevinden. In een regerings-
communique werd gesproken over
'echte acties en echte bewegingen',
kennelijk om aan te geven dat dit
keer werkelijk vordering was ge-
maakt met het insluiten van Doeda-
jevs troepen in de hoofdstad.
De Russische parlementsvoorzitter
Rybkin hield echter rekening met
langdurige aanwezigheid van Rus-
sische troepen in Tsjetsjenië. Bij een
bezoek aan het persbureau Interfax
zei hij dater zo snel mogelijk kwar-
tier voor de winter moest worden
gemaakt voor de militairen, zodat
zij ook na het verslaan van Doeda-
jev voor orde in de republiek kun-
nen zorgen

Frankrijk op
zoek naar

medeplichtigen
kapers Airbus

PARIJS - De Franse autoriteiten
zijn gisteren een onderzoek begon-
nen naar de vraag of de moslimfun-
damentalisten die met Kerstmis een
Airbus van Air France kaapten in
Frankrijk medeplichtigen hadden.
Het onderzoek is toevertrouwd aan
onderzoeksrechter Jean-Louis Bru-
guière, die al vaker terroristische
kwesties onder zijn hoede heeft ge-
had. Aanleiding voor het onderzoek
waren aanwijzingen in de richting
van medeplichtigen. Volgens onbe-
vestigde berichten rees bij depolitie
op een bepaald moment de verden-
king dat de kapers hulp kregen van
een of meer passagiers van het
vliegtuig.
Minder dan 24 uur na het einde van
de kaping werden in Tizi Ouzou, de
hoofdstad van de Algerijnse regio
Kabylië, vier priesters doodgescho-
ten: drie Franse en een Belgische.
De verantwoordelijkheid voor de
moorden werd opgeëist door de ra-
dicale Gewapende Islamitische
Groep (GIA). De GIA liet weten dat
de priesters stierven als onderdeel
van een campagne om 'kruisvaar-
ders' uit te roeien. De groep zei dat
de priesters zijn gedood omdat vier
van haar eigen 'soldaten' bij de ka-
pingsactie omkwamen.
Paus JohannesPaulus II heeft giste-
ren na het Angelusgebed op het
Sint Pietersplein de moord op de
vier rooms-katholieke missionaris-
sen van de Witte Paters als een
'barbaarse aanval' veroordeeld. Hij
riep op tot dialoog en wederzijds
begrip, die noodzakelijk zijn voor
een 'werkelijk menselijke maat-
schappij.

Moslim-rebel
accepteert

bestand Bihac
BIHAC - De rebellerende moslim-
leider Abdic heeft gisteren een be-
stand geaccepteerd voor de enclave
Bihac, in het westen van Bosnië. De
rivaal van de Bosnische president
Izetbegovic ging akkoord met een
voorstel van VN-commandant Rosé.

Dat is vernomen uit bronnen bij de
VN-vredesmacht.

Rosé had gisteren een ontmoeting
met Abdic in diens bolwerk Velika
Kladusa, een belangrijke stad in de
Bihac-enclave. De aanhoudende
schermutselingen in de moslim-
enclave dreigen een zevendaags be-
stand voor heel Bosnië-Hercegovi-
na, dat tot stand is gekomen na
bemiddeling door de Amerikaanse
oud-president Carter, te ondergra-
ven.

De plaatselijke commandant van
het Bosnische regeringsleger, gene-
raal Dudakovic, zou nog bedenkin-
gen hebben geuit tegen de voorstel-
len van Rosé. Dudakovic wil eerst
ruggespraak houden met de rege-
ring in Sarajevo. Volgens het Kroa-
tische persbureau Hina heeft Rosé
voorgesteld de frontlinies in Bihac
te 'bevriezen. Meer details over de
plannen voor het bestand zijn niet
bekend.

Als gevolg van slecht weer moest
Rosé afzien van zijn voornemen om
ook een bezoek te brengen aan
Knin, het hoofdkwartier van de
Serviërs in Kroatië.

punt uit
Spoor

Het herstel van de bovenlei-
ding bij station Hilversum/
Sportpark duurt zeker tot van-
morgen. De Nederlandse
Spoorwegen hopen rond 08.00
uur weer één spoor in gebruik
te kunnen nemen. Vanaf dat
moment rijden er twee - in
plaats van de gebruikelijkevier

treinen per uur tussen
Utrecht CS en Hilversum. In de
loop van de ochtend volgt de
openstelling van het tweede
spoor. Een woordvoerder van
NS zei dat het herstellen van
de schade, veroorzaakt door
een vrachtwagen, veel meer
tijd kost dan verwacht.

Le Pen
Jean-Marie Le Pen, de leider
van de extreem rechtse Franse
partij Nationaal Front, hangt
een navordering van de belas-
ting boven het hoofd van 1,4
miljoen franc (rond de 470.000
gulden). Hij zou jarenlang heb-
ben geknoeid met zijn belas-
tingopgave en daardoor te
weinig vermogens- en grondbe-
lasting hebben betaald. De hef-
fing is inclusief een forse boete,
zo meldde het Franse dagblad
Le Monde. Le Pen doet namens
extreem-rechts mee aan de
Franse presidentsverkiezingen
volgend jaar mei.

Busongeluk
__>

Een Venezolaanse bus is giste-
ren op een bovengrondse olie-
pijpleidinggereden en in brand
gevlogen. Volgens de autoritei-
ten zijn ten minste vijftig men-
sen om het leven gekomen en
raakten er dertig gewond.

Eis Clinton
President Clinton van Amerika
heeft gisteren opnieuw de.
Noordkoreaanse regering ge-
sommeerd om de Amerikaanse
piloot Bob Hall vrij te laten.
Hij zei dat Pyongyang geen en-
kele reden had de Amerikaan >
vast te houden. De piloot werd
vorige week boven Noord-r
Korea tot een noodlanding ge-
dwongen. Volgens de Noordko-
reanen voerde Hall een spiona-
gevlucht uit boven Noord-
Korea. Volgens de VS was Hall
op een normale trainingsvlucht
verdwaald en per ongeluk het
Noordkoreaanse luchtruim
binnengevlogen.

Liftenplan
Het plan om bestaande flats
van liften te voorzien of die te
verbeteren zodat ouderen lan- .
ger zelfstandig kunnen blijven
wonen, dreigt te mislukken. De
subsidie die het rijk daarvoor
geeft, is veel te laag. Bovendien
worden er te veel eisen aan de
rijkssteun gesteld, willen ge-
meenten subsidie krijgen. Deze
noodkreet hebben de vier grote
steden, namens alle gemeenten,
geslaakt in een brief aan
staatssecretaris Tommei*
(Vrom).

Schietpartij
Een nog onbekende man is gis-
teravond, even voor winkel-
sluitingstijd, op de Westblaak
doodgeschoten. Volgens getui-
gen werd er vijfmaal op het
slachtoffer gevuurd, waarna hij
op de stoep, vlakbij het kruis-
punt met de Karel Doorman-
straat, ineenzakte.

Eindelijk buiten
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Orka's
"„Wij noemen onszelf de orka's,"
.schatert een vrouw vanuit het
chloorwater en ze wijst op de
oranje vleugeltjes om haar armen.
„Dit is mijn ochtend. Hier zet ik
alles voor opzij." Even later, op
.serieuze toon: „Het is heel belang-
rijk om te bewegen, maar ook om
in roulatie te blijven. Anders word
je wereldje steeds kleiner, vereen-
zaam je en ben je eerder dement.
Mijn grootste angst is dement
worden. Daarom puzzel ik. Maar
'ik schilder en behang ook de ka-
mer nog. En vorige week heb ik
"voor het eerst van m'n leven een
joekel van een snoek schoonge-
maakt!"

Het is laden en lossen voor de in-
gang van het zwembad. Vijf och-
tenden in de week, elk uur, komen
,en gaan grijze en kale schedels.
Tweehonderdvijftig per ochtend.
.Ze komen met bussen, auto's, fiet-
sen, de pont. Om de spieren los te
weken in het 31 graden warme
water, maar vooral voor de gezel-
ligheid. „Je bent er uit hè? Ik ga
"ook wel eens vissen, maar dan ben
je niet onder mekaar. Dit is echt
een verzetje. In de bus naar het
zwembad hebben we al pret,"
gniffelt de 74-jarige Gerrit, die
vroeger alleen 'stilletjes' ging
zwemmen. Gerrit komt elke week,
maar er zijn vrouwen die een week
overslaan vanwege de kosten. Een
12-badenkaart kost 85 gulden in-
clusief busvervoer en een kop kof-

fie toe. „Het is niet veel voor wat
je krijgt, maar het is wel 85 gul-
den. Als ik iedere week ga, kom ik
niet uit met m'n aow."

Het zwembad is er beduusd van.
Vier jaargeleden nog moest het de
boer op met de watergymnastiek.
Met een videofilm en een praatje
ging de directeur de paden op, de
lanen in. Gezien het gereformeer-
de karakter van de streek waren
de verwachtingen niet hoog ge-
spannen. Maar de belangstelling
was overweldigend. Na een pre-
sentatie voor 120 ouderen, schre-
ven zich er 112 in. „Ik zie ze nog
komen," zegt de instructrice. „De
meesten hadden in hun leven geen
zwemwater gezien, geen badpak
aan gehad. Ze stonden aan de kant
en waren bang dat ze er doorheen
zouden vallen."

Zielig
An is 72, maar voelt zich 92.
„Wanneer is het de laatste keer
dat ik heb gezwommen? Vier jaar
geleden op vakantie in dat park.
Ik dacht dat ik dood ging, ben een
week moe geweest." Met een pot-
lood kleurt ze de appeltjes in die
ze zojuist op de wekelijkse les
heeft getekend. „Ik vind het hele-
maal niet leuk om ouder te wor-
den. Vroeger had je geen tijd om
leuke dingen te doen, nu heb ik de
tijd en het geld maar mis ik de fut.
Het geeft me een gevoel van on-
rechtvaardigheid, 's Ochtends
word ik wakker en dan denk ik:
wat zal ik er eens van maken. Ik
doe veel met boeken. Je moet toch
wat. Eigenlijk zou ik willen rei-
zen, maar het kost me al moeite
om te winkelen. Ga ik de stad in
met m'n dochters, moet ik afha-
ken. Ik heb in de auto zitten
wachten. Dat vind ik zielig."

Haar zorgvuldig geklede en opge-
maakte buurvrouw Jeanne (73)
glimlacht. Met haar kunstknie kan
ze geen trap op, maar haar handi-
cap vreet niet aan haar gemoed.
„Ik voel me jong." Jeanne is allang
blij dat ze zoveel steun heeft ge-
kregen van de andere bewoners
toen haar zieke man overleed.
Want Jeanne, An en nog 22 andere
ouderen, wonen samen. Dat wil
zeggen; ze hebben allemaal hun
eigenwoning met huiskamer, keu-
kentje en slaapkamer, maar daar-
naast een gemeenschappelijke
tuin en een ontmoetingsruimte,
waar dan eens gekaart wordt en
nu getekend. Drie keer in de week
is er koffieochtend. Soms gaan ze
samen naar de schouwburg. Al-
leen wie wil. Vrijheid en privacy
staan hoog in het vaandel. „We lo-
pen de deur niet bij elkaar plat,
maar hier kun je niet dagenlang
dood in jehuis liggen."

De bewoners zijn 62 tot 84 jaar.
Als kind hadden ze hun oma of
opa in huis, hun ouders hebben ze
in een bejaardencentrum 'gepar-
keerd' en nu ze zelf ouder worden,
willen ze hun kinderen niet tot
'last' zijn en verfoeien ze de betut-
teling van een bejaardenoord. „Ik
weet nog dat onze pa er zon hekel
aan had als er een verzorgster te-
gelijk met de klop op de deur bin-
nenstond. Je had totaal geen pri-
vacy in dat bejaardencentrum, je
werd gestuurd, betutteld, behan-
deld als een imbeciel," weet Jo-
seph (67), voorzitter van de woon-
groep. Sinds zes jaar woont hij er
samen met zijn vrouw. Van een
groot huis verkasten ze naar een
klein appartement. Veel spullen
konden ze niet meenemen.

„Ach, wie zijn bezit vermeerdert,
vermeerdert zijn smart," relati-
veert Joseph. „Het spookbeeld van
eenzaamheid is voor veel mensen
reden om voor deze woonvorm te
kiezen. Persoonlijk heb ik die
vrees niet. Ik was blij dat deplich-
ten van het werk erop zaten. Ein-
delijk alle tijd om leuke dingen te
doen. Ik geniet er nog steeds van.
Als ik wakker word, denk ik: dit is
mijn dag! Ik bepaal zelf wat ik er-
mee ga doen en niet de baas. Sinds
mijn pensionering heb ik me nog
geen minuutverveeld."

Eenzaamheid
Joseph tekent en schildert omdat
hij er dol op is, niet louter om de
tijd te doden. Veel ouderen begin-
nen een hobby om de verveling te
verdrijven of onder de pannen te
zijn. Al doende raakt een deel ver-

slingerd aan het bridgespel, volks-
dansen of de wekelijks bingo-mid-
dag. Voor anderen blijft de nieuwe
hobby louter tijdverdrijf. Zij mis-
sen elke bezieling, maar komen in
ieder geval het huis uit. Uit onder-
zoeken blijkt dat eenzaamheid het
best is te bestrijden door erop uit
te gaan. Mensen die actief blijven,
zijn gelukkiger met hun situatie
dan zij die thuis achter de sanse-
veria's wachten totdat de kinde-
ren bellen of langs komen.

Waarom wacht de een af en gaat
de ander erop uit? Veel alleen-
staande vrouwen ontberen het
geld om de dingen te doen die ze
leuk vinden. De kloof tussen arme
en rijke ouderen zal de komende
jaren alleen maar groter worden,
voorspelt Prof. Ruud Muffels,
hoogleraar ouderenbeleid aan de
Katholieke Universiteit Brabant
(KUB) in Tilburg. „Je krijgt een
groep ouderen met grote, dubbele
pensioenen. Maar door de toena-
me van de structurele werkloos-
heid zal dertig tot veertig procent
van de ouderen slechts iets meer
hebben dan het minimum."

Daarnaast blijkt de vroeger geno-
ten opleiding een belangrijke rol
te spelen. Ouderen die in hun
jeugd een opleiding hebben ge-
volgd, nemen meer deel aan acti-
viteiten dan ouderen die alleen
lagere school hebben gehad, en
dat zijn er nogal wat. Voor vrou-
wen was het al helemaal onge-
bruikelijk om door te leren. En
driekwart van de 65-plussers is
vrouw. Zij hebben vaak weinig
opleiding, een laag inkomen en
nauwelijks de gelegenheid gehad

om zich te ontplooien omdat ze de
handenvol hadden aan het huis-
houden en de kinderen. Wie vroe-
ger nooit gesport heeft, is nu
nauwelijks te bewegen iets aan
sport te doen.

„Ik ben mijn vader nóg dankbaar
dat hij mij naar de HBS heeft ge-
daan," zegt Anke Westerveld. Ze
is bestuurslid van de Stichting
Wijze Ouwe Wijven (Wouw) die
discriminerende regels en knel-
punten aan de kaak stelt. „'Horze-
len' noemen wij dat." In haar der-
tienjarig besta"an heeft de stich-
ting de onzichtbare oudere vrouw
zichtbaar gemaakt. En het gaat
niet goed met haar. Een grote
groep leeft tegen de armoedegrens
aan. „Ik vind het een schande voor
zon beschaafd land. Het is toch
niet normaal dat ouderen die uit-
kijken naar hun zwem-uitje, een
week moeten overslaan? Of dat
vrouwen die heel veel vrijwilli-
gerswerk doen daarmee stoppen
omdat ze geen fatsoenlijke onkos-
tenvergoeding krijgen en geen
verzekering tegen een bedrijfson-
geval?"

Voor de veertig contactpersonen
en 1200 leden van WOUW is nog
heel wat werk te verzetten. „Wij
willen ook dat de afdelingen waar
beleidsplannen worden gemaakt
voor de helft uit vrouwen bestaan.
Neem nu de indicatiecommissies
van bejaardenoorden. Daar moe-
ten meer vrouwen in. Die begrij-
pen veel beter dan mannen dat
ook sociale factoren zoals een-
zaamheid en veiligheid moeten
tellen voor een plek in een bejaar-
denoord. Want er zijn best mensen

die naar een bejaardenhuis willen,
maar ze komen er gewoon niet
meer in. Je moet lichamelijk of
geestelijk zó slecht zijn."

Samen
Met al die clubs en bonden wil Te
Voet samenwerken. Want ze heb-
ben allemaal hetzelfde devies: 'sa-
men over het onverharde pad.
„Wat de meeste organisaties doen,
en goed doen," zegt Joost Dijker-
man, „is het uitzetten van wandel-
routes voor zowel de recreatieve
wandelaars als de sportlopers. De
wandelverenigingen organiseren
de marsen voor de medaillelopers.
De stichtingen houden zich meer
bezig met het in kaart brengen
van mooie en landschappelijke
wandelroutes voor de recreanten.
Wat wij voorstaan is vooral belan-
genbehartiging."

De nieuwe vereniging Te Voet
spiegelt zich aan het werk van de
alternatieve fietsbond, de ENFB,
die op lokaal en regionaal niveau
debelangen van de fietsers is gaan
behartigen.

Die functie wil Te Voet voor de
wandelaars gaan vervullen naar
lokale en regionale overheden toe.

Passief de waakhond spelen en ac-

tief kijken, bepraten en activeren
waar wat te bereiken valt. Hier
een recht van overpad bewerkstel-
ligen, daar een kerkepad herope-
nen. Soms door aan te geven waar

een doodlopendeweg toch nog een
smal verbindingspaadje kan krij-
gen, elders door een bord 'verbo-
den toegang' legaal weg te krijgen.
Nee, het pad van de wandelaar

gaat niet altijd over rozen van de
plaatselijke genegenheid. Veel
wandelpad is verloren gegaan en
gaat nog steeds verloren aan we-
genaanleg, stadsuitbreidingen,
industrieterrein, verloedering van
het landschap of sluiting van na-
tuurgebieden.

Daarnaast wil Te Voet service
gaan verlenen aan de wandelende
leden. Bijvoorbeeld door een over-
zicht van alle wandelmogelijkhe-
den in ons land. In kaart en op een
floppy; technische service dus.

extra
Op eigen kracht naar de eindstreep

Olympisch oud
DOOR MONIQUE DE KNEGT

Haar weinige grijze haar ligt bijna
blat op het hoofd. De wind heeft
het zorgvuldig opgekamde volume
weggeblazen. Het deert haar niet.
Dat stomme balletje moet in het
gaatje. Beheerst haalt ze uit. Het
balletje gaat recht op het doel af,
maar buigt dan toch af. Schoen-
maat je 36 stampt op het gazon.

Sinds een jaar is Mies bijna elke
dag op de golfbaan te vinden. Ca-
deautje van de kinderen. Toen
moeder 70 jaar werd hebben zij
haar een complete golfuitrusting
en een lidmaatschap van een club
geschonken. Want het bridgen
gaat niet meer zo goed. Mies is
soms een beetje in de war. De
bridgereizen en weekendjes in
landelijk gelegen bridgehotels
heeft ze al opgegeven. Op de socië-
teit komt ze ook liever niet meer.
Alleen al de gedachte dat ze een
fout begaat, maakt haar doodner-
veus. Doet ze een verkeerd bod,
voelt ze zich weer schuldig tegen-
over haar mede-speler. De stom-
miteiten op de golfbaan raken
alleen haarzelf. En ze is nog in be-
weging ook.

Zon derde deel van ons leven heten we
'oudere. Het is de tijd tussen 55 jaar en
de dood. Twintig, dertig, misschien wel
veertig jaar. Gaan we zitten wachten op
de dood, op dekinderen die niet komen,

of geven we zelf invulling aan de
zogenoemde derde levensfase? „Ga
kaarten, vissen, schilderen, in de

wijkraad, maakt niet uit wat. Maar laat
niet afhankelijk van anderen zijn of jij je

happy voelt."

# De Orka's bezig in het zwembad: soms bang om dement te worden Foto: GPD

Strijdbaarder
Maar er is hoop. De ouderen v*
morgen hebben meer opleiding _>.
noten, laten zich niet meer de'
lezen door witte boorden en *"/'.,
jassen, ze zijn mondiger en strij
baarder. „Na deprotestmanifest?
tic in het Philipsstadion in EinJhoven zal het nooit meer hetzel"
zijn," verzekert Berger.

Mondiger, strijdbaarder en eig6"
wijzer. Veel toekomstige oude1*
hebben altijd hun eigen boont)
gedopt en dulden geen liefdad«
heid. Geen mandje fruit met ke**
'omdat ze alleen zitten. „Vr*&,
lijk," meent Westerveld. „Ik t
geen dank je wel zeggen. AlsJj
wat terug kan doen voor f'
dienst, akkoord. Maar zomaar ie
aannemen van een vreemde z°'
der daar meer voor terug te do?
dan alleen maar dank je wel ze»
gen? Nee."

Ria (74) draagt geen oranje plaS^.
bandjes. Zij komt ook niet voor
gezelligheid, maar om te zW^men. „Ik hoef mijn dagen niet
vullen, die zijn al vol. 's Ochte*l^vroeg al staan de honden voor tf1

ogen te dansen. Ik voel me °°j
niet oud. Ouder worden gebeu.L
gewoon. Ik zeg altijd tegen mezej
ik word niet dement. En éls ik n
word, dan weet ik het niet m^Als ze me beu zijn, dan geven'
me maar een pilletje of een sp^L
je. Je moet het leven niet onnod

_
rekken. Bij de kinderen intrekkl^Ik mag er niet aan denken. Ik
gewoon eten wanneer ik wil etc.Ik heb m'n schoonouders in hu
gehad. M'n schoonmoeder was
zeur en mijn schoonvader zie 'nog voor het raam staan roepe^
'help, help, ze houden me geva"
gen!' Nee, dan nog liever in ee

i

verzorgingshuis. Ik wil niet afha t
keiijk zijn van de kinderen. P
heb ik bij de notaris latenvastle|
gen. In een verzorgingshuis ben.
weliswaar ook afhankelijk, ma.
dat is een professionele afspraak

Mannen
Weten mannen veel wat alleen is...
Ze gaan gemiddeldzes jaareerder
dood dan vrouwen. En omdat
vrouwen ook nog vaak met een en-
kele jaren oudere man zijn ge-
trouwd, leven ze gemiddeld acht
jaar alleen.Alleenstaande mannen
boven de 65 jaar moet je met een
loep zoeken. Maar het zijn de
mannen die over die vrouwen be-
sluiten nemen. Hoe ze moeten
wonen, over welke hulp ze kunnen
beschikken en of de financieel niet
rendabele buslijn wordt ge-
schrapt.

Wetenschappers van deVrije Uni-
versiteit Amsterdam proberen met
enkele projecten ouderen bij meer
beslissingen te betrekken door hen
te stimuleren zitting te nemen in
de wijkraad. Nu nog zijn het veel-
al mannen die aan het stuur zit-
ten, dezelfde mannen die ook zit-
ting hebben in het bestuur van de
vakbond, de voetbalvereniging, de
ondernemingsraad. „Alleen al op
grond van hun getal moeten oude-
ren veel meer gedaankunnen krij-
gen. Maar ze zijn vaak bang dat ze
niet kunnen besturen. Onzin.
Ouderen zijn allemaal ervarings-
deskundigen. Als ze meepraten
wordt er niet alleen meer rekening
met ze gehouden in de wijk, maar
bouwen ze ook een sociaal net-
werk op. Het ontmoeten van men-
sen en het aangaan van nieuwe
uitdagingen zijn belangrijke mid-

delen tegen vereenzaming,"
Lucia Lameiro Garcia van de v>|
groep sociale psychologie.

Mevrouw Berger (63) is bestu^lid van de Algemene Nederland
Bond voor Ouderen (ANBO) o"
dat ze „haar kop wil bezigho'
den," maar ook „om depositief
ouderen te verbeteren." En die
gint bij de beeldvorming. ,P
normaal beeld over ouderen Jfstaat haast niet. Op televisie h<*
ben we Golden Girls gehad,
verder gelden we toch vooral'
inactieven, economisch niet $
belang en dus een kostenp0*

Zelfs het vignet van het Jaar v
de Ouderen bestond uit een vt*)"
met een knotje en een man I*
een hoedje en een stok. Zó stel*1
tiep! Je bent jong en je wilt wat'
het adagium. En als je oud b*
wil je zeker niets meer?!"

De jeugd heet baby, peuter, kl^J
ter, kind, tiener, jongere.En d3*l
binnen zijn het kakkers, doetjjj
watjes, alternativo's. Alles bo^ 1

de vijftig heet domweg oud'
„Wij worden afgeschreven en 'de maatschappij gewrongen. Ër
zelfs een tijd morele druk uitg^
fend: jewerd asociaalgenoemd'
je geen plaats maakte voor
jongere. Overal in de maatsch ."
pij zie je leeftijdsdiscrimina .
Boven je zeventigste kun jej
bromfiets niet eens meer verze»
ren. Dat is toch waanzin?

Samen over het onverharde padJoostDijkerman, auteur van enkele routeboekjes,
wandelt nog niet zo lang. Hij begon er tien jaar

geleden mee. Om stress en cholesterol uit het
crisis-lijf te lopen. Nu is het wandelen voor hem

ontbijt. ledere morgen stapt hij om zeven uur het huis
uit om na anderhalf uur verkwikt terug te keren. Dan

kan de dag pas echt beginnen. Dijkerman heeft
letterlijk maar zeker ook figuurlijk vele stappen gezet
voor de oprichting van de nieuwe wandelvereniging

Te Voet.

DOOR WIM BREEDVELD

Belangenbehartiging. Daar gaat
het Joost Dijkerman uit Wagenin-
gen om. Een vuist tegen al die af-
gesloten wegen, doodlopende stra-
ten, bordjes verboden toegang,
drukke wegen. Kortom: het gaat
om het behoud van wandelplezier.
Want dat komt lelijk in de ver-
drukking in een land, dat steeds
automobieler wordt.
Dat er al zoveel wandelorganisa-
ties bestaan geeft JoostDijkerman
grif toe. Maar nog niet één, die
zich vooral de maatschappelijke
relevantie van het wandelgebeu-
ren aantrekt. Of die bij gemeenten
aanklopt om straat, buurt of
streek eens wat wandelvriendelij-
ker te maken.

Joost Dijkerman, bodemkundige
voor wie een topografische kaart
geen geheimen telt, legde in zijn
woonplaats Wageningen een route
uit met veel vraagtekens, die even
zoveel knelpunten voorstellen.
Daar bleek de gemeente toch wel
iets aan te kunnen doen. Joost Dij-
kerman vermoedt, dat veel meer
gemeenten de wandelaars, toch
een vredig en milieuvriendelijk
volkje, zo tegemoet kunnen tre-
den.

Hij denkt daar niet alleen zo over,
maar een hele initiatiefgroep, die
in het voorjaar een begin maakte
'met het bundelen van de krachten.

Al heeft 'het voetvolk' zich eigen-
lijk al behoorlijk georganiseerd,
want zo zijn er al de jubilerende
stichting Óp Lemen Voeten, de
stichtingLange Afstands Wandel-
paden (LAW), maar ook Nemo
voor de vrije wandelaars, de Rug-
zaklopers, Lopende Zaken, het
Nivon, de NNWN, de NLAWB, de
NWB, de KNBLO, de NUW; kort-
om, er zijn voor de paar miljoen
wandelende medemensen meer
wandelsportbonden dan omroe-
pen. En dat wil wat zeggen in ons
landje.

# Joost Dijkerman: Elke morgen om zeven uur de deur uit voor een frisse wandeling, bij
voorkeur in gezelschap van jongtalent. Foto: GPD

Enge mannen
Er wordt ook gedacht aan een
contactblad, een nieuwsbrief,
waarin leden een wandelmaat
kunnen vragen. Dat is tamelijk
hard nodig volgens Joost Dijker-
man, uit oogpunt van gezelligheid,
maar steeds meer ook om wille
van de veiligheid. Hij denkt daar-
bij met name aan vrouwen, die het
steeds griezeliger gaan vinden om
alleen te wandelen; zeker in bos-
rijke omgeving.
Want in menig bos lopen enge
mannen en veel wandelpaden
worden gekruist door types, waar
ze bang voor zijn.
Neem Sylvia Borg uit Amsterdam,
mede-oprichtster van Te Voet. Ze
trekt er bij voorkeur met enkele
gezellen op uit. Voor de ambiance,
maar zeker ook voor de veiligheid:
„Ik zou niet graag alleen aan de
wandel gaan. Ik heb genoeg van
andere wandelende vrouwen ge-
hoord. Vooral deKennemerduinen
zijn er berucht om dat je wordt
lastiggevallen door vervelende
mannen".

Een ander vrouwelijk lid van de
initiatiefgroep Te Voet, Liesbeth
van Weelden uit Zutphen, zal ook

niet gauw alleen op stap ga 3,

„Als jong meisje ben ik ooit cc"
achterna gezeten door een man *
niet zo lang geleden ben ik °°snel rechtsomkeer gegaan van^^ge een enge man. Vrouwen zijn^
eenmaal kwetsbaarder en voele,
zich ook eerder bedreigd. Het z

f
deels wel ingebeeld zijn, m3v
vaak genoeg ook is er werkeW
gevaar".

Kerngroepen
In een eerste oproep meldden z'c
al direct een tweehonderd to*j
komstige leden. Inmiddels is ei*
flink gesleuteld aan de organis*
tic. In Gelderland en Zuid-Ho.l^land werken al kerngroepen, .
Zeeland, Brabant en Utrecht zW
al contactpersonen op zoek na 3
medestanders.

Joost Dijkerman vult er tijdel .
zijn dagen mee. De Wagening5
landbouw-ingenieur, net 58 j^
geworden, kon vervroegd zijn d°
centschap neerleggen. Hij bego
tien jaar geleden met wandelel*j
toen hij overspannen was en cc
crisis moest overwinnen. Ee
zwerftocht over de Veluwe op "^^sis van de beschrijvingvan de J*Jques Gazenbeekroute van °,
Nederlandse Wandelsport Bon 'bracht hem de innerlijke rust e

sgezondheid terug. Sindsdien
wandelen zijn passie. Hij schr*L
wandelboekjes, fotografeera<wandelde tijdens zijn verblijf l

Amerika (waar hij ook Proinntveerde) en West-Afrika en beglll
nu geen dagzonder een wandeh1*6
van anderhalf uur.

"71Cll(Belangstellenden kunnen z'

melden bij ir Joost Dijkerrn?';
Churchillweg 112, 6706 AE, w*
geningen, 08370-15734).
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Twintig jaar
Voor doden
douanier

j%STERDAM - De rechtbank in
jl J^sterdam heeft gisteren de 44-ja-

v
ge J.B. tot 20 jaar gevangenisstraf
foordeeld wegens doodslag op

I n douanier en invoer van 20 kilo
f s caïne. Tegen 8., één van de men-
t die in november 1983 de bier-
i. jagnaat Heineken en diens chauf-
\ „ür ontvoerden, was levenslang
. ?,6éist.

i Jegens de rechtbank is wettig en
( v^tuigend bewezen dat B. op 2 ja-

dit jaar de 44-jarige douane-
i J. Holm in de hoofdstad. doodgeschoten na een wilde
( Vervolging. Holm en drie andere. v^anebeambten zaten B. en zijn.aldlanger L.K. op de hielen. Het
>etal had kort tevoren 20 kilo uit
I gesmokkelde cocaïne op-
i De cocaïne was verborgen
j de bodywarmers die de twee
joegen.K. wist in de commotie na
w" vuurgevecht te ontsnappen.
q3 een tip over een drugsdeal in
i .^ombia en de verscheping van 20
j'1q cocaïne naar Nederland wer-

[Jen J-B. en L.K. in het AmsterdamsaVengebied door de douane opge-
Scht toen ze de drugs kwamen

Phalen. Het tweetal wist aanvan-
l. _k te ontkomen en vluchtte de
'nnenstad in. In de Pesthuisstraatbestond een vuurgevecht. Volgens

k. schoot de douaniereerst op hem.
*1 zou uit noodweer hebben terug-

schoten. De rechtbank verwierp
'i Vprwppr

Vaker
Volgens een woordvoerster van de
SWOV behoorde het aspect winter
niet tot de opdracht. „Daar is dus
niet naar gekeken en nu hebben we
problemen met de gladheidsbestrij-
ding." Volgens haar is het niet meer
dan logisch dat zoab een andere
aanpak bij gladheidsbestrijding no-
dig heeft dan ander asfalt-beton.
Minstens een keer vaker met een
aangepaste zoutoplossing strooien
zou uitkomst moeten bieden. „Mo-
gelijk dat de problemen zich dan
niet hadden voorgedaan."
De directie van de dienstkring
Drenthe van Rijkswaterstaat zegt
een goed strooibeleidte hebben uit-
gevoerd.

Rollende flats in China
te doen met een gebouw dat om welke reden

dar> ook in de weg staat? Afbreken lijkt de enige
°P!ossing. Maar de Chinese ingenieur Gao Jiliang
denkt er anders over. „Gewoon naar een andere
Pjaats rollen," zegt de bouwkundige. Onlangs heeft
hli in het Noordoosten van China een flatgebouwvan zeven verdiepingen - compleet met bewoners
en hun huisraad - zon veertien meter opgescho-
Ven. Het bouwwerk belemmerde de uitbreiding van
eer> steenkolenmijn. Een aantal mensen heeft de
r°llende verhuizing met knikkende knieën ondergaan.
?'k was verschrikkelijk bang dat het gebouw zou
"Storten," vertelde één van hen. Eenenveertig gezin-nen- bleven in hun flat wonen terwijl het bouwwerk

et een snelheid van een meter per dag volgens
Qe methode-Gao naar zijn nieuwe standplaats be-

„Het verplaatsen van een gebouw gaat in
re stappen," zegt de 58-jarige ingenieur. „Eerst

borden de fundamenten verstevigd. Daarna moeten
°m de twintig centimeter stalen pijpen met een door-
Snede van iets meer dan tien centimeter onder het
gebouw worden aangebracht. Tot slot moet de funde-
"n9 op de nieuwe plaats worden gelegd," aldus
üao, die jaren op dit probleem heeft gestudeerd.

Koorddanser valt te pletter
v°or de ogen van honderden toeschouwers heeft
®en- Britse koorddanser maandag een dodelijke val.an bijna twintig meter gemaakt. De ongeveer twintig-
lange evenwichtsartiest was in Blackpool in het
"oordwesten van Engeland in de openlucht bezig
"et het vertonen van zijn kunstjes, toen hij zijn

verloor met de grote stalen cirkel waar-mee hij zich over een kabel voortbewoog. Hij was
°P slag dood.

Kroket
ontploft
„Een extreem voor-
beeld, maar het is
mogelijk," vindt J. van
Veenen van de Keu-
ringsdienst van Waren
in Zutphen van de
kroket die zaterdag
uit elkaar is geknald
in de mond van de
Nunspeter P. Raap.
Bij snackbar Febo in
Amsterdam nam Raap
een kroketje, maar bij
de eerste hap ontplof-
te het ding. De Nuns-
peter liep brandwon-
den aan zijn gehemel-
te op. Volgens Van
Veenen krijgt de Keu-
ringsdienst bijna nooit
meldingen van een uit
elkaar spattende kro-
ket. „Hooguit twee
keer per jaarkomt dit
in Nederland voor."
In Amsterdam rea-
geert R. Nieuwenburg
van deKeuringsdienst
van Waren verbaasd
op het verhaal van de
ontploffende kroket.
„Er is bij ons geen
officiële klacht inge-
diend. Dat betekent
dat wij er niets mee
kunnen en dusvoorlo-
pig ook geen actie
ondernemen."
Volgens zowel Van
Veenen als Nieuwen-
burg heeft Nunspeter
Raap geluk gehad dat
de brandwonden tot
zijn mond beperkt zijn
gebleven.
Het uit elkaar spatten
van een kroket wordt
volgens de Keurings-
dienst veroorzaakt
doordat er een teveel
aan ongebonden wa-
ter in zit. Zodra
iemand in de snack
hapt, spat het water
naar buiten. „Bij een
light-kroket zijn de risi-
co's nog wat groter,"
aldus Van Veenen.

binnen/buitenland
Gladheidsbestrijding moeilijk op zoab-wegdek

Ongelukken door
verkeerd strooien

Van onzeredactie binnenland

pSEN - Onjuiste gladheidsbestrijding op wegen met
fet zeer open asfalt-beton (zoab) heeft geleid tot een
r°ot aantal ongelukken in het hele land. Het voordeel
ff1* deze wegen - nauwelijks aqua-planing - is bij de
Padheid op eerste kerstdag een groot nadeel gebleken.

die zich hebben bezig-
houden met het onderzoek van
J|b constateren dat gladheidsbe-
jv*jders geen rekening hebben ge-
iden met de bijzondere structuurn het asfalt. In plaats van voor

een aan het wegdek aangepast
strooischema te kiezen, werd op de
gebruikelijke manier gestrooid. De
'normale' zoutoplossing wordt door
de poriën van het asfalt afgevoerd
en werkt dan niet.
„We zijn met dezelfde zoutoplos-
singen even vaak over de A2B gere-
den als over andere wegen," zegt
een chauffeur van een strooiwagen
van Rijkswaterstaat. „Dan kan ik
mij voorstellen dat het daarna nog
glad was op die weg," zegt inge-
nieur W. Makkinga van het Gerech-
telijk Laboratorium van het minis-
terie van Justitie. „Het lijkt mij
logisch dat zoab niet met een 'nor-
male' zoutoplossing te behandelen
is, maar dat is nooit onderzocht,"
weet Makkinga. Twee jaar geleden
heeft hij in opdracht van het minis-
terie van Verkeer en Waterstaat
zoab op (on)veiligheid getoetst. Dit
naar aanleidingvan een groot aan-
tal ongelukken op zoab-wegen.
Volgens de ingenieur zou het zoab-
asfalt onder winterse omstandighe-
den meegenomen moeten zijn in het
onderzoek van de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid (SWOV). Deze stichting
heeft een totaal-onderzoek naar
zoab uitgevoerd.

" Tijdens de
spekgladdekerst hebben
bergingsbedrijven meer
dan 3.500 auto's
weggetakeld. Het aantal
wagens dat op eigen
kracht thuis kon komen
met lichtere schade, ligt
nog veel hoger. De
totale blikschade wordt
geschat op vele
tientallen miljoenen
guldens.

Foto: ANP

Politie zet moordbank op
Van onze correspondent

DEN HAAG - Politie Haaglanden
gaat een landelijke moordbank op-
zetten. Tal van gegevens inzake een
misdrijf met dodelijke afloop zullen
in de computer worden ingevoerd.
De Criminele Inlichtingen Dienst
(CID) van politie Haaglanden gaat'
het informatiesysteem beheren.

Het Haaglandse korps bracht on-
langs in een landelijkpolitieblad de
collega-korpsen in Nederland van
het initiatief op de hoogte. „Mo-

menteel is het zo dat iedereen wel
gegevens heeft," zegt C. Roos van
de CID Haaglanden, „maar nergens
worden gegevens gekoppeld. Dat
probleem willen wij nu oplossen."

Opstapje
Roos noemt de moordbank een 'op-
stapje' voor de rechercheteams die
in Nederland worden belast met een
onderzoek naar een moord. „Je
kunt in de computer nogal wat ge-
gevens opslaan met een trefwoor-
densysteem: namen van verdachten,
wapens die zijn gebruikt, signale-

menten, het gebied waarin het de-
lict heeft plaatsgevonden. Zo kun je
verbanden leggen die het oplos-
singspercentage ten goedekomen."
Roos besloot zelf in 1992 gegevens
per computer in te voeren. Voor-
heen beschikte de Haagse politie
alleen over boeken. „Vanaf 1992
zijn we redelijk bij. Het systeem
heeft nog wat kinderziektes, maar
die halen we er wel uit."

Felicita
Een sterk voorbeeld van hoe
moordonderzoeken kunnen worden

aangepakt, is volgens Roos de zaak
van het Haagse meisje Felicita. Vo-
rige week werd een verdachte aan-
gehouden die al eerder een kinder-
moord heeft gepleegd. „In dat
onderzoek zijn zaken met elkaar
vergeleken. Daarbij is echter niet
gebruikgemaakt van onze interne
moordbank, want deze heeft alleen
gegevens vanaf 1992."
Politie Haaglanden zette vorig jaar
al een enigszins vergelijkbaar com-
putersysteem op voor overvallen.
Door middel van analyses heeft het
Roof Coördinatie Punt de nodige
zaken kunnen oplossen. Roos voor-
ziet dat de CID Haaglanden met de
moordbank naast de landelijke
Centrale Recherche- en Informatie-
dienst (CRI) zal opereren. „Mogelijk
dat we gaan samenwerken. We zijn
met elkaar in gesprek."

Japanse geisha's verwelken
De Japanse geisha's dreigen te ver-
welken. Voor de sierlijke gastvrouwen
in hun prachtige kimono-gewaden zijn
zware tijden aangebroken. De ergste
economischerecessie sinds de Twee-
de Wereldoorlog gaat ook aan het
eens lucratieve beroep niet ongemerkt
voorbij.

De beide Japanse karakters die sa-
men het begrip geisha vormen, staan
voor „kunst" en „persoon" oftewel
„artieste". De meisjes staan bekend
om hun schoonheid en gecultiveerd
vermaak. Gracieus en artistiek ontha-
len de jonge vrouwen hun mannelijke
gasten in de speciale Okiya-huizen
of theepaviljoens. Conversatie, zang,
dans en het spelen op het snaarinstru-
ment shamisen behoren ook tot het
zware beroep, dat in de \Bde eeuw
ontstond.

In de stad Atami op het schiereiland
Izu, ongeveer honderd kilometer van

Tokio, keerden de afgelopen jaren
vijfhonderd geisha's hun beroep de
rug toe. Terwijl in 1979 nog dertienhon-
derd gastvrouwen hun clientèle ver-
wenden, zijn in Atami op dit moment
nog maar ongeveer 750 vrouwen ac-
tief. De geisha's verdienen in het land
met zijn zeer hoge kosten van levens-
onderhoud ongeveer driehonderddui-
zend yen (zon 5.250 gulden) per
maand, in betere tijden was het twee-
voudige normaal.
Het voortbestaan van de Japanse
geisha's wordt niet alleen bedreigd
door de economische inzinking. Ook
de veranderende voorkeur van de
Japanse man speelt een rol. Bij de
geisha's zijn seksuele diensten taboe.

Hoewel prostitutie ook bij de wet ver-
boden is, blijken nachtclubs en andere
dienstverlenende zaken in de rosse
buurten aan een steeds grotere be-
hoefte te voldoen.

" Veel geisha's pakken hun biezen en gaan op zoek naar
een andere baan.

Klachten over te omslachtige nieuwe regel

Arrestanten vaker
ongeboeid vervoerd

Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Arrestanten
en gevangenen worden tijdens
het vervoer van en naar recht-
banken, politiebureaus en zie-
kenhuizen ten onrechte niet
altijd geboeid. Volgens het
Bredase hoofd G. van Milten-

burg van de politiedienst, die
dit vervoer verzorgt, is deze
onwenselijke en gevaarlijke
situatie het gevolg van een
nieuwe regeling voor het ge-
bruik van handboeien. Die
regeling is te omslachtig, al-
dus Van Miltenburg.

Van Miltenburgs afdeling, de
vroegere parketpolitie, moet voor
het vervoer van dearrestanten ge-
bruikmaken van de handboeien.
ledere keer als dit gebeurt, moe-
ten de agenten hier schriftelijk
verslag van doen. Het gebruikvan
de zogeheten knevelketting is
sinds april verboden. Ook het ge-
bruik van een broekstok om
vluchten van de arrestant te voor-
komen, wordt vermoedelijk bin-
nenkort aan banden gelegd als
gevolg van procedures bij de Na-
tionale Ombudsman over het on-
terecht aanbrengen van hand-
boeien.

Humaan
Van Miltenburg denkt dat de
nieuwe registratieverplichting
onder zijn personeel heeft geleid
tot het minder snel omdoen van
de handboeien. Hij ziet deknevel-
ketting en de broekstok als een-
voudiger en humaner middelen,
omdat de arrestant minder zicht-
baar wordt 'vastgehouden. De
knevelketting wordt losjes om één
van de polsen van een arrestant
gedraaid en pas verder aange-
draaid als deze zich verzet. De
broekstok wordt langs een been
bij de broekspijp ingestoken,
waardoor een arrestant zich niet
hardlopend uit de voeten kan ma-
ken.

De bezwaren van Van Miltenburg
worden door diens collega in Am-
sterdam niet gedeeld. Deze laat
via een Amsterdamse politie-
woordvoerder weten dat het ge-
bruik van de handboeien mis-
schien zelfs gemakkelijker is dan
het gebruik van de oude knevel-
ketting. „De rapportage vormt
hier althans geen probleem en
leidt er niet toe dat arrestanten
ten onrechte ongeboeid rondlo-
pen," aldus de woordvoerder.

Van Miltenburg heeft zijn bezwa-
ren tegen de nieuwe regeling in-
middels via de Bredase hoofdoffi-
cier van Justitie aanhangig
gemaakt en stelt voor dat afdelin-
gen als de zijne (arrestantenzorg
en -vervoer) de knevelketting en
broekstok mogen blijven gebrui-
ken.

Menseneters in Meer van Tiberias
Het Meer van Tiberias,
waar Jezus op het water
zou hebben gelopen, zou
vandaag de dag voor
hem een veel grotere uit-
daging vormen, omdat
het meer vol zou zitten
met piranha's.
„Er zouden er honderden
in kunnen zitten," aldus
de woordvoerder van het
ministerie van Landbouw.
Vissers waren onlangs
vijf piranha's in hun net-
ten tegengekomen.
De woordvoerder zei dat
de vissen in alle opzich-
ten op piranha's lijken en
nu door de Hebreeuwse
universiteit in Jeruzalem
worden onderzocht om
exact te bepalen wat voor
vissen het zijn. De kleine
piranha's kunnen met hun
vlijmscherpe tanden zelfs
mensen opeten.
Wetenschappers zullen
proberen te bepalen of

1

er gevaar voor mensen
bestaat die in het meer
willen zwemmen. Het
Meer van Tiberias, ook
wel Meer van Galilea, is
één van de belangrijke
toeristen-attracties van
het- land.

Niemand weet hoe de
tropische vissen, die in
het algemeen in Zuid-

Amerika te vinden zijn, in
Israël zijn terechtgeko-
men. Men neemt aan dat
de vissen recent in het
meer zijn uitgezet. Er
wordt rekening gehouden
met de mogelijkheid dat
een „idioot" de dieren il-
legaal heeft gekocht in
een dierenwinkel en ver-
volgens in het meer heeft
gedumpt.

Helft Oostenrijkers
gelooft vast in God
De helft van de Oostenrijkers gelooft in God.
Tot deze groep behoren vooral vrouwen van
zestig jaaren ouder. Dat blijkt uit een enquê-
te van het opinie-onderzoeksbureau Market
in Linz. Slechts 37 procent van de ondervraag-
den is van mening dat er in de bijbel iets
staat waar mensen wat aan hebben.

Driekwart van de katholieken onder de onder-
vraagden gelooft in een leven na de dood.
Eenderde van de Oostenrijkers gelooft in
wonderen, een kwart heeft daar een hard
hoofd in. Algemeen ethische uitspraken oog-
sten de meeste bijval. Zo gelooft ruim 60
procent van de geënquêteerden dat een
goed menselijk samenleven niet zonder ze-
den en voorschriften kan.

Een even grote groep is het eens met de
uitspraak dat een mens een geweten heeft
dat hem zegt wat goed en fout is. Het is
volgens deze groep de opgave van de mens-
heid een betere wereld na te laten. In de
waarde van goede daden gelooft slechts de
helft van de ondervraagden.

Ontaarde
kunst met
dode pups
Een Deense kunstenaar
die vijf opgezette puppy's
in een kunstwerk heeft
verwerkt, heeft zich de
woede van dierenliefheb-
bers en kunstminnaars
op de hals gehaald. Twee
dierenbeschermingsorga-
nisaties zullen bij de
politie een klacht indie-
nen over het grote beeld-
houwwerk in glasvezel
van Michaël Brammer dat
de titel 'Geloof, Hoop en
Naastenliefde' heeft ge-
kregen. „Je zou het
'Geloof, Hoop en Moord'
moeten noemen," zei
actievoerder Poul Erik
Buch. De puppy's staan
op een podium rond een
drie meter hoog rood

hart met twee witte cruci-
fixen dat doorboord is
door een grote gelebuis.
Brammer verklaarde dat
hij eerst baby's had willen
opzetten voor het pro-
ject. Omdat dit plan niet
te verwezenlijken was,
koos hij voor puppy's
omdat „die er ook on-
schuldig uitzien." Hij zei
dat dierenartsen hem
geen dode puppy's wil-
den verkopen en dat hij
daarom bij particulieren
vijf jonge hondjes had
gekocht. Het doden en
opzetten van de dieren
kostte hem 1.725 gulden
per pup.
Brammer begrijpt niets
van de opschudding die
rond zijn kunstwerk is
ontstaan. ~Je mag ratten
en schreeuwende var-
kens doden. Maar je
doodt geen honden," zei

I hij.
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Met onze oudejaarsaanbiedingen wordt
het smullen tot in dekleine uurtjes.

Oudejaarsavond is misschien wel de gezelligste Punica vruchtensappen "iSL^H^^ .^W js Limousin vleeskroketten Zwan fijne schouderham Onze grote slagers-
avond van het jaar... maar dan moet u natuurlijk wél wat sinaasappel of multivruchten, "^!È_f l{__ I___ van Jan Linders, met 20% per 100 gram i ia knakworsten + Vf\
tijd overhouden om ervan te genieten. literfles 4r89" ■rQ j tJiJJ^JV-Bf p-JafM vlees.doosa a Q/\ nuvoor 1.l 7 lOstuksvoor o.__)U

Met onze oudejaarsaanbiedingen heeft ude oplos- nuvoor I . __) 7 11 :^^of^Ê_mmM 4x7ogram 3r45 __-. 7\/ .. , „ ~~~ , ,' ö r . »._■_ B__H _"* De echte spaanse Komo etc fondue- of■ " i il "■
_ _ ■ I- _____+ *r» _r_il_- ____(>_ _.'->____§ S44]_H f ■ i i ■ i_____ MMiliiii' '1 ' IX___. I I IL/I __

_■ __* I __"l I_J__ __ __>>■

sing binnen handbereik. Verse broodjes, puntjes, ... ~_,_.,,„„ _. . ■ n pusvan |jSlE__ffl fs_Wffis_W__wS*t \/ i r-k.......„ . ~ ~ „ Allerbesteko^p op deva^eep! oudnaarnieuw: I*t_9k ÏWgzS&M Velo Chonzo iqq gourmetschaal ±1250 gram
bolletjes, stokbroden, worstebroodjes, oliebollen... m m fÜ „ , L__-JjO ,„„_, ..' .. S Schuttersbier a r\T lOOgramnuvoor I. ✓ ✓ voor4as ia At-Zezin nu allemaal extra voordelig. ijk #-» #m U Uk :*_Jfl Sw^'-K Im "W S

-.
, . ~ „ , .... „ . . . Ifm /*HR. /_» a 24x0,31. I£__s~ ✓. ✓_V .5^ ■P^SB VLEESWAREN VAN DE MAAND personen nu l/./JDus datwordt metz nallenheerlijksmullentotinde |g| JF | tf^^Ë

kleine uurtjes. En toch kunt ude keuken lekker links 111/ f Coca Cola of Coca Cola I^'^^kWÊt^mW Originele duitse Limousin puur magere
laten liggen. M ££31 'd| Light fles a i -yQ Beckers vleesbitterballen Fleischschinken a a runderstooflapjes

1,5 litertt nu 1.// doosmet 60 stuks 100 gram voor _LrX/ HELE KILO IA AA

. ''lil Mars, Snickers, Milky Way al5gram a ar- Senoble halfvolle van 24__or nu ICL/7U
Grote worstebroodjes van Jan Linders L___ëP 2mm W_m ; r

,^. / H S r . . _, -~ _s__C^>s~tH I vijKl l'«H of Twix mini's *"*| jp- van 3v9i. voor X.. ✓ ____■/ fruitkwark in diverse l>s_r^!^^^S Jgevuld met vlees uit eigen slagerij, i^k
, tLfi HL_t t___L% ' 3__. , . .„„ , < _tL K , ~.,„ knu, r* -sS^^-n, - jfc^tf_P_rt ■■**" V .tIP» zaka 300 gr 3^J.'TJ Reddrzonnebloemolie smaken, beker qqverpakt per * \| I Herschi cola, sinas of pub D.c .. lif ~ ___ a 500 gram t^f I. 7 7 %s^^w-^ J

4 111 Romer Sekt demi-sec literfles «■% **\_\ -*"^ TJT^v. J
stuks aBO gram 2SS nu voor ___■"»_*W f,es a 1 ,5 liter a aa f|es ,o 751iter vanJ^voor i.Z7 Mona magere yoghurt l,i«B,BB^%il«_P

van-H49'voor v.77 _-_ _) v __) 1 met Malse kippedrumsticks
Ovenverse witte puntbroodjes f%f% M^qfl.—p.r^.

van^voor v/_ --V Koopmans oliebollenmix fë3&^ ± ioogrP erstuk. aa^
1A W m '" CabernetSauvignon'9l Pakasoogram ■a r r vruchten SK 990verpaktperlO stuks 2r3? nuvoor I" M J Lv Scholiertje „,,..„,. _ ._ «„^^ /S I*,ll\ 0 in diverse NulO stuksvoor /. S\J

r \_ , , ~-«
fles a 0,75 liter A A f van -h_*. voor l_X.«_/ l"*9' } ? .1, ::r-^ Ookper stuk verkrijgbaar.— pak al50 gram a ag \j R!"r«i smaken,

Ovenverse Kaiserbrötchen I/P van ***voor T ' J°°r, ,' , Holliday rozijnen of Jfc\Mo**r* Verse champignons
rt^ Grand Merekoude schotel krenten arQ I»! >-!||^ 2-8 T(Holland)ponds-a aa

verpakt per 5 Stuks 4_7* nu voor l«W_^ Unoxp-ck-ups cockta.l- vanJan Linders, metveel vlees, zakje a 200 gram U.-!)7 )&*s& aaa bak=Soogr 2.70IS^^^^ worstjes hele kilo-bak A CHZ Z ZV, : 3 i^L/1 ZJ7.... ■ «..fe ___■ kiii/ i .nn <_- r__^ 4W^ Koopmans bakkersgist t_p? „/#** ,^i__ '^tOvenverse rozijnenbollen _L __J 2 biika2oogr van s^rvoor ~./"_/ K 6 *-—i**r- /

X ■ EV.f| I 2:B*^ nu . , . . . , — pakje a2l gram iaa Goudse jongbelegen kaas I -*lÉUV
verpakt per 4 stuks 4v4^ nu voor I " *J EöHH a ,-a Johmakrabsalade va-vhtSvoor 1 .UU vacuüm verpaktplat stuk M|Lf. __- gramAAA helekilo^ AAC
Ovenverse zachte tarwebolletjesl Sm^^a^ — --^ HAQ ÜTt 6"6"

verpakt per 4 Stuks L4? nu voor I " __U ___X paprjkaof cheeseonion I^^ nuvoor U.D7 Mon Chou verse roomkaas, (Holland) klasse I, aa

_*m.J^êÊ__A verpakt Der 100er ■ r_r\ hele kilo nu voor I . __- /

I_ zaka 200gram inO KÏIWf^TM Fijne poedersuiker vK6 UU
L _ a„x««Tn..»r_.r J 7 Ë^l^ K?l u i__

__- van voor 1.0 7 LAATSTE WEEK:1% __^ van-Kif. nuvoor I . "_# .* _?S_K_iö___ F*l bus al 25 gram A TT^__ 9 _!_____£_!_( _L_4l I I /W ■7,.,:*<-___^r Q -~~~.„\^^; gezellige koffiemokken GRATIS*%_W*_W \n.pn _,n tn _. t ■■ _ r _. rftfflÏ"**" *""^ nuvoor V/./ 7 Zwitserse roomvlaai » 6

JosPoeNtoastmin'vierkant, perfektsteenovenpizzas 0 27Cm, ±1100 gram l^___- bi'Jan Linders koff,e en- nunog

Ia- m pak a5O gram of ovaal, pakamdiversesoorten. Honig zelfrijzend bakmeel *siUMET4OO f"\ _^ I" voor de oude prijs.

S\*^ 60 gram èn 50% A "TT doos a 350 gram "J r/\ pak a 500 gram Aaa KORTING: 7.7 __) (zie spaarkaart in onze winkel).

"WV meerper pakje U"/ --^ van 4_stT VOOr <_) . "_/V/ van -f:25" voor V.77 Alléén vrijdag 30 en zaterdag 3 Idee. '94 Akties geldent/mzaterdag 3Idee. '94

"__————i

o«*-»»^^ 1all linQBlS WNT** _ ,°pen
" '—_r^__rmedewerke« 11 ■ __L MMSKVAV__r S _h_f__ &__# vanaf 800 1...-

I wensen wij u een«^orspoed|g^99^j #
_ w o jL_^^-!::!r— t Allerbeste voor n vriendelijkeprijs. /



Meer treinen met
passagiers door
Kanaaltunnel

Van onze redactie economie

«DEN - De passagierstreinen door de
trekken veel publiek. Vanaf 23

Uari wordt de frequentie daarom opge-

'Aantal ritten tussen Londen en Parijs
van vier naar acht per dag en naar tien

Jrijdag, en tussen Londen en Brussel van
laar zes, zo kondigde de Britse exploi-

tant van de Eurostar-treinen gisteren aan.
De eerste Eurostar-trein met betalende pas-
sagiers reed in oktober door de tunnel. Het is
de bedoeling dat uiteindelijk elk uur een

trein vertrekt. De reistijd tussen Londen en
Parijs is ongeveer drie uur. Tussen Londen
en Brussel is dat een kwartier langer.

Het vervoer van vrachtwagens en goederen
door de vijftig kilometer lange tunnel tussen
Calais en Folkestone ging afgelopen zomer al
van start. Vorige week donderdag reden de
eerste autotreinen. Momenteel vertrekt er
ieder uur een autotrein, maar dat moeten er
in januari vier per uur worden. De reistijd is
ongeveer een half uur.

Volgens verklaring van IndustriebondFNV

Zeker 500 banen
bij Fokker weg

- Fokker gaat misschien meer dan 500 banen
aPPen in een poging een eind te maken aan de verliezen.

de Fokker-vestigingen Ypenburg en Papendrecht, waar
£*al zon 600 mensen werken, worden met sluiting be-
P- Dit heeft P. van Bers van de Industriebond FNV giste-
Verkla ard.
ghond is somberder gewor-
j^kele weken geleden werd

Fokker in 1994, net als
aJaar ervoor. een verlies van
lig n half miljard gulden zal la-
(A Nieuwe maatregelen om de
l °sten te verlagen, worden be-
ltf*- Van Bers is ongerust:
isjüet uitgesloten dat de vesti-

gingen in Ypenburg en een gedeelte
van Papendrecht dicht gaan. Eerst
hielden we rekening met een ver-
mindering van 500 banen, maar nu
denk ik dat het er wel meer kunnen
worden." Wel tekent hij aan dat de
mensen niet allemaal ontslagen
worden. Bij de produktie kunnen
personeelsleden gebruikt worden.
Vooral de vestiging in Ypenburg,
waar onder meer onderdelen voor
vliegtuiginterieurs worden ge-
maakt, werkt onrendabel. In verge-
lijking met de concurrentie liggen
de produktiekosten daar enkele
tientallenprocenten hoger. Bij som-
mige produkten is de Ypenburgse
vestiging zelfs zon 100 procent
duurder.

Naast de ongunstige interne kosten-
struktuur heeft Fokker flink last
van de daling van de dollar. Elke
cent die de dollar ten opzichte van
de gulden inlevert, kost Fokker
handenvol geld. De concurrentie
produceert daardoor goedkoper.
Volgens Fokker-zegsman L. Steijn
bestudeert een werkgroep momen-
teel de eventueel te nemen reorga-
nisatiemaatregelen. Eind februari
of begin maart is bekend hoe het
bedrijf denkt te bezuinigen. Niet
uitgesloten is dat er opnieuw banen
moeten verdwijnen, zo zegt hij.

Dat er banen zullen verdwijnen, is
geen verrassing. In een rapport van
het adviesbureau Berenschot uit
augustus werd al duidelijk dat Fok-
ker ten opzichte van de concurren-
tie te duur was. In november, nog
vóór de publikatie van de naar be-
neden bijgestelde verliesverwach-
ting, liet een Fokker-woordvoerder
weten dat er volgend jaar mogelijk
400 banen verdwijnen.

Ondertussen zijn de eerste sane-
ringsoperaties opgestart. De Fok-
ker-onderneming in Hoogeveen,
producent van militaire produkten,
zal 114 medewerkers ontslaan.

Van Leer
naar beurs

!*% DAM ~ Het internationale
OOiq *n_sconcern Van Leer

zou naar de
O i

urs willen- Een deel vanLaelen kan in 1995 of 1996 via
£ Worden verkocht om uit-
I) Bspl annen van het bedrijf te
Wk ên' Volgens het Financiee-
(jjpiad zou 15 tot 20 procent

'Aaanc*elen onder leiding van
r° aan nieuwe aandeel-s bordenverkocht.

Laatste oude
PTT-centrale
vervangen

fc^AAG - PTT Telecom ver-andaag in het Betuwse Kes-,. ,e laatste oude telefooneen-
k oor een computergestuurde'e centrale.

\ le overschakeling voltooit
'i.l Com de modernisering die
kijf begon. Jaarlijks heeft het
joi tussen de 500.000 en één
\\ telefoonaansluitingen om-_r_aar nieuwe centrales.
VeUWe centrale biedt de 2.400es *n Resteren meer moge-
Vü.- 1' zoals bet ontvangen van

'ticeerde nota's. Bovendien
■ivbÜT" de kwaliteit van het tele-'

Rodamco wil stoppen
met keuzedividend

ROTTERDAM - Aandeelhouders
van het vastgoedfonds Rodamco
(onderdeel van de Robeco Groep)
kunnen komend voorjaar mogelijk
voor het laatst hun dividend belas-
tingvrij opnemen. Rodamco wil af
van het zogeheten keuzedividend,
waarbij de aandeelhouders kunnen'
kiezen of zij hun dividend contant
opnemen of in de vorm van nieuwe
aandelenkrijgen uitbetaald.

Die laatste mogelijkheid wordt be-

Rodamco wil hier ondermeer vanaf
omdat het aantal uitstaande aande-
len alsmaar stijgt. Dit heeft weer
gevolgen voor het dividend per aan-
deel, een belangrijke graadmeter
voor de aantrekkelijkheid van een
belegging. Drie jaar geleden was
een aandeel Rodamco nog goed voor
3,40 gulden dividend. Dat is vorig
boekjaar gedaald tot 3,12 gulden.
Dit jaar verwacht Rodamco-top-
man dr. J. Kremers een verdere da-
ling tot 2,90.

nut door 95 procent van de aandeel- De daling van het dividendper aan-
houders, omdat dan geen inkom- deel kan bijna volledig worden toe-
stenbelasting hoeft te worden be- geschreven aan het 'uitdelen' van
taald over het ontvangen dividend, participaties bij wijze van dividend.

beurs
Onderuit

"*

_
j

DaM - Rodamco was gis-
.?r *jen van de sterkere dalerske,*loofdfondsen. Departicu-
\ v eB_ers werden onaange-_ Hori17381 door de mededeling
't jj clainco-topman J. Kremers
''d belastingvrije stock-divi-
■U^ *?rdt vervangen door een

mt. dividend. Die wijziging van
! |.an cringsbeleid vonden vooral
(ti 'Culiere beleggers niet leuk.
S{ ntante dividend-uitkering
Vvp *n tegenstelling tot eendeling in aandelen, belast.

V J opening van de Amster-w^en pectenbeurs werden de
if d. ,damco gedumpt, waar-
V,e «oers maar liefst f 1,90'Het 46-60- Het laagste punt
N ..t]aar' dat °P f 46-50 staat-» de\?let geraakt. Aan het eindSv]_ g verliet Rodamco deI7gehavend op f 47,20, een
ï, beh f I'3o1'30- De omzetten wa-

°oo s.. jk- Er §ingen mim
■Ws stukkenom.
[%1 n nandelaren waren het
%CLParticulieren die Rodamco
_? h«bh' De institutionele beleg-t ■?■ Weinig last van de ver-

e. v' ï bezitten immers pak-
r tlOoan.meer dan 5 procent die
""Sesu niet door de fiscus wordenagen.

iig'Kon dcx zakte gistermiddag
S ciri p

de mdcx dinsdag nog met
I*l .e d^ P unten stijgen, woensdag|',8i e lndex met 3,15 punten tot

Ü? in
S

dKluwer was de uitzonde-_ UitgB
eze ongeanimeerde markt.I.^ seversconcern ging tegen de

I ~2on °P f 127,50, een plus van
Wo ni., Collega Elsevier zakteN dpP \ 17-80. CSM was procen-
P,Ver]

e
iosterkste daler op f 67,30,r44 60

SVanf 2. Stork gaf f laf

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 61,20 60,90
Aegon 112,00 111,20
Ahold 54,00 53,20
Akzo Nobel 201,00 200,00
BolsWes.c. 33,40 33,00
CSM eert. 69,30 67,30
DordtschePetr. 200,00 199,80
DSM 139,50 138,00
Elsevier 18,00 17,80
Fokker eert. 12,30 12,10
FortisAmevcert. 74,90 73,80
Gist-Broc. eert. 47,10 46,60
Heineken 264,00 261,90
Hoogovens nrc 79,20 78,90
Hunter Douglas 79,30 79,00
INGc. 83,10 82,10 'KLM 43,40 42,80
Kon. KNP BT 49,30 49,10
Kon. Olie 190,50 190,20
KPN 58,40 58,30
Nedlloyd 56,50 56,50
Océ-vd.Gr. 78,70 78,50
Pakhoed eert. 46,60 45,90
Philips 52,50 51,50
Polygram 80,50 80,00
Stork 45,60 44,60
Unilever eert. 206,30 206,00
Van Ommeren nrc 46,00 45,40
Ver.Bez.tVNU 181,20 180,60
Wolters-Kluwer 125,30 127,50

Avondkoersen Amsterdam
ABN Amro Hold. 60,90 (60,90)
Ahold 53,20 (53.20)
Bols Wessanen 33,00 (33,00)
CSM 67,30-68,50 (67,30)
GistBroc. 46,60 (46,60)
Heineken 261,90(261,90)
Hoogovens 78,90 (78,90)

Binnenl. aandelen
ABN Amropref. 58,00 58,00
ABN AmroHld.prf.c. 6,44 6,41
ACF-Holdmg 34,20 34,30
Ahrend Groepc. 181,80 182,90 f
Ant. Verft 450,00 b 450,00 b
ARTUBiologicals 4,00 4,10
Asd OptionsTr. 20,80 20,70
Asd. Rubber 2,65 2,65
Atag Hold. eert. 111,50 112,00
Athlon Groep 66,00 68,00
Athlon Groep nrc 65,70 65,80
Aut.lnd.R'dam 119,00 119,50
Ballast Nedam c. 73,80 73,30
BAM Groep 103,00 103,00
Batenburg 147,50 149,00
Beers 193,00 194,00
Begemann Groep 26,70 27,70
Belindo 283,50 283,50
BesouwHold. 32,70 34,30
Blydenst.-Will. 27,00 27,00
BoerDe Winkelt 70,20 69,70
Borsumy Weluy 25,20 25,40
Boskalis eert. 36,00f 35,40
Braat Beheer 23,90 23,80
Breevast 8,50 8,60 f
Burgman-Heybroek 1365,00 1365,00 ■

Calvé-Delft eert. 1410,00 1410,00
Calvé-Delft pref 890,00 890,00
Cap Volmac 23,90 23,80
CetecoHüld. 43,50 43,30
Cindu Intern. 95,50 95,50
Claimindo 281,00 281,00
Content Beheer 29,30 29,00
Credit LBN 44,00 44,00
Crownv.G.cert. 155,40 155,30
CSM 69,30 67,30
De DneElectr. 15,50 15,40
Delft Instrum. 27,30 27,00
DICO Intern. 65,50 65,50
Dorp-Groep 35,00 35,50Dralta Holding 39,80 39,80
Econosto 21,60 2160
EHCO KLM Kleding 32,00 31,70
EMBA 200,00 a 190,00 a
EnksHolding 118,50 118,00
EVC Intern. 76,80 76,90
Flexovit Int. 86,30 86,00 f
Frans Maas eert. 53,30 53,70
FreeRecord Shop 30,00 30,20
Fugroeert. 33,60 33,60
Gamma Holding 86,40 86,80
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelh $ 10,50 e
GeldersePap. 83,30 83,30
Getronics 61,20 62,50
Geveke 32,50 32,50
Giessen-deN. 74,00 74,20
Gouda Vuurvast 69,80 69,80
Goudsmit 35,00 35,00
Groenendijk 26,50 26,30
Grolschcert. 53,00 53,00
Grontmij 61,70 6180
GTI-Holding 153,00 152,00
Hagemeyer 140,80 141,80
HAL TrustB 15,90 f 15,70
HAL TrustUnit 15,80 15,90 f
HBG 262,00 263,50
Heipans 63,50 62,00
Heineken Hold. A 237,30 236,00 e
Heivoet Holding 25,50 25,50
HesBeheer c. 20,00 19,70
Hoek'sMach. 78,50 78,50
Holl. Colours 89,00 89,00
Holl. Ind. Mij 63,50 64,00
Holl.Sea S. 0.38 0,38
HoopEff.bank 7,40 7,40
Hunter D.pref. 1,75 1,75
IHCCaland 44,10 43,80 e
ING 7,10 e 7,10 e
lnter/View Eur. 7,70 7,70
Internat.Muell. 91,80 91,90
Kühne+Heitz 34,70 34.70
Kas-Associatie 63,00 63,00
KBB 96,90 98,00
Kempen _Co 14,30 14,20
Kiene Holding 134,00 134,00
Kon. Sphinx Gust. 55,20 55,10
Kon.KNPßTc.pref. 7,15 e 7,16 eKondorWessels 44,00 43,30
Koppelpoort 420,00 450,00
Krasnapolsky 137,50 137,60
Landré&Gl. 45,40 45,00
LCI Comput.Gr. 4,30 4.30
M.Emm08-cert. 84,50 85,00
Macintosh 43.00 43,10

ManagementShare 1,20 1,25
Maxwell Petr. 202,00 202,50
MoearaEnim 1630,00 1630,00
Moolen Holding 41,90 41,90
MulderBoskoop 33,80 33,80
Multihouse 2,10 2,10
Naeff 450,00 450,00
NAGRON 86,90 87,00
Nat. Inv. Bank A 131,00 131,00
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18,40 18,50
Ned.Part.Mij 52,20 52,20
Ned.Spnngst. 7060,00 7060 00
NEDAP 60,00 60,00
Nedcon Groep 39,90 39,00
Nedschroef Hold. 70,00 70,00
NewaysElectr. 13,10 13,00f
Nijv.-Ten Cate 80,20 80 00
NKFHolding 217,00 217,00
Nont 21,60 21,50
NutnciaVßcert 84,60 84,80
Oce-v.d.Grinten 75,00 75 50
OPG eert. 44,00 44,10
Orco Bank eert. 62,80 63,50
OrdinaBeheer 23,30 23,50
OTRA 307,30 307,00
P&C Groep 79,20 79,20
Philips Electr. d'9s 51,00 52,00
PieMedical 7,80 7,80
PirelliTyre 10,40f 10,40 f
Polynorm 170,30 170,30
Porc. Fles 21,50 22,00
Randstad 91,60 93,40
Reesink 118,50 122,00
Rood Testhouse 5,00 f 5,00 f
Rothmans Int. ° 4,50 4,50
RotoSmeets Boer 37,20 37,80
Samas Groep 62,70 62,00
Sarakreek . 5,40 5,20
Schuitema 2000,00 2010,00
Schuttersveld 44,00 43,90
Simac Techniek 19,00 19,00
ShgroBeheer 91,70 92,00
Smit Intern. 41,60 41,80 e
SmitTrafo c. 48,50 48,70
St.Bankiersc. 19,20 18,40
Stad Rotterdam c. 37,90 37,60
TelegraafDe 194,60 196,00 e
Textielgr.Twente 73,90 73,90
Tulip Computers 15,90 16,00fTw.Kabel Holding 218,00 222,00
Übbink 58,90 58,70
Union 29,50 29,30
VereenigdeGlas 562,00 562,00
Vilenzo 41,80 41,80
VolkerStevin 89,20 91,00
Vredestein 12,30 12,50
Wegener 123,00 127,80
Welna 47,00 47,00
West Inv.F.wb 55,U0a 54,00 a
WestlnvestF. 11,30 11,00
Weweler 35,70 35,30
Wolff, Handelmi] 56,70 56,70
Wolters Kluwer 485,00 500,00 b
Wyers 23,00 23.50

Beleggingsinstellingen
A'damEOElnd.F. 453,50 453,00
ABF 113,30 113,30

ABNAmroA.inF 83,10 83,10
ABN Amro Aand.F. 97,20 96,90
ABN Amro Amer.F. 72.20 71,40
ABN Amro Eur. F. 85,30 85,30
ABNAmro Far E.F. 75,20 75,30
ABNAmro L.Gr.F. .182,70 182,60
ABN Amro Neth.F. 118,50 119,00
ABN Amro Obl.Grf. 201,40 201,40
ABN Amro rent.div 156,20 156,30
Aegon Aandelenf. 44,70 44.70
Aegon Spaarplus 5,00 5.00Aldollar BF $ 30,60 30,70
Alg.Fondsenbez. 249,00 249,50
Alrenta 232,70 232,60
Amvabel 90,30 90,40
AsianCap.F. 56,30 55,80
Asian Select. F. 97,00 95,70
AsianTigersF. 106,70 106,50
ASNAandelenf. 52,00 51,90
AustnaGlobal 1226,00 1226,00
Austro Hung. F. 7,00 7,10
AXAAand.lnt. 76,20 76,30
AXAE&L Belegg. 1 95,20 96,10
AXAE&L Belegg.2 94,20 94,50
AXAE&L Belegg.3 118,10 118,10
AXAE&L Belegg.4 88,10 88,40
AXAE&LKap Rente 118,90 118,90
AXAObl.Ned. 77,30 77,30
BemcoßentSel. 62,70 62,80
Bever Holding 4,90 5,20 f
Biogrond Belegg. 10,80 10,70
CapaCitvßeafty 1,24 1,20 f
CL Aandelenfonds 94,50 94,60
CLLiq.Groeifonds 103,00 103,00 fCLObl.Dividendf. 102,10 102,00
CL Obl Waardef. 123,00 123,60
Comm.ArgeusF. 87,80 87,80
Comm.BenacusF. 90,40 90,40
Comm.Cea F. 92,70 92,70
CuMPreferent F. 102,20 103,00
Delta U.Dollarf. 56,80 56,80
Delta LloydECU 55,40 55,50
DeltaLloyd Inv. 39,10 39,30
DeltaLlovd Mix 73,00 73,90
Delta LloydRent 61,00 61,10
Donau Fonds 27,60 27,60
DP America Gr.F. 35,00 35,40
EGFlnvestm. 151,90 151,90
EMFRentefonds 83,50 83,50
EMS Growth Fund 103,20 103.50
EMS Income Fund 92,00 92,20
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. 41,80 42,00
Esmeralda part. 37,80 37,90
Eur.Ass. Trust 8.00 8,00
Euro Growth Fund 58,50 58,50
Euro SpainFund 7,30
FarEastSel.F. 74,50 74,50
GAFAm.Liq.F.ecu 1,58
GAFAm.Obl.Fecu 1.85
GAFBfr.Liq.F. bfr 1060,90
GAF DMLig.F. ecu 1,61
GAF DM Obl.F. ecu 1,58
GAF Eng.Aandf. ecu 2,06
GAFEng.Liqf.ecu 1,25
GAF Eng.Oblf.ecu 1.34
G_FEi_r.Aandf.ecu 2,16

GAFEur.Oblf.ecu 2,21
GAFGl.Managf.ecu 2,55
GAFJap.Aandf.ecu 1,13
GAFJap.Liqf.ecu 1.64GAFJap.Oblf.ecu 1,78
GAFN-Am. 2.25
GAF 3.09
German CityEst 31,30 31,30
Gun Global 54,90 55,00
Groeigarant 1,38 1,38
Holl.Eur Fund 59,30 59,30
Holl. Obl.Fonds 122.50 122,30
Holl. Pac. Fund 133,00 130,00
Holl. Sel.Fonds 95,20 95,20
Holland Fund 88,00 88,00
HoogeHuys Hypf 128,00 128J00INB Bnk Verre Oost. 46,00 46.10
ING BnkDutch F. 62,20 62,40
INGBnkGeldm.F. 61.46 6147
INGBnkGIob.F. 51,90 52,30
INGBnkObligF. 33.111 33,20
ING BnkRentegr.F 129,60 129,80
ING Bnk Spaard.F. 101,61 101,64
Interbonds 488,00 490,00
Intereffekt 500 27,90 28,00
Intereffekt wt 25,70 25,40
Intereffekt Yen Value 80.40 81,50
Investa part. 80,50 80,60
lSHimal.Funds 16,00 16,10
Jade Fonds 209,50 209,50
Jap.Convertible.F. 50,10 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 20,20 20,60
Korea Pac.Tr.s 13,60 13,70
LatinAm.Eq.F. 85,00 79,80
LeveragedCap 58,80 58,60
Liquirent 54,70 54,70
Mal.Capital F.s 14,50 14,50
MeesObl.Div.F. 115,40 115,7(1
MeesPierson Rente 129.30 129.10
Mexico Income F. 17,00 17.00
Mondibel 77,50 77.50
Nat.Res.Fund 74,50 75,20
New Asia Fund 9,00 9,40
Nomura Warr. F. 0,18 0,16
OAMF Rentefonds 11.75 11,75
Obam, Belegg. 312.00 f 312.00
Ohra Aand.F. 65,00 65.30
Ohra Liq.Grf. 54,30 54,30OhraObl.Df. 55.20 55,20
Ohra Obl.Grf 55,40 55,50
Ohra Onr.G.F. 59,80 59,80
Ohra Totaal F. 58,80 59.00
OrangeFund 28,20 28,50
Pitcher 47,50 47,50
Postb.Aandelenf. 57,40 57,60
Postb.Beleggf. 57,80 57,90
Postb.Obl.r 47,90 47,90
Postb.Verm.gr.f. 60,10 60,10
Rentalent Bel. 169,60 169,80
Rente Plus F. 45,60 45,60
Rentotaal NV 38,50 38,50
RGAand.Mixiund 59,70 59,70
RG America F. 131,40 129,50
RGDivirentF 51,60 51,70
RGEmer.Mark.F. 96.60 93,50
RG Europe F. 126,10 126 20
RGFlorenteF. 129,90 130,20

RG Hollands Bezit 98,20 98,80
RG NettorenteF. 105,90 106,00
RG Obl.Mixiund 61,50 61,80
RG Pacific F 137,50 137,60
RG Rente Mixfund 63,80 63,90
Robeco 113,20 112,8(1
Rodamco 48,50 47,20
Rodamco Ret.Ned. 103.60 103,00
Rolinco 115,10 115,00
Rohnco cum.p 88,00 88,00
Rorento 83,70 83,50
Schrod.lnt.Pr.F 28,70 28.70
Sci/TechJ 15,10 16,10
Small Comp Neth. F. 68,10 68,00
Suez Gr.Fund 50,30 50,30
Suez Liq.Grf. 201.70 201,70
Technology Fund 16.30 16.30
TGPetroleumhaven 34,50 e 33,50
Tokvo Pac.Hold. 231.50 231,30
Tolsteeg, Beleggmij 349,50 350,00
TransEur.Fund 9(1,00 89,50
Transpac.F. 357.00 357.00
Um-lnvest 18,60 18,70
Unico Inv.Fund 64,00 64,00
UnifondsDM 31,50 31,00
Vaste Waard.Ned 53,90 53,60
VastNed ■ 105,50 105,30
VHS Onr. Mij 5,20e 5,30
VIBNV 47,00 47.00
VSB Aand.F 99,50 99,80
VSB Liq.Groeif. 100,20 100,20
VSB Mix Fund 61,70 61,80
VSB Obl.Groeif. 108,90 108,90
VSB Rente Fonds 100,90 101,00
WBO Intern. 67,6(1 67,90
Wereldhave NV 98,60 98,00f
WorldProp.F. 67,50 67.50
ZOM Flonda F. $ 31,80 31,80
Zonnespectrum 9,10 9,00

Wall Street
alhedsignal 35 _ 34 'A
amer.brands 37 '■/■■ 37 '/.
amer.tel.tel 51 _ 51H
amococorp 585. 58 'A
asarco mc. 29'/. 28 'A
bethl. steel 18"/. 18 .
boeing co 47'/_ 47 _
can.pacific 15 '/■ 15 '/<
chevron 45 44
chiquita 13V. 13 H
chrvsler 49 '/i 48 _
citicorp 40 'A 40 'A
cons edison 25 'A 25 _
digit.equipm 34 V« 34 'A
dupontnemours 56 55 _
eastmankodak 47 lA 47 _
exxon corp 61:/_ 61 'A
ford motor 27'/. 27'/.
gen electnc 51 'A 51 '/>
gen motors 41. 41 _
goodvear 33 _ 33 'A
hewlétt-pack. 100'A 100/.
int bus.mach. 74 'A 73
int.tel.tel. 88'/. 87 'A
klmairlines 24 1/. 24_
mcdonnell 143 x* 14
merckco. 39 'A 39'/.
mubil oil 85 .85

omega fmanc. 24'/:
philips 29 _ 29 s/«
royal dutch 108_ 108 Vi
searsroebuck 45 'A 45 .
sfe-southpac 17 'A 17 M
texaco mc 61
travelers 33 _ 33 :/t
united techn 63 M
westmghouse
whitmancorp 16V» 16-.
woolworth 15 14 Vi

Advieskoersen
amenkdollar 1.700 1,820
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 2.61) 2,85
finse mark (100) 35.35 37,85
franse frank (100) 30,85 33.60
gneksedr. (100) 0,62 0,79
hongkongdlr.(lOO) 19,50 23,50
ierse pond 2.55 2,80
ital.lire (10.000) 09.65 11,35
jap.ven(10.000) 172,00 178,00
noorsekroon (1001 24.10 26.60
oost.schill. (100) 15,65 16.15
port.escudo (100) 0.98 1.16
spaansepes. (100) 1.25 1.41
turkse lira (100) 0,0031 0,0058
zuid.afr.rand 0,40 0.55
zweedse kr. (100) 21.90 24.40
zwits.fr. (100) 129,75 134,25

Wisselmarkt
amerik.dollar 1.76325-1,76575
antül.gulden U.9775-1.0075
austr.dollar 1.3685-1,3785
belgfrank (100) 5,4465-5,4515
canad.dollar 1,25725-1.25975
deensekroon (100) 28.515-28,565
duitsemark (100) 111.9650-112.U15U
engelse pond 2.7290-2,7340
franse frank (1001 32.405-32,455
gneksedr. (100) 0.6740-0.774 U
hongk dollar (100| 22,6950-22.9450
ierse pond 2,6970-2,7070
ital.lire(10.0001 10.715-10,765
jap.ven(lO.OUO) 175,900-176.1)01)
nwz'eel dollar 1,1310-1,1410
noorse kroon (100) 25,635-25.685
oosten, sch. (100) 15,9100-15.9200
port. escudos (100) 1,0700-1,1100
spaanse pes. (100) 1.3180-1,3280
zweedse kr. (100) 23,495-23,545
zw.ts.frank(lOO) 132,535-132,585
ecu 2,1270-2.1320

Indexen
CBS-koersindex 279,70 278,40

EOE-index 417,96 414.81
Dow Jones-index 3839,49 -22,20

Optiebeurs
serie omzet v.k

abnamro c jan 57,50 198 4,00 a 3,90
abn amro cjan 60,00 186 1,60 b 1,70
abn amro capr 62.50 181 2,10 2.00
abn amro c 098 70,00 174 5,40 5,40
abnamroco99 60,00 182 10,50a 10.40
abn amro po9B 70,00 251 11,30a 11,50
ah c jan 52.50 144 I.Bob 1.50
ah c jan 55.00 224 0.40 0,40
ah c apr 52.50 156 2.90 2,80
ah papr 50,00 200 0,60 0,60
ah papr 52,50 143 1,30 1.40
akzo c jan 200,00 182 4.90 3,90
d/fl pjan 175,00 200 1,00 0,80
dsm c apr 140,00 151 8,00
els c jan 17,00 256 1.10 1,10
els c apr 19,00 160 0.50 0,40
els c jul 18.00 132 1,30 1.30
els pjan 17.00 400 0,10 0,10
coc c jan 405.00 249 14.80
coc c jan 410,00 194 10,70 8,50
coc c jan 415,00 405 7,20 5,50
coc c jan 420.00 501 4.30
coc c jan 425,00 279 2,30
coc c feb 405.00 205 17,50 16,50
coc c feb 415,00 270 10,70 b 9,30b
coc c apr 430,00 143 9.50 8.10
coc c apr 440,00 197 6,00 b 5,00
coc c 096 410,00 1013 42,00 a 40.00 b
coc pjan 405.00 227 0,70
coc pjan 410,00 352 1,40 2,00a
coc pjan 415,00 446 2,90 3,80
coc pjan 420,00 221 5.00 6,40
coc pfeb 405,00 215 2,80 a 3,00
coc p096 360.00 1000 6,90 6,50b
goud pjan 380,00 160 3,00 ahoog c jul 711,00 135 13,40 13,00
ing c apr 85,00 148 2,50
kim c apr 42,50 652 3,80 3,60
nll pfeb 95,00 1000 2,0(_
ohe c apr 200.00 307 3,20 3,10
ohe c jul 190.00 425 9,50 a 9,50
ohe pjul 190,00 449 7,60
phil c jan 55,00 251 0,50 0.40
phil pjan 50,00 217 0,50 0,50
tops c jan 760,00 210 5,00 3,60
tops c jan 770,00 205 2,70 1,60
tops c feb 760,00 164 10,80 9,50
umi cjan 200.00 418 8,00
umi c jan 205.00 171 4,50 3,80b
umi c apr 200.00 202 12,50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 21,400-22.000,vorige
21,350-21,950, bewerkt 23,600 laten,vonge
23,550 laten
Zilver onbewerkt 235-305. vonge 235-305, ,
bewerkt 350 laten, vonge 350 laten.

■-laten g_b__ten-iex.div.
b=bieden h-laten4ex.dlv.
c__x-claim k-gedaan*!.
d=ex-dlvidend l-gedaan+g
_eged______wi »k_al ______ vorige dag
l-gedaan+laten «K=alotkoert gisteren

economie
Meestal sprake van werk van viespeuken

'Sick building'
bestaat niet

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Kantoren zijn niet
van zichzelf ongezond. Het zijn
meestal de viespeuken onder het
personeel die bacteriehaarden en
vuile lucht veroorzaken. Dat blijkt
uit onderzoeksgegevens van het
Rotterdamse onderzoeksbureau Mi-
lieu Consult.
Directeur B. Metz: „We hebben de
afgelopen jaren zon 1.200 gebou-
wen onderzocht. In ruim negentig
procent van de gevallen mankeert
er niets aan de installaties.De lucht
wordt vuil door de manier waarop
mensen met de kantoorruimte om-
gaan en door slechte reiniging."
In de jaren tachtig waaide uit Ame-
rika het zogeheten Sick Building
Syndrome over. Het is een aandui-
ding voor een reeks, soms vage, ge-
zondheidsklachten bij mensen die

in moderne kantoorgebouwen wer-
ken. Een aardig Nederlands syno-
niem is 'Kortjakje-syndroom':
klachten tijdens de werkweek, maar
op zondag niet.

Een mooi voorbeeld is het ministe-
rie van Financiën aan het Korte
Vorhout in Den Haag. Milieu Con-
sult verrichtte er eerder dit jaareen
'micro-biologisch luchtonderzoek'.
Luchtmonsters uit het gebouw wer-
den onderzocht op bacteriën,
schimmels en gisten waarvan be-
kend is dat ze klachten kunnen ver-
oorzaken als hoofdpijn, hoesten,
loopneus, branderige ogen en lan-
derigheid. Het massieve gebouw in
de binnenstad kwam redelijk uit de
bus. Over het algemeen is de lucht
er redelijk schoon.
Toch liggen de bacteriën hier en
daar op de loer. Twee kamers van
het gebouw bleken zo vies te zijn,
dat Milieu Consult opdracht gaf ze
te laten ontsmetten. Er stonden
zieltogende planten, bedekt met
kwalijke schimmels. In de bureaus
waren oude boterhammen een
tweede leven begonnen als bacte-
riekweek. Werk van viespeuken
dus, en beslist niet van de airco.
„Sommige werknemers maken er
een rommeltje van," zegt Metz af-
keurend. „Ze laten overal papieren
liggen, gaan zitten eten op de werk-
plek en laten kruimels vallen. En
die worden dan weer in het tapijt
gelopen. Ze zetten dozen op de
grond, waardoor er niet goed ge-
stofzuigdkan worden."
„Wat er moet gebeuren," vervolgt
de directeur, „is dat kantoorperso-
neel wordt geïnstrueerd om vervui-
ling te voorkomen. Papieren opber-
gen, dozen in de kast, eten in de
kantine, enzovoorts." Verder moet
bekeken worden of het budget voor
de schoonmaakdienst niet omhoog
moet. Metz: „Daar is veel op bezui-
nigd de afgelopen jaren."

Kwart bedrijven
verzwijgt kort
ziekteverzuim

DEN HAAG - Ruim een kwart van
de bedrijven meldt kort durend
ziekteverzuim niet meer aan bij de
bedrijfsvereniging. Vooral bedrij-
ven tot honderd werknemers zien
het nut hiervan niet meer in, zo
blijkt uit een onderzoek van de in-
spectiedienst van het ministerievan
Sociale Zaken. Het onderzoek is ge-
stuurd naar de TweedeKamer.

De belangrijkste oorzaak hiervan is
dat bedrijven vanaf 1 januari 1994
het loon in de eerste ziekteweken
zelf moeten doorbetalen. Ook de
administratieve rompslomp vormt
een hobbel.
Staatssecretaris Linschoten vindt
deze ontwikkeling onwenselijk en
beziet of hij daar bij wet iets aan
kan doen. Verder zal hij het nieuwe
Toezichtcollege sociale verzekerin-
gen vragen na te gaan of bedrijfs-
verenigingen te late ziekmeldingen
van aangesloten werkgevers af-
doende bestraffen met boetes.

munt uit

Ouderen
De P&C Groep (Peek & Clop-
penburg, Somebody, Mac &
Maggie en P&C België) wil vol-
gens de Dienstenbond FNV 70
oudere werknemers op onaan-
vaardbare wijze lozen. Werk-
nemers van 58 jaar en ouder
krijgen van de directie de mo-
gelijkheid het bedrijf te verla-
ten. Zij gaan dan de ww in en
krijgen een financiële aanvul-
ling van P&C. In plaats van een
fatsoenlijke vut-regeling voor
deze mensen te regelen, laten
ze nu de gemeenschap via de
werkloosheidsuitkeringen een
ouderenregelingbetalen.

Covra
De Centrale Opslag voor Ra-
dio-actief Afval (Covra) in
Borssele heeft van het ministe-
rie van Vrom een achtergestel-
de lening van 10 miljoen gul-
den gekregen om de financiële
problemen op korte termijn op
te lossen. Dat heeft een woord-
voerster van het ministerie gis-
teren laten weten. De overheid
is via Vrom voor tien procent
aandeelhouder in de opslag.
Covra is in de problemen geko-
men door tariefverhogingen -
aanvankelijk als gevolg van in-
vesteringen - waardoor het
aanbod van radio-actief afval
is teruggelopen.

Computer
De fraudecomputer die op ex-
perimentele basis is ingezet bij
vier sociale diensten om na te
gaan of bijstandsuitkeringen
worden aangevraagd door
mensen die daarnaast een an-
dere uitkering of salaris genie-
ten, wordt in' de praktijk ge-
bruikt om bijstand te verhalen
op ex-partners. Dat blijkt uit
een onderzoeksrapport van no-
vember 1994 van de afdeling
statistiek en onderzoek van het
GAK. Terwijl vergelijking van
gegevens van bedrijfsvereni-
gingen en sociale diensten nog
maar weinig echte fraude aan
het licht heeft gebracht, blijken
de afdelingen juridischezaken
van de gemeenten Zeist en
Haarlem hun collega's van de
sociale dienst in het gebruik af
te troeven. De twee andere so-
ciale diensten dieaan het expe-
riment deelnemen, zijn Am-
sterdam-Zuidoost en Rotter-
dam.

Premiefraude
De Toezichtkamer van de So-
ciale Verzekeringsraad zal van-
daag instemmen met de nieuwe
richtlijn van het Openbaar Mi-
nisterie voor strafrechtelijke
vervolging van werkgevers we-
gens premiefraude. In beginsel
zullen bedrijfsverenigingen
fraude met de afdracht van
premies ww, Ziektewet, wao en
Ziekenfondswet boven de
25.000 gulden aangeven. Als er
enige verzwarende omstandig-
heden zijn, volgt een strafrech-
telijke vervolging.

Luifel tankstation bezwijkt

# De luifel van een benzine-
station aan de Rozendaalse-
weg in Arnhem is gisteroch-
tend bezweken door de
overvloedige regenval van de
laatste dagen. Er deden zich
geen persoonlijke ongeluk-
ken voor.
Op de luifel, twintig bij twin-
tig meter groot, bleef regen-
water staan doordat de
regenpijpen verstopt waren.
Rond half negen brak het dak
doormidden. Personeel van
het benzinestation sloot on-
middellijk de pompen af,
zodat er geen brand kon
ontstaan. Volgens een woord-
voerder van de politie kan
nog niets gezegd worden over
de schade. Het benzinesta-
tion is voorlopig gesloten.

Foto: ANP
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«3piccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank: 1035100
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

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

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de 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 daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1 e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

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

ZPrcrfïcuzt/
Proficiat

Hiep Hiep Hoera!!!
___ti___l__..^■^SP._______ '_m

___*_
Veel liefs van jekleinkind

Romy xx
Tot straks Opa.

Vir3o!
____■!___

' ,-j

Leuk he!
Tot vanavond.

Proficiat
met jullie40 jarig huwelijk

HP__flF : j_Wf>

W-W

w fl■ ____^^^_____
f^* Wk^^s_^_m

Kinderen en kleinkinderen.

Ons Moppie
wordt 21

f». ■

'_____.

Personeel aangeboden
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk. Telef. 046-
-334514 of 045-250238.

Voeger kan VOEGWERK
aannemen: o.a. voegen, uit-
kappen, stralen en impreg-
neren met eigen steiger.
Telefoon: 045-321948.

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

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

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

EN UITSNIJDERS.
Hoog loon en goede sociale voorzieningen.

Voor info kunt u op werkdagen bellen van 8.00 t/m 18.00
uur. Tel. 04120-44700.

Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U
kunt aan de slag als RIJIN-
STRUCTEUR (M/V). Maar u
mag ook zelf zonder mid-
denstandsdiploma vrij een
rijschool beginnen. Binnen-
kort starten nieuwe dag-,
avond- en zaterdagopleidin-
gen in Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht, Zwolle, Best,
Maastricht. Meer informatie?
Bel dan voor 21.00 uur voor
een gratis uitvoerige studie-
gids De Kaderschool: 04998-
-99425 of 043-259550.
Bouwbedrijf Inter Plan te
Geleen, tel. 046/755416,
vraagt met spoed ervaren
METSELAARS en een
voorman timmerman voor
stelwerk in de woningbouw.
Werk verzekerd het hele jaar
door. Kantoren zijn geopend
vanaf 3 januari 1995 tussen
9 en 12uur.
Dames, start het nieuwe jaar
DYNAMISCH als manager
of consulente van onze ex-
clusieve lingerielijn. Tele-
foon 046-379115.
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.
Twee part-time SERVEER-
STERS gevr. voor dagzaak,
leeftijd plm. 18 jr.
Br.o.nr. B-06370, LD, Post-
bus 2610,6401 DC Heerlen.

Wij zoeken: productie-
medewerksters en schoon-
maaksters m/v op oproep-
basis. Interesse? Schrijf
voor een afspraak naar
DEKORA Parket BV, Kleine
straat 2, 6422 PS Heerlen, t,
a.v. afd, personeelszaken.
Gezocht DAMES en koppels
voor foto en film. Postbus
4187,6202 RB, Maastricht.
Gevr. all-round AUTOMON-
TEUR met APK. Goede
condities. Garage Wolters
BV. Tel. 046-520303.
Goede BIJVERDIENSTE.
Landelijk ochtendblad zoekt
een bezorger/ster voor
Heerlerheide. Leeft. v.a. 15
jr. Inl. 045-226077 of 040-
-121775.

Te huur gevraagd
D.S.M, stagaire zoekt kamer
of APPARTEMENT (geen
stud.huis) in direkte omg.
Geleen. 04163-75329 na
18.00uur.
Te h. gevr. WINKEL-/
WOONRUIMTE omg. Vaals,
huurprijs onbelangrijk. Telef.
04493-4026 ('s morgens
voor 12.00 u/s avonds tus-
sen 18.00 u. en 20.00 u.)
Werkende vrouw, 27 jr.
zoekt woonr. in SITTARD,
bij voork. nabij centr. Na
18.00uur 04404-2447.

Bedrijfsruimte

Centr. Heerlen
Te koop riant kantoor/

praktijkpand met woning.
Vr.pr. ’ 187.500,-.

045-743595 b.g.g 414954.

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
Groot assortiment

Rens Janssen, Ganzeweide 54, Heerlen. Tel. 045-211486.

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

VUURWERK te k. Meer dar
40 pakketten. Vuurpijlen var
klein tot groot. Verkoop 29-
-30-31 dcc. Rembrandtstr.
60, Brunssum. S 045-254081.
VUURWERK verkoop 29-30-
-31 dcc. Hekem Sanitair
Kampstraat 85, Waubach.
VUURWERK. Verkoop don-
derdag 9.00-18.00 uur, vrij-
dag 9.00-20.00 uur, zater-
dag 9.00-17.00 uur. Hervei
25, Bocholtz, ® 045-443044.

OG te huur
Te h. REKEM, België: groot
woonkl. app., alle comfort,

* kelder, lift, balkon, gr. gara-
ge. Inl.: Daalbroekstr. 19,

] Rekem. 00-32.89.714204.
.Te huur aangeb. STUDEN-

TENKAMERS. Te bevr. 045-
I 228162 of 210585.

" Te h. 2 pers. en 1-persoons. APPARTEMENT, huurprijs- ’850,-, ’650,- exclusief. 1- maand borg. Bezichtigen- zaterdag tussen 13.00--r 16.00 uur. Kloosterweg 22,
Valkenburg.

Onr. goed te koop aangebVgevr.

Open huis heden van 15.00 tot
17.00 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.

Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Onroerend Goed
KANNE: gemeub. luxe ap-
part., 2 slpkrs. met waterbed,
Grenadierslaan 81, Hotel
Lorraine, België.
Uw huis verkopen? Infor-
meer zonder enige verplich-
ting of een mogelijke koper
in ons bestand voorkomt.
BUSIO VASTGOED, 046-
-5124 10.
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.
WIJLRE, halfvr. woonh., opp:
450 m2, tuin op z., vrij uit-
zicht op geuldal, md: gang,
kamer, keuken, 1e verd:
badk. ligb. + 2e toilet, 3 slpk.,
2e verd. ruime slpk. en
douche. Telef. 04450-4152.

Woningruil
WONINGRUIL. Heb eenge-
zinswon. in Blerick, 2-onder-
-1 kap, 3 kl. slaapk., huur
’317,-, garage, 22 mtr.
achtertuin. Zkt. parterreflat
Maastricht, Daalhof of M.
berg. Brieven aan postbus
4685, 5953 KL Reuver.

Kamers
KAMERVERHUUR in bun-
galow voor man of vrouw tot
plm. 35 jr. (1 kind geen be-
zwaar) te Heerlerbaan. Tel.
045-426826.
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.

Hobby/D-h-z.
Interesse in een PATCH-
WORK/quilt cursus, vraag
vrijblijvend ml. Toos Claes-
sen. Telef. 043-615501.

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

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.

BouwmaUmachines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. g 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Telefoon 043-641044.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a. 150x-
-60 cm. en 2,5 mm dikte. Tel.
04450-4240 na 18.00 u.
Te k. houtbewerkings MA-
CHINES 380 V, partij eiken
balken. Tel. 04499-3239.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TVA/IDEO reparatie, Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TV DEFECT, binnen 4 uur
klaar, geen voorrijkosten, 3
mnd. gar. Tel. 04750-19792.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230, Service
binnen24 uur mei garantie.
TV DEFECT, wij repareren
binnen 3 uur, 3 mnd. garan-
tie, geen voorijkosten.
g 04750-33312.

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
Weg. verhuizing te k. diver-
se KUNSTSTOF ramen en
deuren, halve prijs mcl. iso-
glas. Bakker Ramen, 043-
-635588. Nieuw adres v.a. 1
jan. 1995: Galjoenweg 45,
Maastricht.

Geldzaken
Tijdelijk geld nodig? Hoog-
ste prijs voor uw GOUD en
diamant, oud of kapot. Wij
kopen alles op of nemen het
in bewaring (u blijft eige-
naar). Goudboom, Boschstr.
85, Maastricht, g 043-219698.
20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’2.500,-. Info
04749-3835.,

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
Te k. paarde-, pony- en
VEETRAILERS, open en
gesloten aanhangwagens,
nieuw en gebruikt. Wienen
Aanhangwagens + wagen-
bouw, Dorpstr. 56, Leveroy.
Telef. 04954-1288.
Nieuw: tegen lage kosten
lost u met SAVITALYSE al
uw mestproblemen op. Bel:
04499-1341, Custers b.v.
Dicteren.
Te k. TRAKTOR Fiat Some-
ca 60 PK, evt. met plateau-
wagen. Telef. 045-461880.

Motoren en scooters

Opruiming!!!!
Tussen 24 en 31 dcc. deze grote eindejaars opruiming.

Bij Motoport Vos in Echt.
10 tot 40% korting op helmen, kleding, uitlaten en acces-
soires. Keuze uit +/- 200 gebruikte motoren met extra kor-
ting. Ook hebben wij al diverse '95 modellen op voorraac
staan. En voor iedere klant is er een leuke attentie.

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

weer helemaal voor u klaar.
Motoport Vos, Edisonweg 33, Echt (L). Telefoon 04754-- 's Maandags gesloten, vrijdagskoopavond.

De laagste MOTOR-PRE- . T~,
MIES met aanvangskorting Schade-auto S
__i^____* Hendrix'Bom-s vw I-S _8Ï 5504498-55050. ’8.900,-; Opel Corsa 1.2

"Uw motorband kaal???? '88’ 3.900,-. 045-211071.
DREAM'S Motoren doet het ——~ ._ _ 1■ allemaal! Uitbalanceren, Sport & Spel
demontage en montage ter- POOLTAFELS en snooker-
Sterk" aeeduTeed?%Sn ,a,els ,e huur vanaf ' 150'" PDream's96 ÏÏngS_weg '»! i"nd. Tel. 043-476065.
Heerlerheide. S 045-214942/ Wat VERKOPEN? Adverteei
210575. via: 045-719966.

Sloopauto's
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. S 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-■ FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.: Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs; voor uw auto, SCHADÉ-

' AUTO en sloopauto. Tel.
; 045-225774
,Te k. gevr. SCHADE- sloop-

en loopauto's, en verkoop

' gebr. auto-onderdelen. Joep

' Wolters. Telef. 045-411480.
Onderdelen/ace.

; Te k. gebruikte BANDEN 13,
; 14, 15 en 16 inch, mcl. mon-

tage v.a. ’25,-. Autobedr.
i Luyten, In de Cramer 50,

" Heerlen, tel. 045-719335.
■ Nieuwe AUTOBANDEN. Al-

le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en

j garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-

' graaf. Tel. 045-314027.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's met
onderbouwen en aansluiten

j’150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop

■ gevraagd.. Goede gebr. AUTOBAN-
DEN, zomer - winter. Pas-; sartweg 39, Hrl. 045-222675.
Te k. 2 Koni p.auto HEF-

jBRUGGEN 3,5 ton. Rdr.
Hoenstr. 151, Hoensbroek.

Aanhangwagens
i DASSEN, aanhangwagens. fabr., verk., verh., onderd.,

rep. _? 045-455088/452501.
,Te koop nieuwe AAN-
■ HANGWAGENS, afm. 2,50. x 1,25, 2,00 x 1,25 en 2,00 x

1,00 mtr. tegen zeer lage
; prijzen, g 045-419735.
iTe k. zeer mooie gesloten

AANHANGWAGEN 2 x 1.25

' x 1.25. 045-427394.. Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt. u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.. Rijles. 2-daagse theorieopleiding A.

" B. 11 en 12 febr., 13 febr,

" examen. Vanaf 17 jaar mo-. gelijk geldig nog 3 jaar. Ver-
keersschool Leo CREMERS,

f voor al uw rijbewijzen 8 en
t 10-daagse opleiding moge-

lijk. Reeweg 139, Landgraaf.
■ Tel. 045-312558.

1 I K_(_____y__M_tt__3_ti_aP_i

1 I wkmfiSmffÊ

Wintersport
Te k. 1 paar Alpine SKI'S
Carbon Tischer Marker, bin-
ding 1 mtr. 70 ’150,-; 1
paar schaatsen Viking mt.
41 ’195,-; 1 paar schaat-
sen Viking mt. 37 ’195,-; 1
paar schaatsen Viking mt.
36 ’135,-. Telefoon 04450-
-3572 na 18.00uur.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot, in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren
Te k. SUZUKI GSX R 1100,
bwj. '90, blauw-wit, vr.pr.

’ 13.750,-.Tel. 045-424903.
Te koop MOTOR MZ 250 cc,
bwj. '84, 1e eig., km.st.
18.000. Tel. 046-757430.

Bedrijfswagens
Bedrijfsauto's in alle uitvoe-
ringen. W. FEIJTS Auto's,
Vaesrade 61-63 Nuth. Telef.
045-243317.

- (Bromfietsen
Te koop gevraagd PUCH
Maxi of Vespa Ciao, defect
geen bezwaar. 045-259727.
Te k. GIANT Cadex, 1 jr. oud,
kl. wit/antraciet, mt. 53, afge-
mont. met Shimano Dura
Ace, 8 pion. Prijs ’ 2.200,-. S
04450-3572 na 18 uur.
Nu een echte GIANT fiets
voor ’499,-. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.

Nu * brom/SCOOTERBAND
vernieuwen nu slechts voor
’l5,- montage per wiel.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen. 045-211486.
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen. Tele-
foon 045-257371.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '93,
in nieuwstaat, ’650,-. Telef.
045-315825.

Mode TotaajJ
A.s. BRUIDJES 1
Geopend volgens !
Caresse BruidsifJtard. 1x gedragen "i
jurken. 046-582136__J
Nieuwe BRUID&fI
NEN lang v.a. ’ 395,-J
a. ’ 249,-. Trouwög
v.a. ’395,-. Bruidsrjjjjl
reboom, Grote Gf*2j
Maastricht, _* 043-2j22gal

zie verder paginaH
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Deze films draaien van donderdag 22 december 1994 t/m woensdag 4 januari 1995 in HïïZSJr

MMDEttLAHDSE PRt_mÈllE /^ö -5^K_V
Arnold Schwarzenegger en Danny DeVlto In OO i_^^v/n^
dagelijks om 13.45, 16.00, 18.30 en 21.15 uur (fl lf_i_\!__^J_ lfj

De gelukkigste gebeurtenis
' John Travolta in de film van Quentin Tarantino yfl jti JfwAwi

meest onverwachte' Winnaar Gouden Palm Beste Film Cannes 1994 :dagelijks om 20.30 uur *■£* _
¥ )j^ffsjS_\, Jean-Claude van Damme in *fe m Vf^_n_W9W¥_^

Clk dagelijks om 13.45, 16.00,18.30 en 21.15 uur *£* ______! l^u2_U__flfl_Px|

lw^ t x >-. I on'vanqtelkp dj /. ls_ *! r*^-^_H Leeuwekoning %r|Jn \ \
[tfjTfl dagelijks om 13.30, 15.45,18.00, 19.00 en 21.30 uur \>J 41*1^

■____________!__■__■_■! MIRACLE ON 34TH STREET loSJn^S] vJ ’Jol>d

B
dagelijks om 14.15, 16.30 en 18.45 uur 9fa''s

Sylvester Stallone en Sharon Stone in oSOk 3_l> " "*'" '"

W?' :■:*■ '""___.__ I
"+■ ■ ~"~***—*-* *L_d
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Op 31 decemberzijn onze ____ "^ *■_________
_" j *-. rttfltheaters vanaf 18.00uur MM lp <V W_\ feestdagen en OOK, JggjT Vjj

Op 1 januari zijn onze theaters ___L ___■ \ in tiet KOlTiend Jüür l
geopend vanaf 15.15uur. L^WaMTJ Veel kijkplezier! THE __,

(De eerste voorstelling begint ____grm fl Jr_S_|_B * *** " s_PF"Pli__l l___fï
V . l " !?^!____?!__!!!!^^ ? ! r<^

._. . _ _T^ _Z~\\AA I<■ *■» iRLVQLI». ■A/.AXI/VW "'1
JA : KvYAL

vONLY YOTJ I
*§;:>. Het, .taal in de sterren geschreven... *' ' etTis .ntinoet je _e liefde van je leven. 1

%_* " osm w1 H fjfjU INTERVIEW |(fc

■ THE LION KING.^ljfP wm '*
I dagelijks om 14.30-16.30-19.00 en 21.15 uur dagelijks om 14.00 - 16.00 en 18.30 uur

za 31-12 alleen om 14.30 uur za 31-12 alleen om 14.00 uur § Dl \/r_l I|*%l VULI
§gggj_iss*_*iiBMBB^^ ' _".!._?Vl__y dagelijks om

KUYAL WITH THE t 8.30 - 21.00 uur

IVAMPIRE
_, ,_ „morste"'

-jj AAaVIAA za 31-12 geen voor

M Zaterdagmiddag 31-12 alle plaatsen fl. 7,50 mm.
mv mv m „„„.,.;

P Zondag 1-1 de hele dag alle films vanaf fl. 7,s<rlP;lP m 20.30 uur
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Vuilbekken
serdere lezingen van het script

v** Serial Mom waren nodig,
J*1"de actrice aan John Waters
o/ 1 uitnodiging deed toekomen
U zijn filmplannen maar eens
Jsoonlijk in New Vork te ko-
)Q.toelichten.

Turner: „Dit is niet de
t*iJ.'er geweest waarop ik
'oh -a^ m ProJecten staP- Maar
fJl^ in Baltimore sprong meteen
t* de trein en kwam vier uur la-

al bij me binnenvallen. Hij
Pat_.me zo met z^n charmes in te

dat er al bijna geen wegr terug was. Hij zei dat ik de
jj, Se actrice was met wie deze
js gemaaktkon worden en dat
tjj^genlijk wat elke actrice al-JJ* Wil horen. Probeer dan nogar eens 'nee' te zeggen. 'Laten

het maar proberen,'zei ik."

üs ik vertrok naar Baltimore
w öam eerst een extra dag om
,j.B eens dat helescript met John

0r te nemen. En ik had de ze-i. ên ' want ik was doodshe-
id Uw d dat hij zou ontdekken dat

i KÏÏm S^PPii zou zi3n- En hiJ
i v/',zei hij achteraf, eigenlijk

" h beetje dezelfde vrees gehad.
\ \ ar godzijdank bleken we

övact hetzelfde idee te hebben
. jö

er hoe dit personage gespeeld
fdj moeten worden. We zaten
i t.?r 'n J°hns bibliotheek te re-
\ nen "k kreeg de toon al
l (, "'S te pakken. Ik was net be-
-I\x niet e sc^ne> waarin ik een

' *r_ rouw lastigval met een
/ SrJ?t?'em> smerig telefoonge-i.L. " toen Johns huishoudsterl^nkwam. Ik zal dat nooit
Jbgj^ten: die oude zwarte dame,

Ho en zeer godsvruchtig,t ** mij vuilbekkend bezig en
JC door een adder gebeten
Ve

at ze zich meteen weer om en
L olfat de kamer. Die moet ge-
Cht hebben dat ik het allemaalter plekke zat te verzinnen."

'i .f 1*eulce van de film is dat hij
'1 1_ tnorahstisch is. Het is geen

die dicteert hoe mensen

zouden moeten zijn, of niet zou-
den moeten zijn. Hij is puur ge-
maakt voor de 101. Maar de 10l
van 'zwarte komedie' is dat hij je
laat lachen voor je in de gaten
hebt waarom je eigenlijk lacht.
Dus af en toe schrik jeervan om
wat voor verschrikkelijke dingen
jeeigenlijk hebt zitten lachen. Je
schrikt dus vooral van jezelf.
Dat is wat zwarte komedie zo
sterk maakt."

„Dit karakter was voor mij op
een dubbele manier interessant.
Goed, ik speel dus een geschifte
moordenares en dat is enig om te
doen. Maar toch, ik heb al veel

vaker mensen vernoord. In films
althans, in het echt nog steeds
niet. Het bizarre zit hier ir. de
combinatie met het perfecte
huismoederschap. Een perfecte
huismoeder spelen, dat was juist
iets geheel nieuws voor mij.
Moeder zijn en echtgenote, ob-
sessief fixeerd zijn op proper-
heid, etiquette en het op tafel
brengen van een perfect gehakt-
brood."

Kathleen Turner is de dochter
van een diplomaat, waardoor ze
haar jeugd doorbracht in Cara-
cas, Havana, Washington, To-

ronto en Londen. Aan haar op-
voeding zegt de actrice het besef
te hebben overgehouden van
burgerlijke verantwoordelijk-
heid. Hetgeen haar ertoe ge-
bracht heeft zich met veel ener-
gie in te zetten voor organisaties
die zich bekommeren voor de
opvang van kansarme moeders
en slachtoffertjes van kindermis-
handeling en gebroken gezinnen.
Turner verzamelt geld voor die
instanties, ze geeft lezingen over
diematerie en lobbiet bij politici
om de sociale voorzieningen te
herstellen die gedurende het be-
wind van Reagan en Bush door
de overheid werden afgestoten.

Dat zijn weer geen zaken waar
Beverly Suthpin in Serial Mom
zich om bekommert. Die ver-
moordt een docent die terecht
beweerd had dat Beverly's zoon-
tje bezig is op te groeien voor
galg en rad.

Experiment
Over 'Junior' waarin een man
een kind krijgt, wil ze kwijt:
„Tegenwoordig zijn we al zo ver
met genetischeexperimenten dat
we bijnakunnen kiezen wat voor
kinderen we willen hebben.
Maar willen we dat werkelijk? Ik
weet het niet. Maar het minste
wat je ervan zeggen kunt is dat
het fascinerende materie vormt.
In wezen gaat 'Junior' meer over
iets anders. Het is meer een film
over ouderschap. De rollen van
mannen en vrouwen. En niet al-
leen ten aanzien van het ter we-
reld brengen van kinderen, maar
ook over wat er vervolgens ge-
beurt. Als je de moeite neemt
erover door te denken tenmin-
ste."

„In het Junior-verhaal lijkt het
me duidelijk dat als de baby er
eenmaal is, niet een van die twee

wetenschappers er zijn carrière
voor zal opofferen. Dat vind ik
een hoopgevende fantasie over
het feit dat mannen en vrouwen
in de toekomst niet simpelweg
kunnen doorgaan met elkaar te
polariseren. Als je even serieus
stil staat bij de vraag wat er zou
gebeuren als mannen kinderen
konden krijgen, wat er dan in elk
geval onmiddellijk geregeld zou
worden, dat is kinderopvang op
de werkplek. Dat is maar een
praktisch klein dingetje. Maar zo
lang als alleen vrouwen zwanger
kunnen worden, blijkt het orga-
niseren van zoiets kennelijk te
moeilijk."

Emma Thompson naast opzienbarende Schwarzenegger in 'Junior'
Laat mannen eerst ongesteld worden'

PIETER VAN LIEROP
....

*Wjt'aar geleden werd door Ivan
lg er man de succesklucht Twins;cheg'sseerd, met Arnold
Vjt Warzenegger en Danny De-
t^o ln de hoofdrollen. Hetzelfde
{a ls nu herenigd in 'Junior.
_u r hoe kwam in dit gezel-
Ie P.Emma Thompson terecht?
Ur hique, Britse actrice maakte

*cht
re via vier films van en met

e apnoot Kenneth Branagh en
">£ 'gelopen twee jaarveroverde
A\vaniaar liefst drie Academy
**fi /t?""nominaties, waarvan er. ri

e voor Howard's End) in
Otjj daadwerkelijke Oscar werd

.t_

.'tilri Thompson: „Mijn hart is
ïoei. ,uit Begaan naar komedie.
.e^

l* 'Junior' kreeg aangebo-
*le Sreep ik met beide handen
tig ans om even in iets lichtvoe-
.ejjK sferen te vertoeven. En na-

'Jnn.en d over het onderwerp vanr een man zwanger
h kwam ik tot het inzicht

.0;, ?e* als een moderne mythe
dat «unnen uitpakken. Het feit
ïIoM zwangere man door Ar-
*ou *chwarzenegger gespeeld
tfactW?rden' vond ik extra at"
fefa " HiJ heeft me altijd allascineerd."

lQr' zal terechtkomen bij een

totaal ander en veel breder pu-
bliek danwaar Emma Thompson
een naam heeft hoog te houden.
De kans dat het frivole uitstapje
naar Hollywood haar reputatie
zal aantasten, boezemt de actrice
geen angst in.
„Het zou een uiting zijn van een
snobisme, waarvan ik best besef
dat het bestaat bij sommigen. In
Amerika is men vaak neerbui-
gend over komedies, zoals men
in Europa vanuit de zogenaamde
artistiekefilmwereld met een erg
snobistische houding tegen com-
merciële cinema aankijkt. Die
gespannen verhouding bestaat al
een eeuwigheid en is buitenge-
woon stompzinnig, omdat we in
de grond allemaal hetzelfde wil-
len en dat is verhalen vertellen
in de hoop dat mensen ernaar
gaan kijken."

„Die veronderstelde tegenstel-
ling tussen komedie en tragedie
maakt me al kwaad sinds ik op
de universiteit zat. Toen hadden
we ook al van die discussies.Dan
werd er gezegd dat ik verstandi-
ger deed om Shakespeare's
Twelfth Night te spelen, omdat
dat veel belangrijker zou zijn.
En danreageerde ik met: 'Ik ben
negentien jaar oud, verdomme,
en ik wil lachen!' Beseft men wel
hoe veel moeilijker het in dit le-
ven is om iemand aan het lachen
te maken dan tot tranen te bren-

gen? Dat is waarom ik altijd
komedienne wilde worden en me
altijd heb verzet tegen dat sno-
bisme. Dus als er nu mensen
zouden zijn dieme niet meer lus-
ten, omdat ik in 'Junior' heb ge-
speeld, dan ben ik daar erg ge-
lukkig mee. Ik kan de waarde-
ring van zulke mensen uitste-
kend missen. Ik heb altijd
gevonden dat humorloosheid de
wortel is van fascisme."

" Emma Thompson rent met haar hoogzwangere man (Arnold Schwarzenegger) naarde verloskamer.

Poepluiers
„Er wordt altijd gezegd dat het
toch maar zon fantastisch privi-
lege is van de vrouw dat ze kin-
deren kan krijgen en groot bren-
gen. En het is ook fantastisch
natuurlijk. Maar tegelijkertijd is
het een kloteklus. Spuugverve-
lend! Ik heb zelf nooit kinderen
gehad en ik hoef ze voorlopig
ook niet - het gaat net zo lekker
met mijn carrière en ik ben niet
bereid dat op te geven _ maar ik
hoor het vrouwen elkaar voort-
durend toefluisteren: 'Vind jij
het ook zo erg?' Bedenk dat tot
in de jaren zestig vrouwen ver-
ondersteld werden al die poe-
pluiers dagelijks uit te wassen.

Er is al milhonderdbiljard jaar
een samenzwering gaande die
vrouwen verplicht om van dat
nooit ophoudende vieze geklus te
genieten! En de ene vrouw zal
het wat makkelijker toegeven
dan de andere, maar in hun hart

vinden ze het allemaal een be-
zoeking."
„In werkelijkheid is er weinig
dat ik zo zou toejuichen als man-
nen die zwanger kunnen worden.
Even afgezien van het feit dat er
al veel te veel kinderen worden

geboren. Voorlopig zou het al
prachtig genoeg zijn als mannen
om te beginnen maar eens iedere
maand ongesteld zouden wor-
den. Het zou waarschijnlijk een
cruciale stap betekenen naar een
betere wereld."

film
Turner speelt moorddadige moeder in Serial Mom

'Mijn sterstatus kan me
per dag minder schelen'

DOOR PIETER VAN LIEROP

r*n actrice Kathleen Tur-
Pr het script toegestuurd
W gekregen voor Serial
r°m, dacht ze aanvankelijk
H er sprake was van een
Nlijke grap. Van regis-
eür John Waters wist ze,et veel meer dan dat hij!ch via provocerende
yhten als Pink Flamin-
°s en Hairspray de du-
'euze eretitel verworvenN van 'koning van de_'echte smaak. En dezeJ1an deed haar het onwel-

i°eglijke aanbod om Bever-
i' Suthpin te spelen; de op
,'et oog zo voorbeeldige
.^isrnoeder die moorddadig

in de suburb.

athleen Turner zal niet bewe-'J1 dat ze het spelen van de
i,o°rddadige moederkloek in
fial Mom meteen een schitte-, j^d idee had gevonden. Turner

f een chique actrice die onver-
r^ijke hoofdrollen gespeeld
C*ft onder Lawrence Kasdan
.<% Heat en Accidental Tou-
Pt), John Huston (Prizzi's Ho-
**>> Francis Coppola (Peggy
P_Ki-Gets Married)- En bii het

büek van familiefilms heeft zejll naam te verliezen vanwege
drie keer dat ze samenwerkte,et Michaël Douglas en Danny

o, Vito voor Romancing The
0 °ne, Jewel Of The Nile en War

Theßoses.

" Kathleen
Turner,
gewapend
met schaar,
in de
succesvolle
video Serial
Mom.

Foto: GPD

Vuilnismannen
Kathleen Turner grinnikend: „Ik
heb persoonlijk weinig gemeen
met Beverly Sutphin. Ik heb er
veel voor bij elkaar moeten ver-
zinnen. Voortreffelijk koken dat
kan ik wèl, maar ik heb geen in-
teresse in vloeren dweilen en ik
verkeer gelukkig in de omstan-
digheid dat ik daarvoor iemand
kan inhuren. Die vrouwen die
voortdurend bij elkaar op de
koffie gaan, mensen die alsmaar
met de hond gaan wandelen en
dagelijks een praatje maken met
de vuilnisman. Dat doen wij niet
in New Vork, praatjes maken
met vuilnismannen. En zoals die
huisvrouw haar leven vult, met
niks eigenlijk, dat gaat mijn ver-
stand te boven. Wat er dan toch
wezenlijk herkenbaar is aan Be-
verly, dat is de hulpeloze woede
van dat mens. Zo ziet John Wa-
ters het ook. Het eigenaardige
verschijnsel dat je leeft in een
maatschappij waarin bepaalde
morele standaards gecreëerd
zijn, regels over hoe je fatsoen-
lijk met elkaar zou moeten om-
gaan en waar dan vervolgens
niemand, maar dan ook niemand
bereid blijkt zich nog aan te
houden."

„Dat is waarBeverly zich razend
over maakt, tot het punt dat ze
tegen anderen gaat zeggen zegt:
'Of jij houdt jeaan de elementai-
re regels van fatsoen of ik ver-
moord je!' En dat absurde drei-
gement, voert ze vervolgens
consequent uit. Het is die extre-
me rechtlijnigheid van Beverly
waarmee hier zwarte humor
wordt veroorzaakt, maar wat
haar primair dwars zit, ik denk
dat voor zeer veel mensen in
Amerika dat buitengewoon her-
kenbaar is."

bioscopen
HEERLEN

Royal: The Lion King, dag.
om 14.30, 16.30, 19.00 en
21.15 uur. Za. 31-12 alleen
14.30 uur. De Leeuweko-
ning, dag. om 14.00, 16.00 en
18.30 uur. Za. alleen 14.00'uur. Rivoli: Interview with
the Vampire, dag. om 18.30
en 21.00 uur. Za. geen
voorst. Maxim: Only You,
dag. 14.00, 16.30 en 20.30
uur. Za. alleen 14.00uur H5:
31 dcc. na 18 uur gesloten. 1
jan. geopend 15.15 uur. De
Leeuwekoning, dag. 14.00en
16.15 uur. The Lion King,
dag. 13.30, 15.45, 18.00,
19.00 en 20.30 uur. Miracle
on 34th Street, dag. 14.15,
16.30 en 18.45 uur. Pulp fic-
tion, dag. 20.00 uur. Time-
cop, dag. 13.45, 16.00 en
18.30 uur. Junior, dag. 13.45,
16.00, 18.30 en 21.15 uur.
The specialist, dag. 18.30 en
21.00 uur, di. ook 14.30 uur.

LANDGRAAF
Autokino: Baby's Day out,
vrij. en zo. 20.15 uur. Blow
Away, vrij. 22.30 uur. Sister
Act2, vrij. en zo. 18.00

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning,
dag. 13.15 en 16.00 uur. Zat.
alleen 13.15 uur. The Lion
King, dag. 18.45 en 21.30
uur. 31 dcc. geen voorst. For-
rest Gump, dag. 17.15 en
20.30 uur. 31 dcc. geen
voorst. Timecop, dag. 13.15,
16.00, 18.45 en 21.30 uur. Za
31 dcc. alleen 13.15 uur. In-
terview with the Vampier,
dag. 13.15, 16.00, 18.45 en
21.30 uur. Za. 31 dcc. alleen
13.15 uur. The Nightmare
before Christmas, dag. 13.15
en 15.15 uur. Za. 31 dcc. al-
leen 13.15 uur. Miracle on
34th Street. dag. 13.15, 16.00
en 18.45 uur. 31 dcc. alleen
13.15 uur. Four Weddings
and a funeral, dag 21.30
uur 31 dcc. geen voorst.
Corrina, Corrina, dag. 13.15,
16.00, 18.45 en 21.30 uur. 31
dcc. alleen 21.30 uur. Ci-
nema-Palace: The Lion
King, dag. " 13.15, 15.45,
18.00, 19.00 en 21.30 uur. 31
dcc. vanaf 18.00 uur geslo-
ten. 1 jan. eerste voorst.
15.45 uur. De Leeuweko-
ning, dag. 13.45 en 16.15 uur.
Op 1 jan. alleen om 16.15
uur. Pulp fiction, dag. 20.30
uur. Op 31. dcc. geen voorst.
Junior, dag. 13.30, 16.15,
18.45 en 21.30 uur. 31 dcc.
vervallen 18.45 en 21.30 uur.
1 jan. eerste voorst. 16.45
uur.

video vers

In Video Vers wordt aandacht
besteed aan speelfilms die nu of
binnenkort op video te huur of te
koop zijn.

DOOR RUUD DE WIT
Serial Mom - Beverly Sut-
phin is voor haar gezin en di-
recte omgeving de ideale
echtgenote en moeder. Ze kan
alle situaties aan en weet
overal het juiste antwoord op.
Maar achter deze facade
steekt een vrouw, die in staat
blijkt met een grimlach op
haar fraaie gezicht de ene
moord na de andere te plegen.
Zo wordt de lastige leraarvan
haar zoon doodgereden, han-
teert ze de schaarom een irri-
tante buurvrouw naar de
andere wereld te helpen en
een van haar slachtoffers
komt zelfs aan zijn einde
doordat Beverly haar met een
enorme kalkoenpoot de her-
sens in slaat. 'Serial Mom' is
een bizarre, maffe komedie
van het beste soort, met een
briljante Kathleen Turner (zie
bijgaand interview) als de
meedogenloze serie-moorde-
nares Beverly Sutphin. Ver-
der zijn er ook heel aardige
rollen van Sam Waterston
(The Killing Fields), Suzanne
Somers en Ricki Lake (be-
kend onder meer van haar
praatshow op RTL). Serial
Mom blijft natuurlijk wel een
Amerikaanse komedie en niet
iedereen zal voor deze vorm
van yankee-humor onderuit
gaan. Maar ik heb heel wat
afgelachen bij het zien van
deze video, waarmee regis-
seur John Waters (Polyester,
Hairspray en Cry Baby) op-
nieuw bewijst over een bij-
zonder talent te..beschikken.
(CNR Film & Video)

GELEEN
Roxy: Junior, do., vr., ma.,
di. en wo. 14.00, 18.45 en
21 00 uur. Za. alleen om
14.00 uur Zo. 18.45 en 21.00
uur. Miracle on 34th Street,
dag. 14.00 en 18.45 uur. Za.
alleen 14.00 en zo. alleen
18.45 uur When a man loves
a woman, dag. 21 uur. Za.
geen voorstelling.

Museum
„Niet iedereen in mijn omgeving
was laaiend enthousiast dat ik
deze rol accepteerde. Dat ik ging
spelen in een film van John Wa-
ters. Ze zeiden tegen mij dingen
als: 'Denk toch aan je positie in
de filmindustrie!' Waarop ik
reageerde met: 'Als je zo rede-
neert, dan moet je me maar in
een museum zetten!' Ik houd er-
van om dingen te ontdekken en
te leren. Het is niet interessant
om karakters die je al ooit ont-
dekt hebt, te blijven herhalen.
Een kans om iets totaal anders te
doen, zoals Serial Mom, diekom
je hoogst zelden tegen. Ik wil be-
zig blijven met ontdekken.Dat is
waar het in dit vak immers om
gaat."
„Steractrice zijn is voor mij met
de dag minder belangrijk. Ik heb
een interessante carrière gehad
tot dusver. Maar ik ben nooit bij
een studio onder contract ge-
weest. Ik heb nooit in Los Ange-

lekker blijven zitten in Nev.
Vork, waar ik op Broadway ol
West End het toneel op kan wan-
neer ik maar zin heb. Ik ben eer
van de weinige actrices die zich
dat permitteren kan. Ik doe vee]
theater tussen mijn films door
In zekere zin heb ik mijn ontoe-
gankelijkheid zelfs geculti-
veerd. "
„Ik weet dat ik daardoor mooie
films heb gemist. Maar aan de
andere kant heeft deze opstelling
ook heel bevredigend gewerkt in
sommige opzichten. Ik heb nooit
de ambitie gehad de top-drie van
Amerika's meest populaire actri-
ces te halen. Ik wil niet voor elke
film in competitie terechtkomen
met de andere topactrices. Ik ge-
loof niet in competitie. Ik geloof
erin dat voor elke rol een bepaal-
de actrice de beste is en dat die
actrice om uitsluitend die reden
zon rol moet kunnen krijgen. Ik
geloof er bij voorbeeld heilig in
dat ik inderdaad de meest ge-
schikte actrice was voor Serial
Mom en dat alleen daarom die
rol bij mij terecht is gekomen."

SITTARD
Forum: De Leeuwekoning.
dag. 14.00 en 18.45 uur. Za
alleen 14 uur. Zo. alleen
18.45 uur Interview with the
Vampier, dag. 14 00, 18.45 en
21.00 uur Za. alleen 14.00 en
zo. 18.45 en 21.00 uur. Time-
cop, dag. 21 uur. Za. geen
voorstelling.

ECHT
Royal: Only you. Alle dagen,
m.u.v. za. en wo. 20.30 uur
Miracle on 34th Street. Alle
dagen, m.u.v. za. en wo.
20.30 uur. Za., zo en wo. ook
om 14.30 uur. Baby's Day
out, za., zo en wo. 14.30 uur

ROERMOND
Royal: Junior, do. t/m wo
14.30, 19.30en 21.30 uur. Za
alleen 14.30 uur. Zo. alleen
14.30 en 20.30 uur Royaline:
De Leeuwekoning, do t/m
wo 14.30, 19.30 en 21.30 uur.
Za. alleen 14.30 uur. En zo.
alleen 14.30 en 21 30 uur.

Donderdag 29 december 1994 ♦9..



Auto's

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Lancia Dedra 1.8 '92’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CLX 8-
93’ 32.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-;Fiat Uno70
'90 ’ 9.500,-; Alfa Romeo 33 '91 ’ 13.750,-; Peugeot 605
SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 405 GRi '91 ’ 18.750,-; Peu-
geot 205 1.1. GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-;Kadett 1.3 5-drs
'87 ’ 9.750,-; Ford Orion 1,6CLX '92 ’ 22.750,-; Ford

Siërra 2.0 Sedan '90 ’ 14.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan
'92’ 23.750,-; Ford Siërra 2.0i'88 ’ 10.750,-; Ford Siërra
combi '88 ’ 9.750,-; Ford Escort 1.6 '93 ’ 23.750,-;Ford
Escort 1.487’ 8.750,-; Ford Fiësta 1.1 '88/ 9.500,-;

Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Ford Scorpio 2.0
'86 ’ 8.500,-; Mazda 626 1.8 '90 '91 v.a. ’ 11.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo460 Turbo '91 ’ 23.750,-;
Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-; Volvo 340 1.7 '87 ’ 6.750,-;
Seat Ibiza '90 ’ 9.500,-; Fiat Regata 85S '86 ’ 4.500,-;

BMW 31685 ’ 4.750,-.
Inruil, Financiering, Bovaggarantiebewijs.

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

Audi 80 1.8 S '89; VW Polo
coupé Fox '91; Daihatsu Ap-
plause 1 .Gi '91; Mazda 323 F
'91; VW Passat Stationcar
'91; Honda Accord 2.0 EX
'88; Opel Corsa '87; Mazda
626 LX met gas '87; Suzuki
Swift GL autom. '87; Suzuki
Alto autom. '84; Nissan Mic-
ra '87; Ford Escort 1.3 '88;
Mazda 323 Sedan '89; Cit-
roen Visa '87; Seat Fura '85;
Saab 99 '83; BMW 316 '84;
BMW 316 i '89; BMW 318i
'86; Suzuki Alto '86; Suzuki
Alto '87; Mercedes 230 E
'87; Mercedes 190 D '91.
Autobedrijf REUBSAET,
Groenseykerstraat 17, Ge-
leen. Telefoon 046-757777.
Uw adres APK-Keuring, alle
auto rep. (tevens doe het
zelf Car Wash).
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Openingstijden: g ■Maandag 13.00 - 18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur.
Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond. _

ï
In de Cramer 188 - Woonboulevard Heerlen Telefoon 045 - 754200 _U

Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

Te koop AUDI 80S, bwj. type
'89, LPG, 5-bak, rood,
nieuwste sportwielen, brede
banden, verlaagd, trekh., get.
glas, schadevr. Hollandse
auto, nw.st. ’13.250,-. Zien
is kopen. Telef. 045-223090.

Te k. AUDI 80, 1.8 S, bwj. 11-
-'9O, veel extra's, vaste prijs.
Telefoon: 046-527681.

Te koop zuinige AUDI 80 1.9
diesel, bwj. '90, stuurbekr.,
centr. vergr., getint glas, vr.
pr. ’ 18.650,-. 04499-5348.
Te koop BMW 320i, 6 cyl.,
diamantzwart, bwj. '88, i.z.g.
st., Keram serviceboekje, pr.
n.o.t.k. Tel. 043-649299.

CITROEN BK 14 RE, '84,
rood, APK 11-95, ’3.450,-.
Telefoon 045-255784. "Daihatsu CUORE '82, APK
6-95, zeer zuinig, ’ 1.600,-.
Telefoon 045-255784.
HYUNDAI Lantra 1.5 GLT,
felrood, 48.000 km.,
’18.950,-. Göttgens Sittard.
Tel. 046-516565. Al meer
dan 60 jaar.

; Autobedrijf Jasper BV
Off. Peugeot dealer

Voor ons is 1995 al begonnen■ Peugeot 106XN 1.0 / 19.900,-/ 18.900,--: Alfa33 1.51E’ 17.950,-/ 16.950,-
-i Peugeot 106XN 1.1 ’ 16.950,-/ 15.950,-
-; Ford Fiësta Cheers 1.1 ’ 15.950,-/ 14.950,-
Peugeotlo6XTl.4 / 22.950,-/ 21.950,-
Ford Escort 1.4 CL ’ 13.750,-/ 12.750,-
Peugeot2osXSl.4 ’ 18.900,-/ 17.900,-
FordOrionl.4CL ’ 12.500,-/ 11.500,-
Peugeot 205Accent 1.1 ’ 17.500,-/ 16.500,--; Honda Civic 1.5 DX ’ 22.900,-/ 21.900,-

-i Peugeot2osTrophy 1.1 / 22.500,-/ 21.500,-
Honda Civic 1.5 LX ’ 29.950,-/ 28.950,-
Peugeot3o6Xßl.6 / 29.900,-/ 28.900,-
Mazda323LXl.s nw. model/ 30.950,-
Peugeot 309 XLD ’ 19.900,-/ 18.900,-
Nissan Primera LX 2.0 ’ 28.500,-/ 27.500,--, Peugeot 405 GXi 1.6 ’ 30.950,-/ 29.950,--, Opel Corsa 1.4 ’ 14.500,-/ 13.500,-

-' Peugeot 405 GRi 1.8 ’ 35.900,-/ 34.900,-
Opel Corsa 1.4i’ 21.750,-/ 20.750,-
Peugeot 405 GLi Break ’ 24.500,-/ 23.500,-

-" Renault2lGTS ’ 19.950,-/ 18.950,-
Peugeot 405 GR Diesel ’ 28.950,-/ 27.950,-
Renault2sTX2.2 ’ 18.500,-/ 17.500,-
Peugeot4osGLil.6 ’ 23.750,-/ 22.750,-
Seatlbizal.2CLX ’ 16.750,-/ 15.750,-
Peugeot4osGLil.6 ’ 18.750,-/ 17.750,-
Volvo 740 GL Combi ’ 32.500,-/ 31.500,-
Peugeot 605 SLi 2.0 ’ 32.950,-/ 31.950,-

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

Windraak 29, Munstergeleen. Tel. 046-521944.

Autobedrijf
Ploemen-Schols w

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 donderdag, vrijdag en

zaterdag

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

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93

Nissan King Cab 2.4 '86
Nis. Sunny 16LXcombi '88
Ford Escort 16i Clipper '92

DIESELS
BMW 324 TD'B7

Toyota Corolla D '87
CharadeTS Special D '92

Daih. Charade D '85
AUTOMATEN
Daih. Charade I.3iTX'B9

Toyota Corolla 1.3 '86
Hyundai Pony '86

Opel Omega 2.4i'89
Opel Veetra 1.8 '90

ANWB gekeurd
Alfa Romeo 75 2.0 '86

AudiBo 2.0E'92
Audi 80 I.BS '89
Audiloo2.3E'9l

Citroen KM 2.0iAmb. '92
Citroen AX Sport '87

Daih. Cuore TX wit '92
Daih. Charade 3x '89
Fiat Panda 1000i'89
Fiat Tipo 14i 5-drs '89

Fiat Uno 45 IS'9O
Fiat Panda '89

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

Ford Siërra 2.0Azur'9l
Ford Scorpio 2.0 GL '86

Ford Escort '85
Mondeol.6iCLXl6V'93

FordOrionl.4CL'9l
Ford Siërra 2.0 '87

Honda Civic Sedan '88
Honda Civic 1.5 GL'B5

Mazda 323 1.5Limited'B7
Mitsubishi Colt Sport '86

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

Opel Kadett 1.6i'89
Opel Kadett 1.8 GTi '88

Kadett 1.3SGSiLook '85
Opel Kadett 1.3 S Club'BB

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

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

Suzuki Swift 1.3 GLX'BB
Suzuki Alto GLX '89

Volvo 360 GL '87
Volvo 340DL '87

VW Passat 18iCL'9O
VW Passat 18i '86

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia '83

Div. inruilers uitzoeken
vanaf’ 500,-.

Reeweg 112, Landgraaf.
S 045-321810.

Auto LAMBRIEX biedt aan:
(Tussen kerstmis en Nieuw-
jaar open!). Ford Escort 1 .Bi
CL '87; Alfa 33 1.3 S '89;
Daihatsu Charade '84; Nis-
san Sunny '83 en '84; Ford
Capri '79. 81; BMW 316 '87;
Toyota Celica '84; Talbot
Horizon '84; Honda CRX
'84; Opel Ascona 1.6 '84;
VW bus '81; Opel Omega
2.0 SE '87; Mazda 626 '85
Sedan; Daihatsu Cuore '86;
Ford Escort 1.3 '83; Fiat
Regatta '84; Ford Escort '82;
Volvo 340 '84. Inr. en fin.
mog. Zonder mr. hoge kor-
ting. Schuttersstr. 14, Elsloo.
Telefoon 046-377545.-FIAT type Uno 45, White, s-
bak enz. '88, bijz. mooi,
’3.950,-. g 045-424128.
Fiat PANDA 750, rood, '86,
alles nw., boekjes aanw.

’ 3.750,-. S 04405-3250
Te koop Fiat RITMO ES, wit,
bwj. '84, 5-drs, APK-gek. 9-
95, i.z.g.st., vr.pr. ’4.500,-.
Tel. 043-472272.
Te koop Fiat RITMO 60, 3-
drs., bwj. '84, APK, ’950,-.
Tel. 045-723232.

Fiat Uno 1.5 S AUTOMAAT,
34.000 km. ’18.750,-.
Göttgens Sittard. Tel. 046-
-516565. Al meer dan 60 jaar.
Te koop Fiat IVECO '85,
grote bestelbus, kl. defect,

’ 1.750,-.Tel. 045-725595.
Te koop Fiat REGATA 100S,
bwj. '86, APK sept. '95, pr.n.
o.t.k. Telef. 046-583313.
Te koop Ford ESCORT
1300, APK 20-10-95, bwj.
'84, i.st.v.nw., ’3.450,-. Tel.
045-223090.
FIËSTA type 1.1 L Festival
'86, bijzonder mooi,
’4.950,-. Tel. 045-424128.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'80, nw. APK, mooi en goed,
vr.pr. ’ 1.250,-. 043-214771.
Te k. FIËSTA KR 2, gerev.
getuned, verl., 145 PK, i.p.
st„ pr.n.o.t.k. 043-214771
Ford SCORPIO 2.4iGL met.
luxe bekl., elec. ramen, ABS,
centr. vergr., vr.pr.
’12.750,-. Tel. 043-671018.
ESCORT 1.3, bwj. '88,
blauwmet., orig. 40.000 km,
mcl. schuif/kanteldak,
5-gang, stereo, APK 12-95,
auto is nieuw! Vr.pr.

’ 7.250,-. Tel. 043-636523.
Ford SIERRA 2.0 CL Station,
blauwmet., bwj. '87, i.z.g.st.,
’7.950,-. 046-519291 b.g.g.
046-581841.
Te k. FORD Sierra 2.3 D,
bwj. '84, ’3.500,-. Burg.
Visschersstr. 53 Ulestraten.
Ford CAPRI 2.3, APK, i.g.st.,
bwj. 77, ’1.500,-. Eisen-
howerstraat 421, Sittard.
Ford CAPRI 2.3, APK, i.g.st.,
bwj. 77, ’1.500,-. Eisenho-
werstraat42l, Sittard.
Ford ESCORT 1100 Bravo
APK, bwj. '84, i.z.g.st.,
’2.300,-. 045-317675.
FIËSTA 1.1 model '86, nw.
st., vr.pr. ’3.950,-. Pr.
Bernhardstr. 15,Landgraaf.
Te k. Honda MAGNA
750CC, bwj. '84, vr.pr.

’ 4.500,-. g 043-252803.
Honda CIVIC '82, APK '96,
’1.975,-; Ascona '81

’ 500,-; Taunus Stationcar
'81, ’750,- APK tot '96 mog.
Oude Landgraaf 101, Land-
graaf. Telef. 045-311078.
Te koop Honda CIVIC auto-
matiek, bwj. '82, APK,
’1.450,-. 045-723232.

Te k. gevr. LADA'S + Sko-
da's enz. bwj. '85 t/m '90. Dir.
contant geld. " Auto Roberts",
Heirstraat 8, Urmond. Tel.
046-332352.
Te koop gevraagd alle type
LADA'S vanaf bwj. '84. Auto
Lambriex, Schuttersstraat
14, Elsloo. Tel. 046-377545.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, mr. mog.,
’17.500,-. Tel. 045-424128.
Automaat Mercedes 190E,
APK, alle opties, ’11.750,-.
g 046-337377
MERCEDES 190 E 2.3, 16V,
bwj. '84, diam. zw., div. ex-
tra's, zeer mooi, ’16.750,-.
046-519291 b.g.g. 046-
-581841.
Te koop MERCEDES 240
TD VAN, okt. '84, autom., wit,
div. extra's, in uitstekende
staat, moet weg, mr. kl. auto
mog., vr.pr. ’8.250,-. Tel.
04407-1852.
Te k. MERCEDES 190 E
bwj. '83, kl. goudmet., sport-
wielen, schuifdak, verlaagd,
hele mooie auto, vr.pr.

’ 9.500,-. Tel. 045-720489
b.g.g. 712685.
MERCEDES 190E, moet
weg! Bwj. '85, div. extra's o.
a. sp.velgen, kat. enz. Vr.pr.
’12.900,-. 046-519644.
Te k. MITSUBISHI Lancer
1.5 EXE bwj. '87, APK juni
'95, stuurbekr., centr. deur-
vergr., electr. ramen en
spiegels, trekh., vr.pr.

’ 5.250,-. 046-526801.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 22
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i Stassen Brut de ■*"—pêche of litchi l^^^'XSmmWl-f _ -WXkm __L «Hmousserende ___________ WW- l-i "*< K____J___ii '\___7l
vruchtencocktail, ____r_'!_l »«»*._______^^_^P____-I
fles 750 ml. ____V\fc___B >^

I" k II * _____» fYfr^ ~ ______*^^^^^________^^^^^ _^^ ■_! _________ ______f^____________L ______ /L—Mi
pak 500 gram -M9" H^Nm<ksl u__« j ______-^B HfÜ' i_^ iM

_¥ ________v'______ l>« _^ _______ ______■ i_sr_____f_________________■ H.t i;*\-__^_r/ \■ —*Arl_Sf A_m\___ ________ > ü_____

§ Poedersuiker /T^__\__"^/__l ____ OS^/^/_r^m ■\\ Uistrooibus /Tl^^*--" _____\""^ V. /# / ■ 1^S

I^l^/ ______.*V. **>-^.!tl-;';";7/_l_f Hl Pm. \ >*"_' ___#^ *^ \_~_?
R_.~*_l_____________E. _________ r? _l ï i__\ ' ___# / l/T -_T _—_- F X. J* __. <*Uibsé^t* __W__r\ «.___,. -_. __r// M xP t

l f ’ r__M___^^^l —*V -^ i■ 1 -^ *y _^______!
___i ,""*'_ —. '^.r A 1 ""*_A "n_ _A" ' l^_________________L
" iVI J^ ________' !■* '!___- _* AT AT "^v \. \\\\ /C..- f I f ______^_s__*^___bl__J

* _<r x _v*'■-_*»_/ _✓■—-4-^ j_ft_^sN

y'ïX Zonnebloemolie /\f Y^~, _. ~V»ifL.y —v/\ __i_r-^S s**y /^"^ VS^-cr--/ ¥ «? C-' —^ V _r>_.v_>-ï .V —i Ys*"^^"%_*» _ Bh
..._--__--"_ i \&l^**T* "^-__?^ -->> ■ HHKi_^\_^m m; -X \ _#___ - *___ V* \ 1 _L

!" «f <f . ( fl H_r ______ \ > --_ / ■**_ /-o^aH>^>s_«J _ il&dfi _■ __r f \ -»_«^ i^ ' iJafli s_.
v ___T Bir \ v^ -*r^- - J

Handappelen _* /mkW^**** " """■*"'"f \ \(S^\ /V-v^*" \

I __L"^.^'T^* A. Ik^l L' I IL^^b 1^ 1 Cuba perssinaasappelen J
M^^B^B nieuwe oogst, H H|

BHJ BHJ net kilo *"'
" kW' I I I _B_F perkilo *"'

Kijkt u ook al uit naar 31 december? Edah wel, want we hebben alles in huis voor een
heerlijke oudejaarsavond. Bent uop zoek naar oliebollenmix, een heerlijke feestdrank voor Ij, BflELt
middernacht of de ingrediënten voor een gezellig oudejaarsdiner? Bij Edah vindt u alles wat u
zoekt. Prettige jaarwisseling. «,

Mora bitterballen -***| fli 't_1 Heineken Johma huzarensalade diepvnes, _/ / / 2NU EXTRA VOORDELIG spaar bij Edah nog 2 maanden culinair _) QQ zak 1000 gram A99*_ __""' a
voor unieke cadeaus, IQ CQ bak 1000 gram 4_>9" J.77 f

Seven-Up krat 24 _ 30 cl lö.J7 VLAAI VAN DE WEEK:
regular of light, fles 1,5 liter, Abee kip-kernesalade AQ Gesorteerde fruitvlaai .(
nu 3 halen, 2 betalen A "JQ ÊMfl Pinda's bakje 200 gram-__>«- Z.fT/ doorsnede 27 cm., b\)l
±3T l._3ö --=^>- gezouten, TjQ .. . , verpakt, per stuk -7r4_r V' ~zak 400 gram _4t Z.J/ Advang kip-of varkenssate J\
-■££- Vin de table diepvnes, 140 gram. geschikt I7Q Bakkers beste wafels lil .*_3? blanc of rouge, ij AP Smiths CrisPy chiPs* voor de magnetron _~W 1./ 7 pak 250 gram -M9* - '"'fleslliter .W , J./-J naturel of papnka, I/Q

voordeelzak 275 gram 1.07 Mora Mm-Mix

É
diepvnes, doos "7 y^Q

Gelria katjang pedis, met 36 mmi-snacks _t29" / il/ D&Z6 WGGk ruim f*^'
chocolade- of suikerpinda's* . , e
2e zak halve pnjs. QQ Van Nelle Supra koffie korting Op vlee*"
per duozak vanaf Z.77 vacuun gemalen "T^Q Kwaiitetaganooe

pak 500 gram-^_«- /.«_#✓ ÊmStË}. Let op ditvignet W^Duyvis brosnoten kS^§3 garantvoor dek»^^^B
diverse I rtrt Zachte wafels SjSMfS/ u desondanksmetJ^MzlTmgram^ 1.99 met poedersuiker I^Qpak a 6 stuks. 225 gram JtT^". I.J / MHaaß Botermalse -/JVan der Meulen melbatoast Sjul biefstuk IQQfl
dubbelpaka I7Q ' — -~ ' perkito4i9_r 17*'|m||| 2xloogrami4_r 1./7 :,W" «*"'» '"IU /J[► _^>"Fa TRAQ\ Tartaar AtÜJos Poell toast gCLA I _%« 3_M 4 *T./Sandeman sherry krokant of krokant met I "JQ __W_W_^_-_^==^_*_W__m

8.99 -te-uitjes, pak 100 gram __IJ^.
,"TOÖUnox Big Franks of sportieve gekleurde herensokken. gourmettchotel \JJ}

#Frankfurters "3 O O Verknjgbaar ,n manne, zwart,. ~ 7m „„ "l / 7 lichterijs, antraciet en bordeaux. ~ ,blik 300 gram ./..__/ *"*„. VarkensfiletMaten: 39-42 f\ ■■ #>lk , ~ ,r, _ .. *_ «^ _«. „-,^_ (_J ____ f 1 dunne lapjes, m 2 minutenklaa'/in C°TZb,erW^6S ?29 r,,, o.__)U P-éJLve^akt, |Cverpakt, 140 gram -2t5T __i.__, / bundel a 5 paar Wlt^V V^^. |#^'
Stockmeyer Duitse knakworst _ -, ,

w. iMn A .. Runderrosbiefvers, vacuüm verpakt, I QO _Ö J________.
->i_ .___ 7n ____ ______r___L dunne lapjes, in 2 minuten Wa.2logrami3r 1./V_ JSfJf "*-.. -» . «7Mm per 6 lapjes verpakt, 1//

Dit is de laatste week dat uuw Charcuterie Braban<-onne / <?) per 100 gram i?9-_

volle spaarkaarten in kunt leveren. snackballetjes* <■ / Jm* <agj ——-^
verpakt. 20stuks, TQQ '-'.-* <^ „p_Uj___p

De Finale van Edah's Daverende 340 gram J#7Q .^/ EDAH SERVICELIJ^ ,
Spaaraktie is bijna voorbij. U heeft wi,^ Vdn maandag t/m vnidag»3" ,(^j,
nog t/m aanstaande zaterdag de ëdah J°n_e Goudse kaas Fluitketel* J?-' er' "".Ï^T'T.uo^1^6 ° ELBin ' iuii_clci met onze seo/ice-afdeling. Daarkunt u ci^-

tijd om uw volle spaarkaarten in te "^ zeer gescnila voor net deze decoratieve fluitketel met voor hetadres van de tdah bi| u '"_jj^y
leveren. Daarna is dat niet meer maken van kaasblokjes. dierenmotief staat leuk in elke keuken. Aanbiedingen ójn geldigt/m zaterdag 31 * i»

mogelijk. Profiteer dus nog snel ~ k"°^ 8.98 V°°^ ""^ S__ï
van de aanbiedingen van de P ' grepen. Keuze uit lAAA ho_d_n.

Daverende Spaaraktie Finale. Rambol notenkaasje 4Q «^m WMX
I I verpakt, 125 gram ArV* J_T7 lot külkea auk ~ ' *^ W I Hien-oor onzeexcuses.

Edah. Uw prijsattraktieve supermarkt. fcUoï^ ,
——
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Cd-album
Oók 26 jaar oud is de samenwer-
king met de, in Maastricht
woonachtige, Belgische compo-
nist Jean Lambrechts. In de loop
der jaren werden door hem vele
uren muziek gecomponeerd voor
het televisiewerk van Nijsten en
Erkens. Bij de tv-kijkers leeft
zoveel vraag naar de apart ge-
componeerde muziek van 'Na-
tuur in eigen land', dat nu in de
loop van 1995 een cd-album zal
worden uitgebracht met dezelfde
titel.

In de eerste zes uitzendingen
staan activiteiten van de Vereni-

ging voor Natuur- en Milieu-
educatie (het IVN) centraal. De
films laten zien hoe de vereni-
ging erin slaagt deze aanbeve-
ling in praktijk te brengen. Voor

latere data staan nog eens zes
programma's gepland, waarbij
de activiteiten van het IVN on-
der de loep worden genomen.
Van 16 februari tot en met 9
maart staan vier uitzendingen
over de familie van de marter en
over de diverse soorten roofvo-
gels op programma. Daarna vol-
gen van 16 maart tot en met 20
april zes uitzendingen over de
ontwikkeling van de natuur
zoals die wordt nagestreefd door
de provinciale landschapstich-
tingen. Het eerder uitgezonden
programma's 'Limburg, een
beetje buitenland' - over flora en
fauna in het aangrenzende Bel-
gië en Duitsland - komt op 4 mei
1995 nog eens op het scherm.
Voor het programma 'Amfibieën
in Limburg' (12 januari) filmden
Nijsten en Erkens alle in Neder-
land aanwezige soorten amfi-
bieën.

Naast de achttien uitzendingen
over de natuur wordt er in 1995
nog specifiek 'Limburgs werk'
van Nijsten en Erkens op de buis
gebracht. Het duo maakt ook re-
gelmatig films over het culturele
leven in onze provincie. Zo zal in
mei de film 'Charles Eyck...een
legende' (in bewerkte vorm)
worden herhaald. De cineasten
hebben de overleden Limburgse
kunstenaar Eyck destijds enkele
jaren met de camera gevolgd.
Onlangs kwam ook de film 'Met
vlag en wimpel' gereed. Nijsten
en Erkens hadden hiervoor een
produktietijd van vier jaar no-
dig. Zij willeneen zo goed moge-
lijk beeld geven van de amateur-
muziekbeoefening in Limburg.
Deze uitgebreide documentaire
geeft een goede indruk van het
hoge muzikale peil in Limburg.
De uitzending vindt op een nog
nader te bepalen datum plaats.

BRF-party met Los Pajaros
- In nieuwe bezetting

*' de Limburgse formatie Los Pajaros zaterdag-<y°nd de Silvester-Party van de Belgische Rund-
jjlk (BRF) in Eupen opluisteren. De oudejaars-

Q^ow van het ook in Limburg op FM 88.5 MHz te-^vangen radiostation, wordt rechtstreeks uitge-ven
_'■

4 'J Los Pajaros kan het overigens niet op wat de
ctiviteiten betreft. Komende zomer gaan de muzi-

kanten naar de voormalige DDR om daar bekende
sterren als Peggy March en Jürgen Drews te bege-
leiden. Afgelopen jaar was dat ook al het geval met
Rex Gildo en Gaby Baginsky, welke laatste zange-
res op 14 januari aanstaande ook in het Sociopro-
ject van Eygelshoven optreedt. Op 4 en 24 februari
verzorgen de negen muzikanten van Los Pajaros
tevens shows in het Akense Eurogress. Het con-
tactadres van Los Pajaros is Groeneboord 4, 6351
Bocholtz, telefoon 045-442432 of 045-313376. '

show
Limburgs duo vestigt record met 150 afleveringen in 26jaar

'Natuur in eigen land'
langstlopende tv-serie

DOOR JESSE BUDDING

ULSTRATEN/BEEK
F is twee Limburgse ei-sten gelukt de langstlo-
jj&de serie van de Neder-Nse tv te continueren,
.fgende week donderdag'januari) pakt de KRO op
Nerland 1 weer uit metFatuur in eigen land' van
PJürice Nijsten uit Ule-
paten en Jo Erkens uitNk. Met een wekelijkse
Ruentie komen opnieuw
rttien documentaires op
r scherm, waarin natuur
?'üulieu centraal staan. De
['Zending van 9 maart is
I 150ste aflevering van

in eigen land' in 26Ir.

, opzet en vormgeving van
J^Uur in eigen land' wordt

aangepast en vernieuwd.
1.. de vele positieve reacties
iWt dat de kijkers nog lang
I 2'jn uitgekeken op het werkP* de Limburgers. In een klein
l dichtbevolkt land is 'de na-
rlr om de hoek' het uitgangs-

punt. Herkenbare zaken worden
zo ingenieus gefilmd dat 'gewone
waarnemingen' verwondering
weten te wekken bij de kijker.
„We proberen mensen voor ons
werk te interesseren, want de
meeste mensen kijken wel maar
zien niks. In onze films hebben
we oog voor het mooie licht, het
gedrag van vaak gewone dieren,
het groen naast de voordeur.
Verbeter de wereld en begin bij
jezelf is sterk van toepassing op
natuur en milieu. Het mooiere
ligt niet achter de horizon," al-
dus de programmamakers.

" Jo Erkens (links) en Maurice Nijsten verrichten op heel wat plaatsen letterlijk veld-
werk voor hun programma's. Foto: CINE TRIAS

Veel nieuwe gezichten in
'Vrouwenvleugel'-reeks

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Voor de derde
reeks van de tv-serie 'Vrouwen-
vleugel', waarmee RTL4op vrij-
dag 6 januari van start gaat,
gooit schrijfster Marjan Berk er
weer de beuk in. Zij kon immers
de afgelopen maanden uit de da-
gelijkse actualiteit meer dan vol-
doende inspiratie putten voor
haar prijswinnende serie over de
vrouwenafdeling van een gevan-
genis.

'Vrouwenvleugel' kreeg onlangs
de Televizierring 1994, een door
de Avro in het leven geroepen
publieksprijs. De twee andere
genomineerden voor deze prijs
waren 'Goede tijden, slechte tij-
den' (RTL) en 'De schreeuw van
de leeuw' (Vara).Voor Ella
Snoep, als Jantje Kruimel al een
oudgediende in de serie, bete-
kent het winnen van de Televi-
zierring geen extra drukvoor het
nieuwe seizoen. Adel verplicht
immers. „Ik zie het meer het als
een aanmoediging, een extra sti-
mulans."

# De nieuwe gezichten in
'Vrouwenvleugel' met v.l.h.r.
Milly Scott, Daniella Merceli-
na, Annemarie Steen, Ricarda.
Sibelo en Suze Broks.

Foto: GPD

'Vormfout'
In de nieuwe reeks zit de Am-
sterdamse agente Agnes
Schmeenk (Armemarie Steen) in
de gevangenis voor het dood-
schieten van haar ontrouwe,
agressieve echtgenoot. Het hu-
welijk tussen de twee schijnt een
geheel eigen licht op de ver-
meende samenwerking tussen
politie en de onderwereld. Wij-
len haar man was namelijk een
crimineel die ooit vanwege een
'vormfout' vrijspraak heeft ge-
kregen, ook al een gegeven waar
we de laatste tijd vaker van heb-
ben gehoord.

Helaas moet Schmeenk al tijdens
haar eerste optreden in de serie
in tranen uitbarsten, terwijl niet
veel later nog een gevangene mi-
nutenlang haar oogjes rood zit te
huilen. Het is begrijpelijk dat
het in een gevangenis vaker
kommer en kwel is dan lachen en
leut, maar wellicht had er in de
eerste aflevering wat minder tijd
aan wenende vrouwen besteed
kunnen worden.

En voor Agnes zal het zeer waar-
schijnlijk niet bij. die ene huilbui
blijven, ze krijgt het per slot van
rekening de komende 22 afleve-

ringen nog zwaar te verduren
van Nathalie van Teilegen (Ma-
rian Mudder). Deze berekende
ex-directricevan een bejaarden-
huis weet de ex-agente op genie-
pige wijze voor haar karretje te
spannen.

Identiteit
Joy Deurslag is een nieuweling
in de vrouwengevangenis. „Zij is
een Surinaamse milieuactiviste
die te werk gaat a la Raßa," zegt
Berk over Joy (gespeeld door
Daniella Mercelina), zonder ove-
rigens het verschil met de echte
terreurbeweging aan te geven.
Deurslag is opgepakt en dat is de
Raßa-leden (nog) niet overko-
men.

Een vierde nieuwe bajesklant is
Baby Miller (Milly Scott), een
55-jarige zwarte vrouw die is
opgevoed in een blank gezin. Ze
voelt zich daardoor wit en dis-
crimineert met name zwarte
mannen. De vrouw belandt voor
vier jaar achter de tralies nadat

ze in blinde woede een man dus-
danig met een kapotte bierfles
bewerkte dat hij na twee weken
coma overleed aan zijn verwon-
dingen. In de gevangenis kan ze
niet meer om haar zwarte identi-
teit heen, temeer omdat ze al
meteen in de eerste aflevering
met Joy Deurslag in één cel
wordt gezet en de milieustrijds-
ter is zich juist erg bewust van
haar kleur en ras.

De laatste nieuwe gedetineerde
heet Guusje van de Wetering
(Suze Broks). Broks zegt dat zij
even moest wennen aan het op-
nameschema - om half zes 's
morgens de studio in voor de
make-up en het omkleden en een
dikke dertien uur later is de hele
cast weer terug in hun Luxem-
burgse hotel -, als variéteartieste
was zij namelijk gewoon pas 's
avonds op de planken te staan.
Ze heeft zich niet speciaal ver-
diept in het gevangeniswezen,
maar ze denkt wel 'dat we alle-
maal in bak kunnen komen.
„Als iemand een asbak naar het
hoofd van haar echtgenoot gooit,

is het verschil tussen een gevan-
genisstraf of niet eigenlijk niet
meer danraken of rakelings mis-
sen."

Omdat het intensief met elkaar
optrekken in Luxemburg - de
acteurs stappen aan het begin
van de week in allemaal in de
bus naar het hertogdom en ver-
blijven tot vrijdag in hetzelfde
hotel - volgens RTL prima bevalt
en het de serie ten goedekomt, is
ook deze keer weer gekozenvoor
het wekelijkse retourtje Neder-
land-Luxemburg.
Het zijn niet alleen kersverse ge-
detineerden die hun intrede doen
in de serie, het grote verloop on-
der het gevangenispersoneel
moest ook worden ondervangen.
Dus maakt Ricardo Sibeló zijn
opwachting als bewaarder Jan
Brouwer, een man met een meer
dan warme belangstelling voor
alle loslopende èn vastzittende
vrouwen, en de humanistisch
pastor Mary Tijl (Aletta de Nes)
probeert het geestelijk leven van
de langgestraften enigzins op
peil te houden.

Tensen en Huisman blijven
scoren als tv-presentator

HILVERSUM - De populariteit van mensen uit de omroepwerelc
wijzigt nauwelijks. Nederlanders noemen Caroline Tensen (1), Vioh
Holt (2) en SonjaBarend (3) als hun favoriete omroeppersoonlijkheid
van 1994. Bij de mannen zijn datHenny Huisman (1), Paul Witteman
(2) en Robert ten Brink (3). Vorig jaarprijkten dezelfde namen op de
top drie. Witteman stond in 1993 echter op de derde plaats. Ten
Brink was tweede, zo blijkt uit een onderzoek van het Bureau Lagen-
dijk/Apeldoorn.

De onderzoekers ondervroegen 876 Nederlanders van 18 jaar en
ouder naar de mannelijke en vrouwelijke omroeppersoonlijkheiden,
waarop zij het meest gesteld zijn. Het ging om presentatoren, nieuw-
slezers, spelleiders en verslaggevers. De ondervraagden moesten uit
het hoofd antwoord geven; er was geen lijstje met namen. Vorig jaar
werd naar de favoriete persoon, ongeacht geslacht, gevraagd. De cij-
fers over 1994 zijn daardoor maar ten dele vergelijkbaar met die van
dit jaar.

# Caroline Tensen # Henny Huisman

Tweekamp in nieuw jasje
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De naam van het programma is nieuw, de opzet
niet. Schoolstrijd heet de kenniskwis die de NCRV vanaf 2 janua-
ri wekelijks uitzendt. Het is een eigentijdse versie van het oude
NCRV-programma Tweekamp, dat gepresenteerd werd door Ju-
dith Bosch en Dick Passchier en waarin middelbare scholieren
tegen elkaar streden.

Het presentatieduo van Schoolstrijd wordt gevormd door Mi-
noesch Jorissen en Gregor Bak. In het programma strijden in to-
taal 24 scholen om de titel beste school van Nederland. Per afle-
vering gaan twee scholen met elkaar de strijd aan. In vier ronden
worden de onderwerpen kunst en literatuur, sociale vakken,
exacte vakken en algemeen behandeld. Per rond mag een school
twee kandidaten inzetten. De kandidaten zijn allemaal leerlingen
uit de eindexamenklassenvwo, atheneum en gymnasium.

Na twaalf afleveringen gaan de vier scholen met de hoogste score
door naar de halve finale en de finale.
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(ADVERTENTIE)

NU TIJDELIJK LUXE KADO'S Bij PHILIPS ZONNEHEMELS.
Wilt u verzekerd zijn van een gezonde bruine kleur, de hele winter door? Kies dan voor één van de
zonnehemels van Philips. Die staan voor een prettige, veilige manier van bruinen en zijn uiterst comfortabel.
De aanschafvan een Philips zonnehemel is nu extra aantrekkelijk. Want tijdelijkverrassen wij u bij drie types
zonnehemels/met een prachtig Philips-kado*. Gratis! Ga snel naar uw Philips dealer en haal de zon in huis.

—w _____________________________________________________________ _________________________________ ________L_r ___________________________________________

A_wM__\\m _____S_?Jy
Gratis Philips draadloze telefoon (TD 9241) Gratis Philips portable CD-speler (AZ 6821) Gratis Philips portable digitale Moto-radio/t.wv. t 349,- bij de Philips HPA-zonnchemel t.w.v. f 299.- bij de Philips HPA-zonnehemel tassettespcler (AQ 6529) twv f 179 - bii deHB851, w.nkelprijs f2.599,-. HB 812, winkelpr.Js f 1.899.- PhUips zonnehemel HB 54Ü, winkelpr.j. f999.-.

*of dehelft van dewinkelwaarde incontanten. \__l _T M I LI Wt s_W

Ift ___t______i ___k V ___. _Ht___k __■ ________ ____■*___. ____> ________h I_■*__ ____> J



OPRUIMING
onze nieuwe
MEUBELEN

maken plaats
voor onze nieuwe

MEUBELEN
(zowel modern als klassiek)

kortingen tot *aM aéÉ MW

mm Mm m\ Lm\ WW

M m\\ .^rnrnaa^mmm*MMnumwMU m UW

ledere zondag open van 10 uur tot 18 uur.
Gent. ''nsitta-d M.u.v. Nieuwjaarsdag 1 jan. — __ ZUtendOOlafc woonkulfcuur
Moaslnchl/S—O—O ~~^~— "^—^~"—""—(>eli^rrvaii<enburg Dorpsstraat 2-4, 3690 Zutendaal. Telefoon : 089/61.11.36

Telefoon vanuit Nederland: 00-3289 61.11.36
Autobaan ledere dag open van 10tot 18 uur; woensdag gesloten.
Heerlen-Antwetpen.
at**zutendaai Levering franco aan huis zonder grenskosten.

-
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jjr mm '

j*£_ i'_^»_^________i_____l _______Ï^V9RPHl*lH__fl____._____l

':^ fls&P** . - -» . _______
______________r/V^ ___55r^ SIPSP^ ' fifcß ■ HB _______________ 'IP_*^__^. ________ ______L_____É_l .^^*

f/^_\__^_____Z^^*^^ ______WBi ________ ./v iMffB* _________________________________________________ ___Pf"^ ■■"■'*"'" i.^__É____ MP-!I^v:; ___i
_________ P-'^3a___l ÜÉrr 'HM

______W*^&_\ Wv_% m^m I

________MR__________S___l II ___■ I ____ ___■___& __ Jt . __wL_^_—_\mm\ mm -'m I
________ -P __& a_B

PIPS-^"^^^ jP*

Hij is er en we zijn er trots op. De nieuwe Ford Scorpio. Een prestige-auto met een uniek design. Onde
scheidend ook in zijn volledig nieuw ontworpen stijlvolle interieur met wortelnotehouten dashboa^
Een ongekend compleet uitrustingsniveau. Uiterst geavanceerde technologie. Rotsvaste wegligging. CUi
leading door veiligheid van Ford's Dynamic Safety Engineering. Kortom: Scorpio zet de nieuwe standaard'
zijn klasse. Wanneer u nu naar onze showroom komt, kunt u 'm met eigen ogen bewonderen en u zelf verrass*
met een stijlvolle proefrit. De nieuwe Ford Scorpio. In Sedan- of Stationwagon-uitvoering. /___^SÊ_
De nieuwe Ford Scorpio met standaard ABS, Airco en Airbag vanaff 52.990,-.

aao\o A
Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg

Organisatie voor thuiszorg en preventie

Op vrijdag 30 december 1994 zijn de diensten van
het Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg gesloten.
T.a.v. wijkzorg kunt u voor spoedeisende gevallen
kontakt opnemen met het hoofdwijkgebouw in uw
naaste omgeving te weten:
Hoofdwijkgebouw Brunssum : 045-259090
Hoofdwijkgebouw Heerlen/Hoensbroek : 045-225588
Hoofdwijkgebouw Kerkrade : 045-459260
Hoofdwijkgebouw Klimmen : 04405-2995
Hoofdwijkgebouw Landgraaf : 045-323030

Voor kraamzorg zijn wij bereikbaar onder telefoonnum-
mer: 045-435700.
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 1995.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

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

te vermelden.

V^ JV- y LJI IV _y | I |_J \ I\__ j [_] UJ I

Uw oude garderobe is N_J geld waard,I
véél geld....

en bovendien steunt u 'n goed doel.
Bij aankoop van nieuw, ontvangt u tegen inlevering KH|
van 'n zelfde oude exemplaar 'n fikse inruilpremie EEH^f

terug volgens nevenstaande lijst. gpjjjj^
De nog functionele kleding wordt gebruikt voor EujE Br9

humanitaire doeleinden.

_^^"^L J ■*!*_ ■ l*J -1

_
I T _

2 JANUARI ZIJN ALLE ZAKEN GESLOTEN I.V.M. INVENTARISATIE

[ mode centrum |Ej§ll
[Pteiy. Tbttlltii 1B§a

ROGGELMARKT 2 I BOXTEL
MOZAÏEK GALLERY I Ïfi]fIjli'i' I STATIONSSTRAAT 47 lEiHiTEL. 04749-4220 TEL. 04116-76322

+ A Bloedbank
w Zuid-Limburg

heeft nieuw donoren
nodig!o43-877778 |

-^jl
Prijzen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken. Ford Garantie Extra: een extra zekerheid voor na de standaardperiode tot een totaal van 3 jaar met 50.000 km of 100.000km. Wijzigingen voorbehoud' V

AUTOMOBIELBEDRIJF JOSBOCMAN KERKRADE B.V. VADAH AUTOCENTER SITTARD B.V. |g|
Hamstraat 70, 6465 AG Kerkrade. Tel. 045 - 423030. Rijksweg Z 90-100, 6134 AD Sittard. Tel. 046 - 515200. &(

AUTOMOBIELBEDRIJF |OS BOCMAN MAASTRICHT B.V. AUTO KONINGS B.V. Sc
Molensingel 11-13,6229PB Maastricht. Tel. 043 - 616666. Mgr. Vranckenstraat 20, 6131 AD Sittard.Tel. 046 - 516046. \\

AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOGMAN BEEK B.V. LAUTENSLACER b.v. "1
Weth. Sangersstraat 7,6191 NA Beek. Tel. 046 - 375353. Breukerweg 201,6412ZK Heerlen. Tel. 045- 232030. JeI — l, "l 6

ESCOM & INTEL PENTIUM®TECHNOLOGY j
Hl v°°r detail, gevoel voor raffinement, MiniTower PCI P6O met Tower PCI P6O met Tower PCI P9O met |

Pentium® Processor Pentium® Processor Pentium® Processor ±
EOrgt fr VOOr. Voor body! Voor apparatuur die ■ Pentium processor 60MHz . Intel moeder- . Pentium processor 60MHz . Intel moeder- ■ Pentlum processor 90MHz . Intel moeder

n alliopzichten beantwoordt aan de onbe- tord -BMb in,em 9eheu9en "42° Mb hard- ■«* intern geheugen .525Mb hard- ö ■ BMb «"" 9*euflen^.s2sMb hard ]
perkte iisen diede 'verwende' gebruiker van disk'* »**»« c°nlra"" ' 256 Kb ** H^-Speed hdu Controller .256 d«

a Savenal 1^!I. .. M
cache -ATI Mach32 grafische kaart IMb PCI Kb cache .ATI Mach32 grafische kaart IMb Kb cache "Spea Vldeo Seven 9ra,lsche ka3

lSte"-
uitbreidbaar tot 2Mb .3x PCI 32 bit slots PCI uitbreidbaar tot 2Mb .3x PCI 32 bit slots PCI IMb "breidbaar tot 2Mb .3x PCI 32*|n de power d.e computers de extra _

v ... m g slots (waarvan 2 vrij) .5x ISA 16 bit sic* j

I|n.Soul. De Soul door Intel. Door de 4yrjj) .3,5- diskettestation . 14"SVGA kleu- van 4 vrij) . 3,5" diskettestation .14»SVGA (waarvan 4 vrij) . 3,5" diskettestation .H jlm Processor, een Staaltje absolu- ren monitor .toetsenbord 0.28 kleurenmonitor .toetsenbord SVGA 028 kleurenmonitor .toetsenbord
■ek. Voor topprestaties en onge-
md. ESCOM en de Intel Pentium ▲^^^^^^^ _t______________ —.-_-__.. _____a. A.aa■ —fl_RlS __F—§'_____P —T____P HFfVWfeilen de nieuwe norm voor een fe fe

optimalj^^Baucling tussen Power, Prijs en A_V_U\W\ilil_\ 1 _____ 'T' __! __. _C ___■*l6t h6le 9eZin! 4_fc_ftl_tJt_y _► f 2-552,00 lßr^ir_fl (f 2.978,00 1 f̂tjfr Hfl Kt3.4 J■n die u bij ESCOM terug vindt M iïjjli jjil ex^| BTW 4 l__B__§W___l fcexkl. BTW _U_L_UJ ___» exkl. i
Kcessor, maar ook in het Intel ' "^ ▼▼▼▼^^▼▼^ _- _- _- _- ■—■....—t._-...__....

■ en het Intel geheugen. De

iftumszijn nu standaard uitgerust
H __________________ The ln,e' lnside L°g°and Pentium*Hem geheugen VOOr de huidige en _W&_____)Hj HMM Processor are registered trademarks

___■_.__»______. _._._■■-■■- I__^_j._«-- m__._ H a*_>_H of Intel Corporation■e softwareontwikkelingen. ___~__#^l L^~i
Bt beste is goed genoeg: omdat _^_§ ___W_lil L_l_ffi__! 1
■maar ook ü hoge eisen stelt. En __.___.___r TC.[________

t__riaf*nf l ___*v^ H_____^^_________i __r____P__"_____u ___________^^^^^V-_________l ______r _____f__i ___^^H §___,___ ________________________l _____r

________ ___________
ESCOM: hèt adres voor de beste hardware, 1 „______ " ' Blliil'l __T__l_ii____. [wÊ_\l^ifl__f_m

_^_W __m_^^Ê k r_____W_^_t
maar natuurlijk ook voor de meest komplete .-—.,...,,,,,,„,,,, <^^mmmmm__ts_z_z_z M^mÈUBare. In 34 vestigingen in Nederland vindt ]' _i«^i_«_»___j___iii^» u. P ___i^__B_____i
Bn zeer uitgebreidekollektie, geschiktvoor ■_■Sü_i_ü

én op het werk. ____^ _Ul^]
ESCOM & Intel: Body & Soul! | * , v^^». VJ]

■ «■ _______#?t____t_i_ rr^___^
I ~■ V ;,.a„iv l_i___r P~'^R_T^C_!_'_P___l3

* AANBIEDINGEN GELDIG TOT 15 JANUARI 1995 OF ZOLANG DE VOORRAAD STREKT * WIJZIGINGEN IN PRIJZEN EN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN * /■ ESCOM Office: * Een up-to-date getrainde staf voor professionele adviezen * Extra betaalgemak met ESCOM ESCOM Mail: Speciaal ESCOM Education:
Credit Card * Uiterst flexibel financieringsprogramma ' Speciale(op de praktijk afgestemde) trainingsprogram- voor de zakelijke Speciaal voor
ma's * 12 maanden aan huis garantie * 12 maanden telefonische helpdesk 'Meer dan 300 winkels in Europa markt en (overheids-) onderwijs-instelling*"1,

Alkmaar, De Laat 27, 072-155497 Alphen aan de Rijn", Thorbeckeplein 10, 01720-71226. Amersfoort, Arnhemsestraat 17, 033- instellingen.
659000. Amsterdam, Parnassusweg 214, 020-6758800. Amsterdam, Ceintuurbaan 83, 020-6766634. Apeldoorn, Leienplein 11, 055 fmTS^TfSfWi __7_\T^f___
786957. Arnhem,Jansplaats 12, 085-422300. Assen', Rolderstraat 11, 05920-13471. Bergen op Zoom'.Zuivelplein 2, 01640-47698.
Breda,Karnemelkstraat 4, 076-207091. Delft',Binnenwatersloot 21, 015-159697. Den Bosch, Vughterstraat 25, 073-891125. Den Haag, UI M__
Grote Marktstraat 2, 070-3637909. Deventer, L. Bisschopstraat 5, 05700-41925. Eindhoven', Nieuwstraat 7c, 040-466649. Emmen,
Wilhelminastraat 18, 05910-41235. Enschede, Beltstraat 96, 053-342097. Groningen, Brugstraat 32. 050-187319. Haarlem,Gedempte __lll_l IHlnlOude Gracht 102,023-422445 Heerenveen,Lindegracht 27, 05130-25240. Heerlen,Geleenstraat 18a, 045-741226 Hilversum",G. van ||||| IEtMIA Jill
Amstelstraat 119a, 035-280267 Leeuwarden, Voorstreek 60, 058-131664 Leiden, Breestraat 137, 071-134542. Maastricht, Wijcker T_NVHH l_iï____rt_l__i
Brugstraat 24b, 043-260110. Nijmegen, Hertogstraat 115, 080-606816. Rotterdam', Meent 31a, 010-4045726. Rotterdam', jJI^BJB [|f|lllllj
Oostmolenwerf 11-17,010-2330111. Tilburg.Schouwburgring 49, 013-441308. Utrecht, Nachtegaalstraat54,030-302144. Venlo.Keulse MaMMI"

Poort Bc, 077-541343. Vlisslngen', Aagje Dekenstraat 8, 01184-30062 Voorburg, Kon Julianaplein 9, 070-3877964. Zwolle, Oude Te|.: 02526-87971 Tel.: 030-662640
Vismarkt 28a, 038-232295. 'Vrijdag koopavond, alle andere vestigingen donderdag koopavond. Fax: 02526-72216 Fax: 030-618640

_—" . I '<" % P^^Ptrt ESCOM produkten zijn ook verkrijgbaar bij alle Skala vestigingen (informatielijn 06-4111) en bij
«w/^^T-T_tY_P# KI-TiAM F'j'l'lyri f_JU_fï m_______! 151 cle filialen van Mikro Electro (informatielijn 01650-98501), De Block (informatielijn 02907-6155),

nèl—iè éik I Il\_rl«ll t_^i*tH-J VTJJ^M —■————■■_» Scheer&Foppen (informatielijn 03410-63131) en Hom (informatielijn 04754-78888).
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Nederland 2
EO/Veronica
07.00, 07.30, 08.00, 08.28 en 09.00-

Journaal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.05 Uitz. politieke partijen: VVD.
09.08 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Jan en alleman. Herh.
09.45 Verborgen wereld. Serie over

dewereld van het gehandicapte kind.
10.19 Vrouw-zijn. Magazine.
11.09 Peter. Korte sketch.
11.16 Lied.
11.22 His girl Friday. Amerikaanse

speelfilm uit 1940.
12.53 Classic cartoons. Tekenfilms.
13.00 Journaal.
13.08 Jaaroverzicht sport. Herh.
14.35 Noorderlicht. Wetenschappelijk

magazine. Herh.
15.00 Loladamusica. Herh.
15.25 CVTV. Jongerenmagazine met

om 15.25 Xenomania en om 15.55
Club Veronica. Herh.

16.03 (TT) Journaal.
16.11 Top '94. Terugblik op het pop-

jaar 1994.
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.
19.23 Op weg naar Avonlea. Cana-

dese familieserie. Afl.: Op doorreis.
20.15 Gaby (Gaby - a truc story).

Amer. speelfilm uit 1987.
22.03 Zolang er leven is. Documen-

taire over de Nederlandse Truus
Lemmens die in Pakistan een tehuis
begon voor verstoten gehandicapte
kinderen.

22.29 Hubble vision. Engelse docu-
mentaire over de reparatie van de
telescoop Hubble in de ruimte.

23.15 (TT) Omega. 6-delige serie
over de bovennatuurlijke werkelijk-
heid. Afl.: Doden sterven niet.

00.05 Lied.
00.10 Time management. Informatie.
00.15 Journaal.
00.20-00.25 Nieuws voor doven

Duitsland 1
*M

_
t> ")j jj Brisant. Boulevardmagazine.

JiOn Morgenmagazin Sport extra.
Ij "0 Morgenmagazin. Ontbijttv.
Ij'ij Tagesschau.
L* The flying doctors. Australi-|jJle doktersserie. Herh.5-10.30 ARD-Sport extra. Sport-
r^9azine met Skiën, Wereldbeker-
Ij u*enslalom heren vanuit Meribel.'a ll'Jjj ZDF-info Verbraucher. Tips.
'''___ a9esschau- Beursberichten.

'e, fl~o Stars in der Manege. Cir-
-l},s

c 9ala. Herh.
'l}es urnschau.

ARD-Sport extra. Met Skiën,
Ij e'eldbeker-reuzenslalom heren.

'* 0_ Wirtschafts-Telegramm.
I4'<j Tagesschau.
1,j3 Schimpt - 19 717. Talkshow.

Die Rückkehr der Marchen-
1$rwL ut- Sprookjesserie. Afl. 19.Ij'ï? Tagesschau.
g'3 Alfredissimo! Culinair pro-

is *amma. Gast: Franca Magnani.
&*°Hedwig Courths-Mahler: Die
Ijjïtelprjnzess. Tv-film. Herh.
i 5 Die Feuerwehr hilft - vorbeu-
'fon musst du' Tips-
'^ln '^ Tagesschau.
\\? Brisant. Boulevardmagazine.

' .Sn ARD vor acht Me,: Re- in,°-
-'/tc Ta9esschau-Telegramm.
Ij'je Die Draufga nger. Serie.

' .40 arienhof. serie.
\^ Tagesschau-Telegramm.
'"__ Die Kommissarin. Serie.!o'^ Das Wetter. Weerbericht.
'""Is Tagesschau.

Das grosse Kind. Eerbetoon
1^ n de zeventig-jarige Heinz Schenk,
y' bijdragen van o.a. Caterina

'""S9 nte en Thomas Gottschalk.
'l On Ta9esthernen-Telegramm.
Q£ 1994. Das Jahr. Terugblik.

Ta9esthemen.
_.jr Unser Hollywood. Documen-

in ?over 100 jaar filmgeschiedenis
bg üuitsland. Met beelden van de
a °6mde filmstudio's in Berlijn enEdberg.
.6^ Reynolds-cyclus: Kopf-
-I^- Ein Dollar (Un dollaro a testa

"1.3ni.io J°e). Ital. western uit 1966.
~4q Tagesschau.
a.g"01.45 Z.E.N.. Augenblicke in
M Wüste. Afl.: Die Moschee in Bou

k_ °ü*a.

Duitsland 2
05.15 Brisant. Boulevardmagazine.
05.45 Morgenmagazin Sport extra
06.00 ARD-Morgenmagazin.
09.00 Tagesschau.
09.03 The flying doctors. Australi-

sche doktersserie. Herh.
09.45 JOYrobic. Skigymnastiek.
10.00 Tagesschau.
10.03 Das 3. Leben. Reportageserie.
10.45 ZDF-info Verbraucher. Consu-

mententips. Vandaag o.a. cd's.
11.00 Tagesschau.
11.04 (TT) Stars in der Manege. Cir-

cus-gala. Herh.
12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Sumatra. Reisreportage.
13.55 Treasure island. Tekenfilm.
15.20 Logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Jongerenmagazine.
16.00 Heute.
16.05 Macht der Leiden schaft. Duits-

Canadese soapserie.
16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute en sport.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute.
17.55 Lutz & Hardy. Afl.: Casar.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Duitse

serie. Afl.: Rennfieber.
20.15 Ein besonderes Paar. Duitse

serie. Afl.: Kinder.
21.00 Wildes Sibirien. Vandaag een

reportage over het leven van de
90-jarige pater Nikolaj, woonachtig
in het noordoosten van Siberië,
waar na de val van het communisti-
sche regime de goud- en uranium-
winning in verval zijn geraakt. Afl.
3: Die Gespenster vom Goldenen
Kreis.

21.45 Heute-journal.
22.15 500 x: Die ZDF-Reportage.

Compilatie met hoogtepunten.
23.15 Salto postale. Duitse serie.
23.45 Heute nacht. Actualiteiten.
00.00 Die Nervensage. Duitse serie.

Afl.: Der Tanzwettbewerb.
00.25 Bete, Amigo! (Che centriamo

noi con la rivoluzione?). Italiaans-
Spaanse speelfilm uit 1973.

02.05-03.30 Horoskop mit Hinder-
nissen (L'horoscope). Franse speel-
film uit 1978 van Jean Girault.

TV FILMS VIDEO
BBC 1
(Iq^ uur - El Dorado -F^-USA) John Wayne en
W °ert Mitchum in een sterkep^ stem van Howard Hwaks.
wj°lverheld en marshall gaan
b|erJen v°or rijke rancher. Pro-ven blijken er genoeg te zijn.

" In de Franse speelfilm 'Le Couturier de ces Dames'
speelt Fernandel de rol van kleermaker met aan zijn
zijde de bazige vrouw Francoise Fabian. (België/TV 1 -15.45 uur).

Beigië/TV 1
qarr, Uur - Le couturier de ces
rné, s * (1956-F) Kleermaker
*Wii overheersende vrouw ver-
Srte ■ dat een bijzondere
g 6 een modehuis, heeft
en lad- Oh la la! Met Fernandel
Je_ 2y Delair. Regie was vanöari Boyer.

BBC 2
Co', .uur " Gunfight at the O.K.
-je

rr=" - (1957-USA) Een van
'het otere westerns aller tijden
9la. Lancaster en Kirk Dou-HoL als Wya,t EarP en Doe
9evi kV Met het befaamde vuur-J.h^o In Tombstone. Regie:"n Sturges.

Nederland 2
20.15 uur - Gaby - A Truc Story- (1987-USA) Gaby Brimmer
werd geboren met een ernstige
handicap, maar leerde ermee
leven. Indringend drama met Liv
Ullman en Rachel Levin als
Gaby. Regie was van Luis Man-
doki.

BBC 1
22.30 uur - Parenthood -(1989-USA) Drama van Ron
Howard over licht overspannen

vader met ongelukkige jeugd die
zijn eigen kinderen alle ellende
heel graag zou willen besparen.
Met Steve Martin en Dianne
Wiest.

Nederland 3
Vare/RVU
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.10 Kerstmatinee: Phantom of the

opera. Engels-Frans-ltaliaanse
speelfilm uit 1990 van Tony Richard-
son.
Met: Burt Lancaster, Charles Dance,
Teri Polo e.a.
Cholet, die nieuwe directeur van de
Parijse opera, gelooft niet in de ver-
halen over het spook van de opera.
Wanneer de jaloerse Carlotta het
eerste optreden van de mooie, geta-
lenteerde Christine saboteert, wordt
het spook woedend. Afl. 1.

17.40 Comedy op 3: All in the fami-
ly. Amerikanse comedyserie.
Archie belandt midden in de nacht
in een fikse ruzie. Afl.: Lionel.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De terugkeer van Bor.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Auto's.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief

kinderprogramma.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.

Presentatie: Frangois Boulangé.
19.28 (TT) Midas. Het leven volgens

Midas Dekkers.
20.00 (TT) Youp van 't Hek. Theater-

programma van Youp van 't Hek,
Ergens in de verte, opgenomen in
juni 1994 in de Stadsschouwburg in
Groningen.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteiten-

programma.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.20 How the heil didthey survive.
Documentaire over drie Marokkaan-
se broers die ruim achttien jaar onder
erbarmelijke omstandigheden in de
Marokkaanse gevangenissen heb-
ben overleefd. Herh.

00.05 Uitzending politieke partijen:
SP.

00.08-00.14 Natuurmoment. Serie
over natuurmonumenten.

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

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

soap. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

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

kaanse serie.
11.50 Lunchkids. Kinderprogramma.
13.20 Tineke en de paranormale

wereld. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel-

programma. Herh.
14.45 Golden girls. Amerikaanse

comedyserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd

middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spel-

programma.
19.00 The bold & the beautiful.

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

Nederlandse soap.
20.30 Surpriseshow.
22.00 Showtime. Gev. programma.
22.30 Burke's law. Amerikaanse

detectiveserie.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 Dangerous curves. Ameri-

kaanse detectiveserie. Herh.
00.55 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.40 Nachtprogramma.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Dissidenten.
Concertregistratie. 09.00Aktuelles aus
dem Videotext. 09.05 ARD-Morgenma-
gazin. 10.00 Strassenbahnen der
Welt. Afl.: Lissabon. 10.15 In einem
Zug durch. 11.00 Reisewege durch
Frankreich. 11 .45 Ich trage einen gros-
sen Namen. 12.15 Ghetto der Erinne-
rungen. Documentaire. 13.00 Ketzer-
geschichten: Der Pfeifer von Niklas-
hausen. Portret. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Ratgeber Essen
und Trinken. 15.00 WDR aktuell. 15.05
FensterPlatz. 16.00 Reportage over
de oorlog in voormalig Joegoslavië.
16.45 Rückblende. 17.00 Christoph &
Co. 17.30 Vampire sind auch nur
Menschen. 18.00 NRW. 18.05 KvK.
18.30 Streifzüge. 18.45 Aktuelle Stun-
de. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Die Fussbroichs.
Duitse serie. 20.15 Jenseits des Flus-
ses. Documentaire over het gebied
rond de rivier de Amoe Darja tussenOezbekistan en Toerkmenistan 21.00
WDR aktuell. 21.15 Kiew - Stadt der
Artisten. Reportage. 21.45 Kultur '94
Rückblick. 22.30 Vor der Flut. Regi-
stratie. 23.30 Magnum. Afl. 35: Der
verlorene Sohn. 00.15 100 Meisterwer-
ke. Serie. 00.25 Nachrichten. 00.35-
-08.45 Nachtprogrammering met veelspeelfilms.

Duitsland 3 SWF
13.35 Hit-Clips. 14.00 Ulmer Fischer-
stechen. Reportage. 15.00 The parent
trap 11. Amer. speelfilm uit 1986. 16.20
Strubbeltatz. Kindermusical. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.58 Peter
Hase und seine Freunde. Afl. 6. 18.25
Unser Sandmann. Kinderprogr. 18.30
Südwest aktuell. 18.35 Auslandsge-
schichten. 18.50 Output. 19.20 Lan-
desschau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00Tagesschau. 20.15 ■ Die Firma
Hesselbach. Duitse serie. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Die Oase Siwa. Docu-
mentaire. 22.15 Liederund Zeiten.
Afl. 2: Von 1936 bis 1945. 22.45 Le
chateau de ma mére. Franse speelfilm
uit 1990. 00.20 Jazz Open Stuttgart
1994. 01.20 Schlussnachrichten. 01.35
Non-Stop-Fernsehen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
Ontbijttv. Aansl.: BrunchTV. 07.30 Viel
Vergnügen. 08.00 Heute Leben. 09.15
Neighbours. 09.45 Mem Tag. 10.15
GUT DRAUF. 10.45 FRAUEN! Talk-
show. 11.45 Deutschland heute mittag.
12.00 Loving. Soapserie. 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 progr.'s. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Newsmagazin.
19.15 Taglich ran - Sport. 19.30
Glücksrad. 20.15 Kommissar Rex.
21.15 Schreinemakers live. Aansl.:
TopNEWS. 23.20 Heartbreak Ridge.
Amer. actiefilm uit 1986. 01.35 MacGy-
ver. Herh. 02.25 Dark justice 11. Herh.
03.15 ■ Die phantastischen Aben-
teuer des Raumschiffs Orion. Herh.
04.35 Kommissar Rex. Herh.

BBC 2
23.25 uur - In Bed with Madonna
- (1991-USA) Ontluisterend en
dus boeiend portret van de ijde-
le popartieste, op bestelling
gedraaid door regisseur Alek
Keshishian. Voor de liefhebbers:
met veel muziek.

Duitsland 1
24.00 uur - Un dollaro a testa- (1966-l/E) Indiaan neemt wraak
op boevenbende door een trein-
kraak te verstoren. Western van
Sergio Corbucci met Burt Rey-
nolds als Navajo Joe en Aldro
Sanbrell als de boef.

Duitsland 2
00.25 uur - Che c'entriamo noi
con la rivoluzione? - (1973-l/E)
Italiaans acteur wordt in Texas
voor neger aangezien, sluit
vriendschap met een priester en
vlucht met hem naar Mexico.
Avontuurlijke komedie van Sergio
Corbucci.

Duitsland 3 West
01.20 uur - Ran - (1985-J/F) In
16e eeuws Japan spelend drama
over opvolgingsoorlog. Schitte-
rende gevechtssce'nes, kos-
tuums en landschappen. Met
Tatsuya Nakadai en Akira Terao.
Regisseur was Akira Kurosawa.
BBC 1
01.45 uur - The Family Jewels- (1965-USA) Zeven rollen van
Jerry Lewis in deze komedie
over meisje dat vermogen erft
en dan moet kiezen voor een
financieel adviseur. Verder met
Donna Butterworth. Regie: Jerry
Lewis.

RTL Television
05.30 Tekenfilmseries. 06.30 RTL ak-
tuell. 06.35 Spiderman 5000. 07.00
Punkt 7. 07.30 RTL aktuell. 07.35
Power Rangers. 08.00 RTL aktuell.
08.05 Tekenfilmseries. 08.30 RTL ak-
tuell. 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
Springfield Story. 13.15 California
Clan. 14.10 Murder, she wrote. 15.00
llona Christen. Vandaag: Gasten van
vroegere talkshows. 16.00 Hans Mei-
ser. Vandaag: Moeders van beroemd-
heden. 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 Unsere Schule ist die
Beste. Duitse serie. 21.10 Stadtklinik.
Ziekenhuisserie. 22.05 News Rück-
blick '94. 23.00 Gottschalk. Late-night-
show. 00.00 RTL-Nachtjournal. 00.30
RTL-Nachtshow. Late-night-show.
01.15 Kojak. 02.15 Murder, she wro-
te. 03.10 llona Christen. Herh. 04.05
Hans Meiser. Herh. 05.00 Explosiv -
Das Magazin. Herh.

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. Amerikaanse ac-

tieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
20.25 Son of the morning star.

Amerikaanse miniserie. George Arm-
strong Custer geeft leiding aan een
bataljon soldaten dat zich moet ver-
dedigen tegen allerlei invloeden van
buitenaf en met name de indianen.
Afl.: 1 en 2.

22.05 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.10 Lijn 5.
22.50 Soldier, soldier. Engelse

dramaserie.
23.45 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.50 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.35 As the world turns. Ameri-

kaanse soap. Herh.
01.20 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.50 Nachtprogramma.

In het eerste deel van
de Amer. miniserie 'Son
of the Morning Star' o.a.
ook Roseanna Arquette
(foto). (RTLS - 20.25 uur).

België/TV 1
15.45 Le couturier de ces dames.

Franse komedie uit 1956. Fernand
heeft zijn baan als kleermaker bij
een Frans modehuis verloren, maar
durft het zijn bazige echtgenote niet
te vertellen.

17.15 Het Capitool. Afl. 838.
17.35 Paradise Beach. Afl. 84.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1528.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Tura in symfonie. Amuse-

mentsprogramma rond Will Tura.
21.15 Panorama. Vandaag: Vova, de

rat, documentaire over jeugdmisdaad
in de voormalige Sovjet-Unie.

22.00 High tide. Amer.-Australische
actieserie. Afl. 2: Let vs pray.

22.55 Programma van de Liberale
Syndicale Omroepvereniging.

23.15 KMO-partner. Afl. 8: Opvolging
in familiebedrijven.

23.38-23.40 Weerbericht.

België/TV 2
09.00 Van-a-1, van-a-2. Met: Samson.
09.30 Merlina. Vlaamse Jeugdserie.
10.00 Bassie en Adriaan. Jeugdserie
10.30-10.53 Thunderbirds. Afl. 58.
17.00 Samson. Met de tekenfilms.
18.00 Tik tak. Afl. 363.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Het zakmes. Jeugdserie. Afl.4.
18.25 Een huisje in het Zwarte

Woud. Documentaire over het leven
op een boerderij in het Zwarte Woud.

18.35 De legende van de Bokkerij-
ders. Jeugdserie. Afl. 5: Verraad.

19.00 De kinderen van de Zout-
kreek. Jeugdserie. Afl. 8.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Première Film en Video.
20.40 Heartbreak High. Afl. 16.
21.30 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Married with children.

Afl. 120: Just shoe it.
23.10-23.15 Coda. Una voce poco fa

van Rossini, uitgevoerd door het
Nationaal Orkest van België.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Goedemorgen Nederland
9.04 Dag Donderdag. 17.04 Filera-
dio. 18.04 Alle mensen. 19.04 Tros
Schlagerfestival. 19.30 Oud plaat-
werk. 20.04 Music all in. 21.04
Voor wie graag luisteren wil. 22.30
Coulissen. 23.04-24.00 Sesjun.

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
tnends. 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.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18 00 en

20.00 nieuws
7.02 Ochtendstemming 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 11.00 Het
ochtendconcert. Die Schöplung,
oratorium van Haydn. Koor Neder-
landse Bachvereniging, blazers
van Ens. Octophorus en Ork. Festi-
val Oude Muziek 1989 0.1.v. Frans
Bruggen met sol. 13.04 Hommage.
14.00 Middagconcert: Uit Varas
matinee archief. Alban Berg Kwar-
tet. 15.30 Ensemble project Ars
Nova. 16.00 De Nederlanden.
Muz. voor klavecimbel. 17.00 Zin
in muziek. 18.04 KRO Klassiek
19.30 Het orgel. 20.02 Avondcon-
cert. Musica Ad Rhenum 22 00
Laudate. 23.00 Deze eeuw. 0 00-
-1.00 Vier na middernacht

televisie en radio donderdag

Nederland 1

°° Tekst tv.
I*2 Nieuws voor dovenen slecht-

J'9 Via Ria. Discussieprogramma.
daa9 terugblik op 1944 en 1994.

IDe
wind in de wilgen. Engelse

3- Afl.: Gelukkig nieuwjaar!
Nicolas Economou speelt

K- Klassieke muziek: de pianoso-
-1 in B-mineur van Liszt.

Topscore met Ted de Braak.
Een kijkje in de k loos terkeu-

umentaire over de invloed van
op de samenstel-van ons dagelijks voedsel. Kloos-

HJen waren de eersten die hun
pten opschreven.
Filmspot. Filmmagazine.
(TT) Journaal.
(TT) NOS-Weeroverzicht.
Kenmerk. Actualiteiten.

"' Wilde ganzen.
:*6 Werelden: Het is een schone
J-9 geweest.
*°cumentaire over het laatste oogst-
< op een boerenbedrijf.
i"6 Achter de einder. Serie korte
Cs van studenten van de Neder-u^se Film en Televisie Academie.
*ef. een Turkse advocaat in Am-J*r^am, beseft dat hij in tweegelden leeft die zich niet latenpoenen. Hij besluit de Nederiand-
l^ant uit te gaan en daardoorJ?at het hem steeds meer voor deiM totdat er wordt aangebeld.

c
3: Harran.

P New Vork police (NYPD Blue),j^erikaanse politieserie.
?"Tiinic Bucci vertelt aan Sipowicz
i hij een privé-detective in de arm
d®'' genomen om zijn vermisted^nter op te sporen. Sipowicz denktJ Bucci wordt opgelicht en gaat
ju *aak onderzoeken.
ta7

17: Black men can jump.
k' Cheers. Amerikaanse comedy-

ontdekt dat de coach grote. geld verliest met kaarten
j. besluit er iets aan te doen.,!,4-23.59 Journaal.

Radio 5
Elk heel uur nieuws t/m 18.00 en
23 00. 6.45-6.50 Mededelingenru-
briek met uitgebreid weerbericht
en scheepvaartberichten. 7.05
NOS Sportief 728 Goedemorgen
Nederland. 8.55 Waterstanden.
9.02 Tros Perspektief. 1002 De
duvel is oud. 11 02 Kleur beken-
nen. 12.02 Weldenkende mensen.
13.10 Gebeurtenissen. 14 02 Een
leven lang. 15.02 De schatkamer.
17.10Radio UIT 17.50 VVD. 18 02
Actualiteiten in het Nederlands.
18.30 Religieus programma in het
Turks. 19.00 Waar waren we ook
alweer? 19.15 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

Tema 22 00 Finale 2307-24.00
Met het oog op morgen.

RTBF/La Une
12.30 lei Bla-bla. 13.25 Le bon gros
géant. Film. 14.55 La roue du temps.
15.25 Images de l'année. 16.30 Neigh-
bours. 16.55 L'affaire Saint-Romans.
17.55 Carlos et les autres. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Le quotidien des sports. 19.30
Nieuws. 20.10 Autant savoir. 20.35
Hudson Hawk - Gentleman et cambrio-
leur. Politiekomedie. 22.20 Night on
earth. Amer. komedie. 00.25 Nieuws.
00.30 24 H sur les marchés.

SPORTS 21
18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.27 Paardenkoersen. 19.30 Zie
RTBF/La Une. 20.00 Don Giovanni.
20.38 Zie RTBF/La Une. 22.14
Nieuws. 22.36 Paardenkoersen. 22.40
Watersportmagazine. 23.07 24 H sur
les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Le cercle de mi-
nuit. 14.40 Magellan. 15.00 Yoga.
15.15 Viva. 16.00 Nieuws. 16.10 La
cuisine des mousquetaires. 16.25 Bibi
et ses amis. 17.05 Le jardin des bê-
tes. 17.15 On aura tout vu. 17.45
Questions pour vn champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 Nieuws.
18.55 Presse hebdo. 19.00 Le grand
jeu de TV 5. 19.05 Paris lumiéres.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Décou-
verte. 20.30 Teil quel. 20.55 La météo
des cinq continents. 21.00 Nieuws.
21.35 Le grand jeu de TV 5. 21.40
La marche du siècle. 23.10 Alice.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.50 Wereldbeker skiën, reuzensla-
lom heren, rechtstreeks vanuit Meribel.
13.00 Cuori senza eta. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Albedo. Magazine rond
techniek en wetenschap. 14.20 Prove
e provini a scommettiamo che? 14.50
How the west was won. Serie. 15.45
Uno per tutti. 17.55 Parlementaire
rubriek. 18.00 Nieuws. Met sneeuwbe-
richten. 18.20Viva Disney. 18.50 Luna
Park. Show. 19.50 Nieuws en sport.
20.40 Care Bébé. 23.00 Magazine.
23.10 Kiss me. Amer. komedie uit
1964. 00.35 Nieuws. 00.45 DSE sape-
re. Inf. magazine. 01.00 Musica da
sera. 01.35 L'eredita della priera.

BBC 2
08.00 Match of the day. Vandaag:
Samenvatting Manchester United -
Leieester City en samenvattingen van
alle wedstrijden gespeeld rond Kerst-
mis. Herh. 09.15 Mon oncle. Franse
speelfilm uit 1958. 11.00 The Amen-
can civil war. Afl. 3. 13.30 Johnners:
A tribute to Brian Johnston. Portret.
14.15 The Royal Institution Christmas
lectures. Over het functioneren van
de hersenen. 15.15 Timewatch: Por-
tret van Lee Harvey Oswald. Herh.
17.00 Gunfight at the OK Corral.
Amer. western uit 1957. 19.00 Hot
shoe shuffle. Tapdansmusical. 20.00
Siren spirits. Afl. 2: Get me to the
crematorium on time. 20.20 The mar-
riage of Figaro. Opera. Afl. 1. 21.00
Decisive moments. Reportage. 22.00
Rab C Nesbitt. 22.50 Three fights, two
weddings and a funeral. Serie. 23.25
In bed with Madonna. Muziekdocu-
mentaire. 01.20 Newman and Baddiel
live and in pieces.

BBC 1
08.00 Nieuws. 08.10 Secret life of
toys. Herh. 08.25 Felix the cat. 08.40
Mariene Marlowe investigates. Herh.
09.00 Nieuws. 09.10 The adventures
of Skippy. Serie. 09.35 Swat Kats.
10.00 Nieuws. 10.05 Bucky O'Hare.
10.30 Why don't you? 11.00 Play-
days. Kleuterprogr. 11.20 William's
wish wellingtons. 11.30 Joe 90. Serie.
12.00 Darby O'Gill and the little peo-
ple. Amer. jeugdfilm uit 1959. 13.30
Harry and the Hendersons. 13.55
Regionaal nieuws. 14.00 Nieuws.
14.10 Neighbours. 14.30 El Dorado.
Amer. western uit 1967. 16.35 Daffy
Duck. 16.50 Pingu. 16.55 Beatrix Pot-
ter: The world of Peter Rabbit and
his friends. 17.20 Peter Pan and the
pirates. 18.00 The best of Blue Pe-
ter. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
19.16 Reg. nieuws. 19.30 The world's
strongest man - The final. 20.30 Eas-
tEnders. 21.00 Secrets. Goochelshow.
21.50 Tv heroes. Afl.: Hughie Green.
22.00 Nieuws. 22.30 Parenthood.
Amer. komedie uit 1989. 00.30 Review
of the year 1994. 01.45 The family
jewels. Amer. komedie uit 1965.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Skiën.
Wereldbeker vanuit Meribel (Frank-
rijk): Reuzenslalom heren, 1e manche.
11.00 Wereldbeker Freestyle. 12.00
Skiën. Wereldbeker vanuit Meribel
(Frankrijk): Reuzenslalom heren, 2e
manche. 13.30 Motoren. 14.30 Olym-
pisch magazine. 16.00 Sportklimmen.
Wereldbeker. 17.00 Snowboarden.
17.30 Skiën. Wereldbeker vanuit Meri-
bel (Frankrijk): Reuzenslalom heren.
18.00 Vervolg Skiën. 18.30 Eurosport-
nieuws. 19.00 Wereldbeker voor
springruiters vanuit Mechelen. 21.00.
Worstelen. Vanuit de VS. 22.00 Bok-
sen. 23.00 Thai boksen. 00.00 Golf.
US Senior PGA. 01.00-01.30 Euro-
sportnieuws.

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

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul of
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
1994 MTV Movie Awards. 16.00
Sports. 16.30 The report. 16.45 Cine-
Matic. : Ingo. 17.00 News at night.
17.15 3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00
Music non-stop. 19.30 MTV live! with
Therapy? 20.00 Greatest hits. 21.00
The real world 2. Afl. 3. 21.30 The
real world 2. Afl. 4. 22.00 The worst
of Most Wanted. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 CineMa-
tic. 23.30 News at night. 23.45 3 from
1. 00.00 The end? Met o.a. The Brot-
hers Grunt. 02.00 The soul of MTV.
03.00 The grind. 03.30-06.00 Night
videos.

CNN
07.30 Moneyline. 08.30, 11.30 en
12.15 World report. 09.45 CNN News-
room. 12.30 Business morning. 13.30
Business day. 14.30 Business Asia.
15.00 Larry King live. 16.45 World
sport. 17.30 Business Asia. 20.00
World business today. 21.00 Intern,
hour. 22.45 World sport. 23.00 World
business today update. 23.30 Show-
biz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
live. 05.30 Showbiz today. Herh.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws 7.00
Limburg Aktueel 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen/buiten-
landrubriek 8.30 Regionaal
nieuws 8.35 Limburg Aktueel met
Limburg Bevrijd. 9.00 Tussen de
bedrijven door, verzoekplaten van
bedrijven en instellingen 1100
Ruilbeurs, vraag en aanbod met
Hubert van Hoof. 12.00 Limburg
Aktueel met om 12.30 uur ANP-
nieuws 13.00RadioNieuwsCentra-
le, binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13 35 Sport met
Alf Poell 14.00 Licht Limburgs
muziek. 15.00 Horizon, consumen-
tenmagazine. 1600 Cultuurmaga-
zine Festival. 17.00-1800 Limburg
Aktueel met om 17 30 ANP-
nieuws.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws 605 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7 30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Bistro & Co.
Muziek en culinaire geneugten
10.00 Nieuws 10 03 Parkeerschijf.
Bont magazine met muziek en
heel wat tips gepresenteerd door
Rita Jaenen 11 50 Het koekoek-
snest. 12 00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws. 13.10 Roddelradio
14.00 Alle donders 17 00 Radio
2 regionaal 1800 Nieuws. 18.10
Over Stuur, wekelijks automagazi-
ne. 20.00 Het Narrenschip. 22.00

nieuws 22 05 Het doosje 2330-
-6.00 Nachtradio (vanaf 24.00 elk
heel uur nieuws).

België/BRF
6 05 Radiotruhstück+Spiel Glucks-
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6 45
Hörergrusslottene; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8 30 Presseschau) 9.10
Gut Aufgelegt. Tips und Themen
am Vormittag 1205 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau 1305 Musicbox
16 05 Popcorn. 18 05 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage) 18.40 Jazz
a la BRF 20.00-20.05 Nachrichten

RTL Radio
700 Jan van de Putte 10 00 Jan
de Hoop 1200 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij 2000 Late

Rock. 00.00-07.00 Night Rock.

WDR 4
04 05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7 00 en 8 00
uur) 855 Overpeinzing 900
Nieuws 9.05 Musikpavillon (10.00
nieuws) 12 00 Nieuws, Zur Sache
12.07Gut Aufgelegt (met om 13 00
Mitmenschen. 14 00 Nieuws, Stich-
wort Wirtschaft). 15 00 Café-Kon-
zert. 16.00 Nieuws 16 05 Heimat-
melodie 17.00 Der Tag urn fünf
Aansluitend Musikexpress (18.00
en 19.00 nieuws; 1930 Ohren-
bSr) 2000 Nieuws 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-4 05 Nachtexpress

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 Tijdsein 12.07 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren (MA/). 17.07
Avro Radiojournaal 20.04 Onder
tafel 22.04 Hier en nu-sport. 23.07
Met het oog op morgen. 0.04-7.00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
5.5 = 6; 1.02 Hothouse; 3.02 Het
paradijs; 4 02 Grand disco classi-
que; 5.02-7.00 De gezamenlijke
zenders Peazens _ Moddergat.

Donderdag 29 december 1994 #13JSSBBÊÊÊÊSSÊÊÊÊÊtlimburgs dagblad



Australië
Een nieuwkomer onder de toe-
ristenbureaus is het Zweeds ver-
keersbureau. De de komst van
het Bonaire Toeristenbureau
maakt de vertegenwoordiging
van de Antilliaanse ABC-eilan-
den compleet.
Nieuw is verder de aanwezigheid
van Experience, gespecialiseerd
in vakanties naar Australië en
Nieuw-Zeeland. Rijn-Moezel-
kompas haakt in op de vraag
naar cruises op de Duitse Rijn,
met een eigen opstapschema
voor Limburgers. Andere nieuwe
gezichten onder de 130 stand-
houders zijn verder de lucht-
vaartmaatschappijen Cathay
Pacific en Air Lanka.
Tijdens de beursdagen worden in

twee zalen in het Mccc film- en
diapresentaties van allerlei va-
kantielanden vertoond. Muziek-
en folkloregroepen zorgen voor
amusement. Voor de kleintjes
wordt een aparte speelhoek in-
gericht.

Verwachtingen
De reiswereld heeft hoge ver-
wachtingen voor het komend
seizoen. Er zijn zelfs grote tour-
operators die verwachten ruim
dertig procent meer omzet te
boeken dan het afgelopen re-
cordjaar.
Telvisiepresentator Frank Mas-
meijer opent de beurs op 6 ja-
nuari om 14 uur. De VIB is die
dag geopend tussen 12 en 22 uur,
op zaterdag 7 en zondag 8 janua-
ri van 10 tot 18 uur. De entree-
prijs bedraagt 8,50 gulden voor
volwassenen en 7 gulden voor
65+-ers. Kinderen tot en met elf
jaar hebben, onder begeleiding
van een volwassene, vrij toe-
gang.

korte toer

VRIJDAG 30 DECEMBER
ARCEN: Winterwonderland in de Kasteeltuinen: sfeervolle winter-
show in kasteel en bijgebouwen, van 12 tot en met 22 uur.
MAASTRICHT: Carillonconcert vanuit de toren van het stadhuis,
tussen 11.30 en 12.30 uur.
VLODROP: Excursie in natuurgebied Meinweg. Start: restaurant
St.-Ludwig, 10 uur.
ZATERDAG 31 DECEMBER
SIMPELVELD: Oliebollenwandeltocht, 5, 10 en 15 kilometer. Start:
café Danekers, Irmstraat 23 tussen 9 en 13 uur.
MAASTRICHT: Antiek- en vlooienmarkt. Stationsstraat, 10.00-16.00
uur.

Cultuur
De trend dat cultuur, natuur en
sportieve activiteiten sterk in de
belangstelling van de vakantie-
ganger staan, zette zich ook af-
gelopen jaar voort. Zon, zee en
strand bleven bovenaan staan
met 23 procent, maar natuur en
cultuur (resp. 20 en 19%) volg-
den op de voet.

Op de Vakantiebeurs staan alle
landenverkeersbureaus, ver-
keersbureaus voor vere bestem-
mingen, touroperators, WV's,
reisagenten, vervoersmaatschap-

pijen, hotelketens, campings,
autoverhuurbedrijven, camper-
en caravanverhuurbedrijven,
bungalowparken, vele attractie-
parken (zoals Archeon), reisbla-
den, bureaus voor fiets- en
wandelvakanties, onderwijsin-
stellingen, uitgeverijen, lucht-
vaartmaatschappijen en vele
verenigingen die actief zijn in de
recreatieve sector.

tijdje vrij
Maastrichtse reisbeurs wil niet groter worden

Eurotunnel, Australië
èn Drenthe op VIB

De Vakantie-Infobeurs
(VIB) die op 6 januari in het
MECC in Maastricht begint,
telt cpn aantal nieuwe deel-
nemers. De achtste editie
van de beurs is daardoor
breder van opzet dan de vo-
rige. Plannen om van de
beurs een echt groot spek-
takel te maken, vergelijk-
baar met de Vakantiebeurs
in Utrecht, heeft de organi-
satie echter niet. „De VIB is
een kleine compacte beurs
en daar hebben bezoekers
en deelnemers vrede mee."
Ter vergelijking: Utrecht heeft
dit jaar 1500 stands, Maastricht
130. Utrecht trekt jaarlijkszon
180.000 bezoekers, de VIB ruim
30.000. „De VIB is een beurs
voor de Euregio en dat zal zo
blijven," benadrukt beursmana-i
ger Maurice Schoenmaeckers.
Een belangrijk verschil met
Utrecht is dat de Maastrichtse
beurs door een reisbureau wordt
georganiseerd en dat er geen
concurrerende standhouders
aanwezig zijn. Onder de deelne-
mers van de VIB zijn verkeers-
bureaus, de ANWB, VVV-kanto-
ren, campings, cruisemaatschap-
pijen, touroperators en lucht-
vaartmaatschappijen.
Alle organisaties die vluchten
aanbieden vanaf Maastricht Aa-
chen Airport zijn op de beurs
vertegenwoordigd. Maar ook wie
meer wil weten over busreizen
naar de Costa Brava of Oosten-
rijk, met de eigen auto door de
kanaaltunnel naar Groot-Brit-
tannië wil rijden, of meer wil
weten over kamperen in Drent-
he, kan op informatie vinden.

" Zo staat jeauto in
de Shuttle, de trein
die door de
Eurotunnel rijdt.
Eurotunnel is ook op
de VIB aanwezig.

Foto: REUTER

Vijfentwintigste editie in teken van nostalgie

Eigen land centraal op
vakantiebeurs Utrecht
Enigszins strijdig met het geko-
zen motto 'De wereld wordt
steeds groter', zullen de vakan-
tiemogelijkheden in eigen land
extra aandachtkrijgen op de 25e
Vakantiebeurs, die van 11 tot en
met 15 januari in de Utrechtse
Jaarbeurs wordt gehouden. Het
binnenlands toerisme, vorig jaar
aanzienlijk is gedaald, moet een
stimulans krijgen door een geza-
menlijke presentatie van ANWB,
ANVV en NBT in een groot pa-
viljoen.

Het motto 'De wereld wordt
steeds groter' is gekozen vanwe-
ge de enorme toename van het
aantal vakantiebestemmingen in
de afgelopen 25 jaar. Op allerlei
manieren zullen bezoekers wor-
den geconfronteerd met een te-
rugblik op de tijd dat vakantie
nog een luxe was en veelal een
avontuur, waarvoor het hele jaar
moest worden gespaard.
Omdat het een jubileumbeurs is,
krijgen de bezoekers allerlei at-
tracties voorgezet. Bovendien
wordt de expositie opgetuigd
met het traditionele spektakel in
de vorm van modeshows, optre-
dens van muziek- en dansgroe-
pen, video-presentaties en acti-
viteiten voor kinderen. Ook zal
in het Wereldpaviljoen een grote
vakantiequiz worden gehouden.
Nieuw is een stand met antiqua-
rische reisliteratuur, oude kof-
fers, kofferstickers, globes en
kaarten.

Wie zich laaft aan de nostalgie
komt meteen onder de indruk
van de ontwikkeling die de va-
kantiemarkt en de beurs in die
25 jaar hebben doorgemaakt.
Begonnen met 70 deelnemers en
18.722 bezoekers, kan nu worden
gerekend op 1500 deelnemers en
zon 180.000 bezoekers.

Sportief
Voor alleenstaanden zal het
Platvorm van organisaties voor
alleenstaanden de Sologids 1995
introduceren op de beurs. Het
kinderhotel Hoteldeßotel in Nij-
megen zal op de beurs laten zien
hoe het toegaat in dit onderko-
men.

In de sportieve sector, manifes-
teert zich onder meer het .Natio-
naal Parachutisten Centrum
Teuge, met pakkende videobeel-
den van sprongen.
De beurs beslaat twee irenehal-
len, de drie Bernhardhallen en
de Marijkehal, waar de Neder-
landse presentatie is onderge-
bracht. De video- en diapresen-
taties worden gegegeven in de
Congreszalen en de shows in het
Wereldpaviljoen.
De openingstijden zijn:
9.30-17.30 uur en op donderdag
12 en vrijdag 13 januari ook 's
avonds tot 21.30 uur. Entree: f 15
voor volwassenen, f 10 voor kin-
deren van 4 tot en met 11 jaaren
f 10 voor 60 plussers. Op de twee
avonden f 10 voor iedereen. Een
catalogus kost f 6.

Van alle Nederlanders is zeventig procent dit jaar (
met vakantie geweest. Daarmee lijkt het erop dat

vakantie een echte levensbehoefte aan het worden is.
zoals in de professionele reiswereld wordt gezegd. I

Veel van die Nederlanders gaan naar dezelfde
bestemmingen, waarbij bij kampeerders Frankrijk
huizehoog favoriet is. Het is dan ook niet zo vreemd
dat mensen hun buren tegenkomen wanneer ze met

vakantie gaan. Want Nederlanders zijn graag
'gezellig onder elkaar.

# Sportieve vakanties staan volop in de belangstelling op de beurs in Utrecht

Nederlander wil alleen
veilig op avontuur

Het resultaat van dat alles is dat
in de vakantiemaanden of op
mooie zomerse dagen iedereen
bij elkaar op schoot zit. Recrea-
tiepiassen puilen uit van de be-
zoekers, in Drenthe ontstaan
door de massale drukte proble-
men op de fietspaden en in Zee-
land wordt 'wild' gekampeerd op
de Grevelingendam. Met als ge-
volg dat bij de terugkeer.- naar
huis overal kilometerslange files
ontstaan.

In Wageningen zegt recreatieso-
cioloog Jaap Lengkeek dat 'men-
sen vaak zelf de reden niet ken-
nen waarom ze zo graag op een
kluitje bij elkaar zitten.'
Lengkeek: „Vroeger ging alleen
de elite op vakantie. Nu gaat
praktisch iedereen.Die elite gaat
weliswaar nog steeds, maar dan
naar plaatsen waar ze haar eigen
verbeeldingswereld ontmoet en
niet naar plaatsen waar 'ieder-
een' komt." Hij voegt eraan toe
dat niet elk mens in staat is deze
keuze te maken. „Veel mensen
spreken geen of onvoldoende
vreemde talen. Hebben de mid-
delen ook niet. En... veel mensen
durven ook niet goed."

Lengkeek: „Groepsgedrag geeft
een zekere geborgenheid. Bij een
natuurterrein zie je dan ook dat
slechts een kleine minderheid
verder het gebied in gaat op zoek
naar 'andere' dingen. Naar wat
je met een groot woord 'het
avontuur' zou kunnen noemen.
Mensen willen misschien weleen
avontuur, maar dan een veilig
avontuur. Zoals bijvoorbeeld in
het Spaanse Benidorm. Je bent
ergens anders, maar je vindt er
een Hollandse slagerij, een Duit-
se bierstube, een Engelse pub en
een Nederlands pannekoeken-
huis."

mensen komen die 'wat an<W
willen. Dat is bijvoorbeeld a»
lezen aan de opkomst van
verre reisbestemmingen. L^
keek: „Ook het opleidingsni^
van de mensen stijgt. Men P
op zoek naar echtheid, authe'
citeit. En dat wordt ook gesti" 1leerd. Bijvoorbeeld via all^'
media, reisverhalen, boeken, \
levisieprogramma's. Er w*
dan ook zeker geknabbeld "*het groepsgevoel."

Jaap Lengkeek gelooft niet in
kreet als zou de mens een kud'
dier zijn en om diereden op *kluitje samen hokt tijdens de^kantie en/of een dagje-uit. ,fó\
risme, recreatie betekent af*Jseling ten opzichte van het d3E
lijks gebeuren," zegt hij. <ft
mensen kamperen geeft hun "
het gevoel dat zij zelf de din_.
kunnen beslissen, dat zij zelf
dag kunnen indelen en nt*
verder maar op. Maar als je g<*
kijkt, zie je dat het leven op *camping niet zo heel veel
schilt van het leven thuis."

'Zoekers'
Ofschoon de groep die naar en
op elkaar trekt veruit het grootst
is, verwacht de Wageningse so-
cioloog dat er meer en meer

Kijken
Op een camping maak je deel^van een groep lotsverbonden^„Dat wordt als prettig ervatf
Kijk naar groepsreizen en
daaruit voortvloeiende reüfl 1'
Mensen gaan bijvoorbeeld n*
het strand niet om bruin te
den, maar... om naar an*^mensen te kijken. En er valt *J
te zien: blote lijven, dikke m**
sen... Net zoals tijdens de p*J
toffelparade in Zuideurop4*
landen."

Lengkeek voegt aan het laaw
toe dat bruin worden enigs^
'uit' raakt. „Niet alleen van**/j
het feit dat veel meer men?
zich een 'verre' vakantie kunJV
veroorloven, maar ook door
omstandigheid dat zon bf 1*

gebakken vakantieganger da*
door laat zien dat hij of zij &
heeft uitgevoerd!"

Anton Pieck Prijs voor nieuw sprookj e
De Efteling nodigt alle basisscholen in Nederland en Nederlands^"?
België uitgenodigd een nieuw sprookje te bedenken. De meest oï-K
nele inzending wordt bekroond met de Efteling-Anton Pieck Pl^een bedrag van vijftigduizend gulden. De prijswinnaars worden *i
29 mei bekendgemaakt.
De prijs is een eerbetoon aan Anton Pieck. In 1995 is het hond-^jaar geleden dat de tekenaar werd geboren. Hij stond aan de *"van het familiepark in Kaatsheuvel. ,
De scholen die meedingen naar de Efteling-Anton Pieck Prijs t»
niet aan een thema gebonden. Het sprookje mag maximaal vier K*s
tjes A-4 en tweeduizend woorden lang zijn. Het moet op scltfj
staan, maar mag met illustraties of video's kracht bij worden geiVj
Inzendingen moeten uiterlijk maandag 1 mei bij de Efteling bin"
zijn. Informatie 04167-88308.
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Morgen beginnen uitzendingen in drie steden

Stadstelevisie in
Zuid-Limburg

st' —'(■ v^DOOR HARRIE CREMERS

- Via het ge-
i eentelijk infokanaal op tv
.KUr--nen de inwoners van
j^erlen, Kerkrade en
i .^astricht vanaf morgen
j; *e vrijdag lokale pro-

van de Kabel
jinroep Zuid-Limburg

«j 5^2L) ontvangen. De eer-
'j.e stadstelevisie in Zuid-
){lrnburg is daarmee een

■Wagavond om 18.30 uur starten

' '._ i a*e omroePen van Heerlen

' ftl sjusief Hoensbroek), Kerkrade
* h aastricht met een magazine dat

' en *s van het ogo van de
f (if. In Maastricht wordt het
f §ramma Maastricht Magazine

' eti^v-Zone^en- Inwoners van Heerlen
Ou erkrade kunnen kijke» naar

'Vo > Aktueel. Het programma
I<| o herhaald om 19.00 en om
'V 0uur.

![., aankondiging van de eerste lo-■ e uitzendingen kwam gistermid-
tó VriJ onverwacht. Omroep Lim-
L S in Maastricht maakte al eerder
iweiid dat zij rond Kerstmis 1995
jj. Provinciale tv van start wil

j, die voor haar uitzendin-
(_ toestemming kreeg van het

voor de Media, kan
'"ir_k rie Srote steden van Zuid-
ka? Ur_ via het gemeentelijk info-
\ "aal bijna 240.000 kijkers berei-
tti ; Heerlen, Kerkrade en Maas-
Van hebben voor.de centrale ont-
loop van televisie en radio
jj °00 kabelaansluitingen.
'oest °2L heeft vooralsnog geen
se_v mming om reclamebood-
bij aPPen uit te zenden. Wel mogen
de et aftitelen van programma's
_h Pons°rs worden genoemd. Voor-

ou^van de KOZL is Jo Smeets,
„(^'"/'Urgemeester van Kerkrade.

.e . e start van deze stadstelevi-
doQ *iHen we een vicieuze cirkel., 0 breken. Per slot van rekening
it^ 1 iemand in Limburg als eerste
ïL deze vorm van tv beginnen,"L. 8 Smeets.
1%^at weten dat de burger voor de

k ingen van de KOZL Seen,ft te betalen. „Onze pro-
tig rn'T"a's -in eerste instantie twin-
H^j *nuten per week, in een later

1111 een uur .Per wee^ ~ worden
tessi 0nsorcl-" Vrijwilligers en pro-|_t nele mensen gaan op pad voor
ROzi^^hJks magazine van de
Wj-gr ' datbehalve nieuws ook ach-
&t. en cultuur be-
-B_rn ,e eerste programma's zijn
jbj. aa«t in Studio 80 in Heerlen.

' OmVVi i
roeP Limburg moet de pro-tles le tv nog gerealiseerd worden.

ï'osj. cvraagd laat directeur Anton
"W Weten dat hij het een moedige
*aie *an deKOZL vindt om met lo-
l^t z

V Van start te gaan. „Ik hoop
M] t„e succes hebben. Daar hebben
[S^^ertijd ook baat bij."

l "f*I—^>^-^.../--.^^.'3l___3'vïi
L he*fundament*^ il] daarop /%■euw moet worden )(
\9ebouwd, wankelt en '4
{ J°rdt meeren meer l\
Ingeschoten punaiseV

Vraagtekens over
televisiebranden

Vanonze verslaggever
LANDGRAAF -Het zal jemaar ge-
beuren: De kleurentelevisie vat
spontaan vlam en daardoor brandt
het hele huis af. De familie Norder
in Landgraaf weet er alles van. Met
dien verstande dat de woning niet
helemaal uitbrandde. Maar dat is
voornamelijk te danken aan snel
handelen van de buren.
In de woning van de familie Norder
aan deKapittelstraat in Landgraaf
getuigen roetzwarte meubelen en
muren nog van de brand. Hoewel
door de politie werd aangenomen
dat het apparaat 'standby' stond
(alleen uitgezet met de afstandsbe-
diening, een lampje blijft branden,
red.), was het toestel volgens René

Norder helemaal uit. De familie
was afwezig toen de tv spontaan
ging branden. Buurman Joep Ernst
voorkwam erger door de voordeur
in te trappen en het brandende toe-
stel naar buiten te brengen.
Landelijk gezien gebeurt het zeker
een paar honderd maal per jaar dat
een televietoestel 'spontaan' in
vlammen opgaat. In het werkgebied
van de brandweer Kerkrade (Kerk-
rade, Landgraaf en Simpelveld)
komt dat gemiddeld vijf tot tien
maal per jaarvoor, schat F. Stevens
van de afdeling preventie.
Ondanks hetrisico van zelfontbran-
ding van de toestellen heeft het
korps er geen voorlichtingscampag-
ne op losgelaten. Het probleem is
dat de geleerden het er niet over
eens zijn hoe jekunt voorkomen dat
de tv vlam vat.
Ernest Slakhorst van Kreutz Elec-
tronic-Service bv in Landgraaf is
zeker van zijn zaak: „De beste ma-
nier is de stekker er iedere keer uit-
trekken. Maar zelfs dan kan het nog
voorkomen dat de kijkkast in branc
vliegt. Een heel enkele keer kan ai
een chemisch proces in gang zijr
gezet waardoor de brand ontstaat
Daardoor krijg je warmte-ontwik-
keling in de condensator van hei
toestel."
Volgens brandweerman Stevens is
het lang niet zeker of het 'standby
laten staan oorzaak is van zelfont-
branding van televisie-toestellen

(ADVERTENTIE)

MEUBELSHOW!
van930 irnr /\ Kom
tot 18.00uur vandaag nog!

PEER BELGIË

BETER MEUBEL
Baan naar Bree 127 PEER W België tel . 00 32110 3805

De zuinigste Belg voor héél Nederland

Provincie
subsidieert

automuseum
MAASTRICHT/BORN - Gede-
puteerde Staten van Limburg
stellen een subsidievan 250.000
gulden beschikbaar voor het
realiseren van het Nedcar Evo-
lution Centre in Bom. De pro-
vincie geeft de subsidie omdat
een bezoekerscentrum rond het
thema auto-industrie een toe-
ristische attractie kan vormen
in Zuid-Limburg bij minder
goede weeromstandigheden. De
verwachting is dat eind januari
met de bouw wordt begonnen.
Eind augustus, begin september
zal het centrum de deuren voor
het publiek openen. De investe-
ring van het totale project
wordt geraamd op ongeveer
drie miljoen gulden. Het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ont-
wikkeling (EFRO) en het minis-
terie van Economische Zaken
hebben 400.000 gulden gegeven.

Mvan /loun interieur
von /loun slaapadvies

SITTARD V\n/7 VALKENBURG
Industriestraat 4A \\J Li/ Reinaldstraat 1
Industriestraat 23 u .*. u<mi. Nieuweweg 2-6

KERSTSHOW MET GROTE KORTINGEN
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Gratis carpoolauto's
lijken aan te slaan

- Het proefproject
"fct gratis carpoolauto's lijkt
soed aan te slaan. Komend
j^artaal zijn de auto's al volle-re besproken. Ook het nieuwe

in Urmond, langs« A2, wordt beter gebruikt dan
?erwacht. Dagelijks staan er
J°'n 30 tot 35 auto's op de 44 be-
'chikbare parkeerplaatsen. Dat
"°ncluderen Rijkswaterstaat en
'e provincie Limburg in een tus-
*ntijdse evaluatie.

„Het eerste kwartaal van 1995 is
al volgeboekt," aldus provincie-
voorlichter Gerard van der Zan-
den. Komende zomer houdt hij
rekening met minder animo.
„Veel mensen gaan dan op de
fiets naar het werk. Ook door de
vakanties moeten we goed ons
best doen om de auto's vol te
krijgen." Vanaf januari begint
ook een twee-koppige carpool-
informatieteam met zijn werk-
zaamheden. Het team geeft le-

zingen en bezoekt Limburgse
bedrijven om uitleg te geven
over deze vorm van vervoer. Op
deze manier willen Rijkswater-
staat en de provincie bedrijven
stimuleren om het carpoolen te
bevorderen.

Rijkswaterstaat en de provincie
Limburg wildenhetcarpoolplein
in Urmond aanleggen voor auto-
mobilisten die op 'wildecarpool-
plaatsen' stonden. Van der Zan-
den: „Nu blijkt dat die wilde
plaatsen blijven bestaan. We
hebben de indruk dat het plein
vooral aantrekkingskracht uit-
oefent op nieuwe carpoolers."

Vader en dochter
bekneld onder

brandkast
BORN - Het plaatsen van een
brandkast heeft een inwoner
vanBom en zijn dochter gister-
avond gebroken benen opgele-
verd. Bij het transport raakte
dekast uit evenwicht en kwam
bovenop het tweetal terecht. De
brandweer moest er aan te pas
komen om hen uit de benarde
positie te bevrijden. Beiden zijn
met een ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd, waar werd
geconstateerd dat ze beenbreu-
ken hebben opgelopen.

Asielzoekers hoeven op
Nieuwjaarsdag niet weg

Van onze verslaggever

NUTH - De vierhonderd asielzoe-
kers in het voormalige klooster Op
de Bies in Schimmert hoeven op 1
januariniet weg. De gemeente Nuth
heeft de uitvoering van een raads-
besluit, dat eist dat de asielzoekers
zondag vertrekken, voor een be-
perkt aantal weken opgeschort.

Het Centraal Orgaan Opvang Asiel-
zoekers (Cooa) had het college ge-
vraagd 'een beetje soepel te zijn' bij
de bepaling van de uiteindelijke
vertrekdatum. Het Cooa, dat als be-
middelaar optreedt tussen de ge-
meente Nuth en Op de Bies-eige-
naar Jo Rödiger, kan door de op-
schorting minder gehaast werken
aan voor beide partijen aanvaard-
bare randvoorwaarden voor de op-
vang van asielzoekers. Een belang-
rijke voorwaarde van de gemeente
is datna vier jaaropvang het kloos-
tergebouw niet verpauperd is.

Opschorting
Burgemeester Elly Coenen-Vaessen
heeft na overleg met de beide wet-
houders en alle fractievoorzitters
besloten een voorlopige opschorting
toe te staan. „Vierhonderd mensen
moeten niet van de ene op de andere
dag op straat komen te staan zon-
der dat ook maar iemandweet waar

ze vervolgens naar toe moeten. Het
Cooa heeft tussen Kerst en Nieuw- 6
jaar met de allergrootste moeite
1400 asielzoekers onderdak kunnen
bieden. Voor die 400 mensen, die
echt niet voor de 10l huis en haard
hebben verlaten, is echt nergens an-
ders plaats. Ook zij hebben recht op i
rustige dagenrond Kerst en Nieuw-
jaar," aldus Coenen.

Het uitstellen van de vertrekdatum
betekent echter niet dat Nuth water
bij de wijn doet ten opzichte van
Rödigers eisen en voorwaarden.
Coenen-Vaessen: „Nuth is een gast-
vrij dorp. Tot op zekere hoogte. Eea
man een man, een woord een I
woord. En dat geldt zeker voor
mijnheer Rödiger. Het heeft me ge-
raakt dat hij zich niet aan zijn
woord heeft gehouden. Wij hebben
ons bereid verklaard de uitvoering
van het raadsbesluit enkele weken
uit te stellen, maar langer moet de
bemiddeling niet duren. Want dan
is een rechtszaak onvermijdelijk."

Afzien
Nuth heeft ook besloten vooralsnog
af te zien van de contractueel vast-
gelegde afspraak dat het ministerie
10.000 gulden moet betalen voor
elke dag dat de asielzoekers na 1 ja-
nuari in Schimmert verblijven.
„Voorlopig wordt niemand wordt
het mes op de keel gezet. Ik heb
goede hoop dat de bemiddelingspo-
ging van het Cooa slaagt," aldus
Coenen.

'Kabinet
misleid met
verouderde
landkaart'

HEERLEN - Door het gebruik van
verouderde landkaarten heeft het
ministerie van Verkeer en Water-
staat het kabinet misleid aangaan-
de het aantal woningen dat in de
geluidszones ligt van de toekomsti-
ge oost-westbaan. Dat stelt de afde-
ling Heerlen van GroenLinks in
haar bezwaarschrift tegen de voor- .
genomen aanleg van de nieuwe
startbaan op vliegveld Maastricht-
Aachen.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat baseert zich bij zijn plan-
nen voor de Oost-westbaan op
kaarten uit 1975. Volgens Groen-
Links is Verkeer en Waterstaat
voorbijgegaan aan actuelere kaar-
ten uit de jaren tachtig. Dat is in
tegenspraak met de bewering dat
gebruik gemaakt wordt van de
'meest recente kaarten van de topo-
grafische dienst in Emmen'.

GroenLinks merkt op dat de afgelo-
pen twintig jaar alleen al in Hoens-
broek en omgeving honderden wo-
ningen zijn bijgebouwd. „Het
gebruik van een verouderde topo-
grafie geeft een vertekend beeld:
het gebied lijkt minder dicht be-, bouwd dan het in werkelijkheid is."
De partij meent dat dit de regering
misleid kan hebben, toen die enige
maanden geleden besloot dat de
Oost-westbaan er moest komen.
„Als er meer huizen in de nabijheid
van het vliegveld staan, is ook de
geluidsoverlast groter. Dat betekent
veel hogere kosten aan isolatie."

Ook hekelt de Heerlense partij het
feit dat het kabinet nachtvluchten
impliciet toestaat. Formeel is dat
niet het geval, maar de regering
heeft alvast aangekondigd dat daar
straks een aparte procedure voor
Irnmt

Vermoorde vrouw
in bos gevonden
GANGELT - Een fietser heeft dins-
dag in de buurt van het Wildpark
van Gangelt een lijk gevonden van
een vrouw. Autopsie, gisteren,
heeft uitgewezen dat de vrouw van
Turkse afkomst vermoord is. De
afdeling moordzaken van de Aken-
se politie heeft een team van 14
mensen samengesteld, die de zaak
onderzoekt. Enkele honderden
meters van de vindplaats van het
lijk werd vorig jaar september ook
een dood lichaam gevonden. Of
de twee zaken met mekaar in ver-
band staan, is nog niet bekend.

Oudste man in
Limburg overleden
BEEK - De oudste Limburger, de
103-jarige Alfons Imkamp in Beek,
is gistermorgen gestorven. Oud-
notaris Imkamp overleed in Gen-
hout, waar hij de laatste jaren thuis
werd verzorgd. De 'nieuwe' oudste
Limburger is nu de 102-jarige M.
van Nieuwenhoven, bewoner van
ouderencentrum Sint Joseph in
Nederweert. De oudste inwoonster
van Limburg is de 106-jarige Zum-
ra Babbic-Harbas uit het Bosnische
plaatsje Bosanska-krupa. De
vrouw, die in verband met het
oorlogsgeweld twee jaar geleden
haar land is ontvlucht, woont in
St.-Odiliënberg.

Rookvergiftiging
bij kamerbrand
MAASTRICHT - Een 30-jarige man
uit Maastricht heeft gisteren een
ernstige rookvergiftiging opgelopen
bij een kamerbrand. De man, die
beademd moest worden door de
brandweer, is naar het AZM over-
gebracht. Het slachtoffer werd
gevonden in het trappenhuis van
het pand. Hij raakte gewond nadat
brand uitbrak op de bovenverdie-
ping van een pand aan de Bos-
scherweg. Een van de gemeubi-
leerde kamers werd in de as
gelegd. Het pand wordt gebruikt
voor kamerverhuur. De schade
bedraagt ongeveer 65.000 gulden.

Twee jaar voor
jongePoolse
MAASTRICHT - Een jonge.Poolse
vrouw is door de rechtbank in
Maastricht veroordeeld tot een
gevangenisstraf van drie jaar,
waarvan een jaar voorwaardelijk,
wegens drugsmokkel. De vrouw
was tijdens een controle op vlieg-
veld Beek aangehouden met enke-
le kilo's cocaïne in haar bagage.
Ze kwam van het eiland St.-Maar-
ten en haar was een voor Poolse
begrippen gigantisch vermogen als
beloning beloofd.

Hans Berghuis
overleden
HAELEN - In zijn woonplaats
Haelen is dinsdagop 70-jarige leef-
tijd de dichter-schrijver en voormali-
ge journalistHans Berghuis overle-
den. Berghuis kreeg in de jaren
vijftig bekendheid met romans als
Pleidooi voor een zondaar, Drie
vrouwen en Don Ramon en de
eilanders. Na een periode van
zwijgen debuteerde hij in de jaren
tachtig als dichter. Als journalist
was hij onder meer werkzaam bij
het Limburgs Dagblad, de Volks-
krant en de ROZ.

Taxichauffeur met
de dood bedreigd
VALKENBURG - Een 28-jarige
taxichauffeur is in de nacht van
dinsdag op woensdag op de par-
keerplaats Ravensbos overvallen.
Hij werd daarbij met de dood be-
dreigd. Na de overval verdwenen
de twee overvallers met de taxi.
Die werd later in Breda teruggevon-
den. De uit Heerlen afkomstige
chauffeur bleef ongedeerd. Hij pik-
te zijn passagiers op aan de
Kempkensweg in Heerlen en reed
via de A-79 naar Maastricht. Ter
hoogte van de parkeerplaats Ra-
vensbos zei een van depassagiers
zich niet lekker te voelen. De chauf-
feur stopte waarna een schermut-
seling volgde. Vervolgens, ver-
dween het duo met de taxi richting
Maastricht. De taxichauffeur rende
naar een tankstation aan de Em-
maberg en trof daar twee poliie-
agenten die onmiddellijk een
zoekactie begonnen. Die leverde
geen resultaat op.

Macabere moord
in Luik
LUIK - De politie in Luik heeft
woensdag een toegetakeld lijk van
een 38-jarige man gevonden. Er
waren twee stukken uit de rug
gesneden en vervolgens gebraden
in een pan. De dader lag bewuste-
loos naast het slachtoffer.
Toen hij later bij zijn positieven
kwam, bekende hij de moord en
het kannibalisme.

olz

Brandbaar

i Ernest Slakhorst (links) en Ernest Wils in Landgraaf repareren een televisie.
Foto: FRANS RADE

Stevens: „Collega's van de brand-
weer in Amsterdam namen vorig
jaar aan dat zij de oorzaak hadden
gevonden. Een onderzoek van TNO
heeft dit echter niet bevestigd."
Een woordvoerder van Mega Lim-
burg ruimt een ander wijdverbreid
misverstand uit de weg: „Brand in
een tv-toestel wordt nooit door een
stroomstoring of kortsluiting ver-
oorzaakt. Het is eigenlijk omge-
keerd. Door brand ontstaat een
spanningsverschil in het apparaat
waardoor de hoofdzekering kapot
kan gaan."
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\ Fontie
Trotse ouders:
Ans Gillissen en John Faassen
Gatestraat 60, 6373 LS Landgraaf
Laat 't ons even weten wanneer u beschuit met
muisjes komt eten.

t
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend
geven wij u met droefheid kennis dat heden,
toch nog onverwacht, van ons is heengegaan,
mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, lieveopa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Lei Houtvast
echtgenoot van

Dorien Stevens
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 83-jarige leeftijd.

Schinnen: D. Houtvast-Stevens
Hom: Zr. Leodorien
Puth: Jeu Houtvast

Tiny Houtvast-Stevens
Léon, Daniëlle en Jack

Nuth: Jo Houtvast
Paula Houtvast-Welters
Léon en Mireille, Frank en Leny

Schinnen: Jan Houtvast
Anny Houtvast-Wouters
Iwan en Daniëlle
Ralph en Monique

Spaubeek: Theo Houtvast
Maria Houtvast-Buskens
Louw en Manon, Pascal

Schinnen: Sophie deRooy-Houtvast
Sjaak deRooy
Patrick, Maurice

Schinnen: Gerda Pennings-Houtvast
Wiel Pennings
Dennis, Joyce

Schinnen: Tiny Clement-Houtvast
Jan Clement
Raymond enRenate
Renate en Frank

Ulestraten: Harry Houtvast
Leny Houtvast-Notermans
Sandra, René

Doenrade: Corry Verheijen-Houtvast
Hub Verheijen
Guido
FamilieHoutvast
Familie Stevens

6365 BS Schinnen, 27 december 1994
Holleweg 14
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben zaterdag 31 december a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Dionysius te Schinnen, ge-
volgd door de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren, vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondwake worden gehouden vrijdag 30 de-
cember om 18.45 uur, waarna aansluitend de
avonddienst.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen,
alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

i"" t
Heden overleed tot onze diepe droefheid geheel
onverwacht, in de leeftijd van 63 jaaronze dier-
bare broer, oom en neer

Gradus Hermes
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Uit aller naam: A. de Boer-Hermes

6466 SP Kerkrade, 23 december 1994
Spireastraat 73
De crematieplechtigheid heeft op woensdag jl.
in familiekring plaatsgevonden.

t
Van het concert des levens
ontvangt niemand 'n program.

Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is geheel onver-
wacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Jan Smeijsters
echtgenootvan

Els Haselier
Hij overleed in de leeftijd van bijna 68 jaar.

Landgraaf: E. Smeijsters-Haselier
Landgraaf: José en John

Ringens-Smeijsters
Kerkrade: Henri en Yvette

Smeijsters-Peters
Mark
Stefan
Familie Smeijsters
Familie Haselier

6374 RZ Landgraaf, 27 december 1994
Maastrichterweg 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 31 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H.H. Theresia en Don
Bosco te Landgraaf-Lauradorp, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dier-
bare overledene zal worden gebeden op vrijdag
30 december om 18.40 uur. Aansluitend avond-
mis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tNa een leven van zorg en aandacht
voor allen die haar dierbaar waren, is
tot onze grote droefheid toch nog on-
verwacht van ons heengegaan onze
zorgzame moeder, schoonmoeder,

grootmoeder en overgrootmoeder

Corrie Overberg
weduwe van

Paul Pisters
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Schinveld: t JanPisters
Mien Pisters-Dohmen
Marion enRiek

Schinveld: Peter Pisters
Gerda Pisters-Scheren
Linda en Jaap
René en Sandra

Bingelrade: Corrie Snijders-Pisters
Herman Snijders
Irene en John
Joen Anke, Bianca, Sabrina
Rob

Übach o. Worms: Karel Pisters
Rosa Pisters-Bron
Amanda
Martin en Mariëlle

Brunssum: Nellie Hoenen-Pisters
Henk Hoenen
Daniëlle
Esther en Bart
Sander

Maastricht: Gerrie van Horsen-Pisters
Jos van Horsen
Judith,Paul

Montfort: Frits Pisters
EnniePisters-Driessen
Patrick en Jolanda
Maurice, Martijn

Übach o. Worms: Paul Pisters
Inge Pisters-Markgraaf
Jill,Ron, Ralf
Familie Overberg
Familie Pisters

6456 AR Bingelrade, 27 december 1994
Op deWal 1
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 31 decemberom 13.00 uur in de
Corneliuskerk te Heerlen-Heerlerheide, gevolgd
door de begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed vrijdagom 18.45 uur in voor-
noemde kerk, waarna aansluitend de avondmis.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Dela, gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen, alwaar gelegenheid is tot afscheid ne-
men dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, gelieven dezeannonce als zodanig te
beschouwen.

I t"
Machteloosheid en pijn.
Een moeizame strijd.
Het heeft zo moeten zijn.

Diepbedroefd, maar met een blijde herinnering
aan de goede iaren die wij met elkaar gehad
hebben, en vol bewondering voor het moedig
dragen van haar ziektes, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 66 jaar,
na een kortstondige verpleging in het verpleeg-
huis Invia te Sittard, mijn dierbare echtgenote,
zorgzame moeder, schoonmoeder, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Tiny Smeets
echtgenote van

Zef van Daal
Sittard: Zef van Daal

Munstergeleen: Jos van Daal
Wilma van Daal-Jacobs
Familie Smeets
Familievan Daal

6132 GS Sittard, 25 december 1994
Edisonstraat 5
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de crematie in besloten kring plaatsge-
vonden.

I t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan mijn lieve en zorgzame
man, onze vader, schoonvader, opa, zwager,
oom en neef

Ties Stevelmans
Jan Mathijs
echtgenootvan

Anna Maria Vonden Hoff
Voorzien van de h. sacramenten der zieken
overleed hij op de leeftijd van 85 jaar.

Brunssum: A.M. Stevelmans-Vonden Hoff
Brunssum: Annie Hendriks-Stevelmans

Peter Hendriks
Marleen en Henk, Barry
Peter en Hanny, Michelle

Brunssum: Karel Stevelmans
Mia Stevelmans-Cuijpers

Beek: Els Vroemen-Stevelmans
Wim Vroemen

Brunssum: Tilla Stevelmans
Brunssum: t Mia Stevelmans
Brunssum: t Peul Stevelmans

Jeannette Stevelmans-Kerstens
Mare, Jolanda

Brunssum: Kittv Huisman-Stevelmans
Henk Huisman
Danny, t Ivo, Patrick
Familie Stevelmans
Familie Vonden Hoff

27 december 1994
Oelovenstraat 15, 6442 BJ Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum, van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Avondwake heden donderdag om 19.00 uur in
dehierna te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den in de St. Josephkerk aan de St. Gregorius-
laan te Brunssum, op zaterdag 31 december a.s.
om 10.30 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
femeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-

erstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, is he-
den, in de leeftijd van 103 jaar, van ons heengegaan, H
voorzien van de h. sacramenten en vertrouwend op
Gods barmhartigheid en de voorspraak van onze Lie- H
ve Vrouw, onze zorgzame vader, grootvader, over-
grootvader en huisgenoot

mr. Alphons Maria I
Arthur Hubert I
Imkamp I
oud-notaris teBeek (L.) H
* 20 januari 1891 t 28 december 1994 I
weduwnaar in de eerste echt van H
Wilhelmina Vissers I
weduwnaar in de tweede echt van H

Maria Klinkenbergh I
ereburgervan de gemeente Beek (L.) H
ridder in de ordevan St. Silvester H
ridder in de orde van Oranie-Nassau H
drager van de erepenning der provincie Limburg H

Helmond: A.M.A. Imkamp B
's-Gravenhage: M.J.J.A. Imkamp H

M.E. Imkamp- I
van derDoes de Willebois I

Seattle (U.S.A.): M.A.W. Imkamp ■Neerbeek: M. Lemaire I
kleinkinderen H
en achterkleinkinderen I

Correspondentieadres: M.J.G.H. Stassen H
Parkweg 9d, 6212 XN Maastricht ■
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op H
zaterdag 31 december a.s. om 11.00 uur in de St. Mar- H
tinuskerk te Beek (L.). ■
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de H
kerk. I
Hij zal aansluitend worden begraven op het parochie- I
kerkhof van St. Callistus te Neerbeek. I
Heden donderdag om 18.40 uur wordt de rozenkrans I
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen in de St. I
Martinuskerk te Beek (L.). I
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van I
18.30 tot 19.00 uur in derouwkamer van Uitvaartcen- I
trum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek (L.). I

Heden bereikteons het bericht datop 103-jarigeleeftijd is overleden, I
de heer I

mr. Alphons M.A.H. I
Imkamp I

ereburgervan de gemeente Beek (L.) I
houdervan dezilveren legpenningvan de gemeenteBeek (L.) I

Hij was de oudste inwoner van de gemeente en heeft zich voor de I
Beeker gemeenschap zeer verdienstelijk gemaakt. I
Zijn nagedachtenis houden wij in ere en onze deelneming gaat uit I
naar zijn familie. I

Het gemeentebestuur van Beek (L.), I
de secretaris, drs. J.H.M. Jurgens I
deburgemeester, A.G.J. van Goethem I

In grote dankbaarheid voor het vele goede dat hij voor onze vereni- I
ging heeft gedaan, geven wij met droefheid kennis van het overlijden I
van de heer I

mr. A.M.A.H. Imkamp I
ere-voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sint Caecilia te Beek,
waarvan hij meer dan 70 jaren deel uitmaakte.

Bestuur, directie en leden van de
Koninklijke Harmonie Sint Caecilia, Beek
Bestuur en leden van de damessupportersclub

Met grote droefheid namen wij kennis van het overlijden van onze
ere-voorzitter

mr. A.M.A.H. Imkamp
Zijn grote betrokkenheid bij en steun aan onze stichting hebben wij
tot het laatst mogen ervaren.
Hij zal in onze dankbare herinnering blijven voortleven.

Stichting Lucia Comité Beek (L.)

t ' IVoor de vele blijken van deelneming, ondervondenbij het overlijden
en de uitvaart van mijn dierbare echtgenote, moeder en zus

Nettie Franzolet-Geilen
betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank richten wij tot het Gezondheidscen-
trum Haagsittard, het Groene Kruis en Gezinszorg voor hun onder-
steuning.

Zef Franzolet
Jos
Mia Geilen

Sittard, december 1994
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 7 januari 1995 om
19.00 uur in de Christus Hemelvaartkerk, Hemelsley 240 te Sittard-
Vrangendael.

I J

t I
Bedroefd, maar in grote dankbaarheidvoor wat
zij voor ons geweest is, delen wij u mede dat
God tot Zich heeft genomen, onze dierbare zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Anna Catharina
Ploum

Zij overleed in de gezegende ouderdom van 90
jaar, na een liefdevolleverzorging in de Lücker-
heidekliniek te Chevremont, na voorzien te zijn
van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

Uit allernaam:
Mevrouw M.J. Wolfs-Ploum

Kerkrade, 24 december 1994
Corr.adres: Kaalheidersteenweg 98A
6467 AC Kerkrade
Op wens van de overledene heeft de uitvaart-
dienst, gevolgd door de crematie, in besloten
familiekring plaatsgevonden op woensdag 28
december jl.

tJoannes Terium, 81
jaar, echtgenoot

van Maria Keulen,
Tinnegieterweg 22,
6005 LB Weert. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 30
december om 10.30
uur in de parochie-
kerk van de Verrezen
Christus te Moesel-
Weert.

tEd van der List,
75 jaar, echtgenoot

van Elly Hox, Bis-
schop Schrijnenstraat
20, 6041 XX Roer-
mond. Er is in stilte
afscheid van hem ge-
nomen.

Vervolg
familieberichten
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Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die hem dierbaar wa- I
ren, is tot onze grote droefheid van ons heengegaan,in de leeftijd van I
54 jaar, mijn lieve man en onze zorgzame vader, zoon, broer, zwag# I
en oom H

Henk Dupuis I
echtgenoot van H

Ilca Hendrix I
Brunssum: Ilca Dupuis-Hendrix H

Angélique en Ad
Guido
Familie Dupuis
Familie Hendrix

27 december 1994 H
Marshallstraat 29, 6441 JW Brunssum
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk, aan de Kerkstraat te Brunssum, zal de H
plechtige uitvaartdienst worden gehouden op zaterdag 31 december I
a.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijkebegraaf'
plaats aan de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condolc

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon<* I
als zodanig te beschouwen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijdenvan ofl'
ze buitengewoon sympathiekecollega en medewerker, de heer H

Henk Dupuis I
Zijn collegiale vriendschap en daarnaast zijn zorgzaamheid en inzet H
voor ons bedrijf zal voor ons een indrukwekkende herinnering vor' ■
men. H
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen bijzonder veel sterkte toe i" I
deze zo moeilijke periode. H

Directie en medewerkers van H
LAUDY Bouw & Planontwikkeling bv ■
Sittard ■

Met verslagenheid hebben wij bericht ontvangen van het overlijden I
van onze collega H

Henk Dupuis I
Met hem hebben wij vele plezierige en gezellige momenten moge" HJbeleven. ■
In hem verliezen we een van de meest getrouwe kameraden. H
Ilca, Angélique en Guido wensen wij veel kracht en sterkte bij het I
verwerken van deze droeve gebeurtenis. H

LAUDY Bouw & Planontwikkelingb.v- I
Personeelsvereniging DAL, Sittard H

Geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer ■
H.M. Dupuis I

lid van het schoolbestuur. QZijn inzet en betrokkenheid bij het onderwijs in Brunssum-Noord H
zullen bij ons allen in herinnering blijven. I
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en familie. I

Directie, onderwijsteam, oudercomité en m-f' I
Titus Brandsmaschool, Brunssum-Noord . I

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlij' ■
den van ons gewaardeerd bestuurslid I

Henk Dupuis I
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor het basisonderwijs in BrunS' ■
sum-Noord. I
Henk, bedankt voor je inzet, vriendschap en collegialiteit. Zo als je ■
was, zul je in onze herinnering blijven. I
Ilca, Angélique en Guido, wij wensen jullie veel sterkte. I

Het bestuur van de R.K. Onderwijsstichting I
H. Geest, Brunssum-Noord Jl

t
Heer, word in mij waakzaamheid, geduld,
vuur, kracht en trouw.

Dankbaar voor de vele goede jaren samen, delen wij u bedroefd mede
dat na een gevecht van vijf dagen, liefdevol verzorgd in de Lücker-
heidekliniek, in alle rust van ons is heengegaan, in de leeftijd van 93
jaar, onze goede, sterke vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Theodor Joseph Zegers
weduwnaar van

Maria Sibylla Offermanns
Kerkrade: Heinz Zegers - José Zegers-Consten

Theo - Nicole
Malène
John

Eersel: Leo Zegers - Erzsike Zegers-Schneiders
Wageningen: Frank - Marjanne

Joost, Luuk, Florine
New Delhi: Rob - Sandra
Groningen: Klaar - Robert

Joris
Diemen: Tom - Esther

Duren: Cornelia Zegers - Frans Josef Luysberg

Hürtgenwald: Nicole
Jasmin, Noah

Kerkrade, 26 december 1994
Lückerheidekliniek, Kerkrade
Correspondentieadres: Rembrandt van Rijnstraat 24
6464 BL Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 31 de-
cember 1994 om 11.00 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua
te Bleijerheide-Kerkrade, waarna aansluitendbegrafenis op de alge'
mene begraafplaats Schifferheide.
Hier zullen de familie en belangstellenden persoonlijk afscheid kun'
nen nemen van de overledene.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole'
ren.
Tijdens de avondwake, voorafgaande aan de avondmis, op vrijdag
a.s. om 18.30 uur zal de overledene bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium gelegen aan de
Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannonce
als zodanig te beschouwen.
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Van onze verslaggever

Minister Borst streeft naar zorg op maat

Meer samenwerking
ziekenhuizen bepleit

Onderwijs wil
meer steun bij
verkeerslessen

ftAASTRICHT - Het
Oasis- en speciaal onder-
is, in Limburg wil meer

beter ondersteund wor-
?e& bij de verzorging van
*et vak verkeerseducatie.
üat is één van de uitkom-men van een enquête van

Limburgse School Be-
Seleidings Diensten (OBD).

De regionale samenhang is één van
de belangrijkste doelstellingen in
nieuwerichtlijnen voor de planning
van ziekenhuizen. Minister Borst
heeft de richtlijnen gisteren aange-
boden aan ziekenhuisbesturen.

In de richtlijnen stelt de minister
verder dat ziekenhuizen behande-
lingen nog meer in de polikliniek of
via eendaagse opnamen moeten la-
ten plaatsvinden. Om dit te berei-
ken, is de beddennorm aange-
scherpt van 3,4 naar 2,8 bedden per
duizend inwoners. Overigens sluit
dit onderdeel van de richtlijn aan
bij wat in de praktijk al gebruike-
lijk is.
Tenslotte wil Borst het ontstaan
van grote fusieziekenhuizen afrem-
men. Fusies leiden vaak tot groot-
schalige nieuwbouw op een nieuwe
lokatie die minder makkelijk be-
reikbaar is. Wel is de minister groot
voorstander van de komst van meer
zogenoemde buitenpoliklinieken
(op andere plaatsen dan het zieken-
huis zelf) en dagbehandelingscen-
tra.

Samenhang is volgens de bewinds-
vrouw noodzakelijk om zorg op
maat te kunnen realiseren. Dat
houdt in dat de patiënt zorg krijgt
die gebaseerd is op zijn individuele
behoefte, in plaats van zorg die uit-
gaat van meer algemene normen.
Borst vindt dat de patiënt moet
kunnen kiezen uit voorzieningen
die goed op elkaar aansluiten. Ver-

andert er iets in de zorgsituatie of
-behoefte van de patiënt, dan kan
hij zonder al te veel problemen en
rompslomp overstappen naar een
andere zorgvoorziening. Nu is het
in veel gevallen nog uiterst tijdro-
vend of gecompliceerd als patiënten
bijvoorbeeld van een ziekenhuis
naar een verpleeghuis worden over-
geplaatst.

RIJSWIJK - Minister Borst (volks-
gezondheid) wil dat er meer regio-
nale samenhang komt tussen de
verschillende zorginstellingen. Zie-
kenhuizen moeten meer samenwer-
ken met elkaar en met verpleeghui-
zen, psychiatrische ziekenhuizen,
huisartsen en thuiszorg. Dat levert
meer kwaliteit en doelmatigheidop,
terwijl patiënten naadloos van de
ene zorgvoorziening naar de andere
kunnen overstappen. DOOR FRANK SEUNTJENS

ONDERBANKEN/ANTWERPEN -Flor L. (44) uit Schinveld/Onder-
banken is in zijn cel in de gevange-
nis van Antwerpen in hongersta-
king gegaan. Al drie weken weigert
hij alle voedsel en drinkt alleen nog
water. Volgens zijn familie is L. ze-
ker twintig kilo afgevallen en licha-
melijk ernstig verzwakt. De vroege-
re carnavalsprins van Schinveld zit
sinds twee maanden in België vast
in afwachting van een eventuele
uitlevering aan Zwitserland. Daar
wacht hem een gevangenisstraf van
vijf jaarwegens drugssmokkel.

L. werd in oktober toevallig aange-
houden bij een verkeerscontrole in
Maasmechelen en meteen ingeslo-
ten toen de Rijkswacht ontdekte dat
hij op de Zwitserse opsporingslijst

stond. De Belgische minister van
Justitie heeft nog altijd geen beslis-
sing genomen over een door Zwit-
serland ingediend uitleveringsver-
zoek.
Begin deze maand waagde L. een
spectaculaire maar mislukte ont-
snappingspoging uit de Antwerpse
gevangenis. Zonder dat de cipiers
het merkten, nam hij de plaats in
van een medegevangene die aan Ne-
derland zou worden uitgeleverd.
Maar toen de Schinveldenaar bij de
overdracht zijn ware identiteit be-
kend maakte, werd hij door de Ne-
derlandse justitie teruggestuurd.
De 'wisseltruc' leverde L. in België
bovendien een aanklacht wegens
valsheid in geschrifte op. Hij onder-
tekende namens zijn 'dubbelganger'
immers de officiële papieren die de
uitlevering moesten bekrachtigen.
Vandaag krijgt L. te horen welke
straf hem hiervoor wordt opgelegd.

Verstopt
L. beweert dat hij in Zwitserland
ten onrechte als drugssmokkelaar
wordt beschouwd. De anderhalve
kilo heroïne en cocaïne die de Zwit-
serse douane in juli 1990 in de kof-
ferbak van zijn auto vond, zou daar
door onbekenden zijn verstopt. L.
werd in eerste instantie door de
rechtbank in Basel vrijgesproken
wegens gebrek aan bewijs. Maar
nadat de officier van justitie hoger
beroep aantekende tegen het von-
nis, werd de Schinveldenaar bij
verstek alsnog tot vijf jaar gevange-
nisstraf veroordeeld.
L. heeft een advocaat ingeschakeld,
omdat hij vindt dat justitie in Ne-
derland hem na zijn ontsnappings-
poging zonder enige vorm van pro-
ces weer over de grens met België
heeft gezet. Waarschijnlijk zal L.'s
advocaat het laten aankomen op
een kort geding om de rol van justin
tic aan de kaak te stellen.

Aandringen
Ondertussen weigert L., ondanks
aandringen van zijn familie, de
hongerstaking te beëindigen. „We
maken ons grote zorgen over zijn
gezondheid. Maar tot nu toe is het
ons niet gelukt Flor op andere ge-
dachten te brengen. Hij vindt dil
kennelijk de beste manier om aan-
dacht te vragen voor het feit dat hij
onschuldig in de gevangenis zit,"
zegt zijn broer.

Tipgever moord
op vrije voeten

ROERMOND - De Roermondse
rechtbank heeft Venlonaar H. K.
(57) wegens uitlokking van moord
op Jeu Wissink (53) uit Reuver ver-
oordeeld tot 369 dagen gevangenis-
straf, waarvan 180 voorwaardelijk.
Dat betekent dat de man, die al velfc
maanden in voorarrest zat, onmid»-
dellijk op vrije voeten werd gesteld-
De officier van justitiehad tegen de
Venlonaar vijf jaar cel geëist.
K. tipte begin dit jaareen plaatsge^
noot dat Wissink veel geld in huis
had. Deze kennis huurde vervolgen*
twee jongemannen in die Wissink
op 20 januari thuis overvielen efdoodschoten.
De kennis en de twee daders maak»
ten deel uit van de 'Bende van Ven.
lo', die minstens acht moorden oj
haar geweten heeft. Behalve Wis»
sink vermoordde de bende ook het
bejaarde Venlose echtpaar Van
Rijn, de Turken Karaca en Uygun
en drie illegaal in Nederland ver-
blijvende landgenoten. De bendele-
den, vijftien in getal, moeten zich
de komende maanden voor de
rechtbank in Roermond verant-
woorden.
De rechtbank deed in de zaak tegen
tipgever K. vervroegd uitspraak. Bij
de strafmaat werd rekening gehou-
den met de zeer beperkte intelligen-
tie van de man. K. werd door psy-
chiaters afgeschilderd als licht
zwakzinnig. Daardoor kon er vol-
gens zijn advocaat mr. Lina geen
sprake van zijn dat K. opzettelijk
de voor Wissink fatale informatie
heeft verstrekt.

Op de totale
wintercollectie

40%
KORTING

kindermode
Winkelcentrum "de Parel" Brunssum

Overlast bij waterwinning neemt sterk af
Minder gif in Maas

Moeders mooisteHEERLEN - Het ten zuiden van Luik gevestigde bedrijf
Prayon heeft dit jaar minder giftige stoffen in de Maas
geloosd dan in 1993. Dat stelt de Amsterdamse stichting
Reinwater, die zich inzet voor schoner oppervlaktewater.

°lgens E. Brouwer, coördina-
* verkeerseducatie van de
°D in Maastricht, is er wel
°«_oende verkeersonderwijs

,P de scholen maar niet vol-
oende verkeerseducatie. Het, erschil tussen deze twee is dat
"jf theoretische verkeersonder-

in deklas plaatsvindt. Ver-
is een heel brede

anpak van de opvoeding in het
...fkeer, maar dan in de prak-tijk. V

Slachtoffers, '* de enquête bleek verder dat
et overgrote deel van de scho-

oft erg geïnteresseerd is in dean_pagnes die het Regionaal
, rgaan Verkeersveiligheid
Mliburg (ROVL) voor ver-, eerseducatie in de aanbieding
£cc.ft. Het ROVL is in 1989 op-
licht om de verkeersveilig-
eid in Limburg te verbeteren,

?et als uitgangspunt: vermin-
ering van het aantal verkeers-, achtoffers met 25 procent in

Qet jaar 2000.

Het Waalse bedrijf heeft volgens
Reinwater dit jaar drie in plaats
van vijftien keer gif op de Maas ge-
loosd. Prayon heeft altijd betrok-
kenheid bij giflozingen ontkend.e scholen gaven bovendien,aji dat er een gebrek is aan ac-

üele onderwijsmethodes voorerkeerseducatie en dat de aan-
gaf van nieuwe methodes in
ccl gevallen een financieel

Pr°bleem betekent.

di-isopropylether en tri-butylfos-
faat in november vorig jaar. De
media besteedden veel aandacht
aan de affaire en toenmalig minis-
ter Maij-Weggen maakte ruzie met
haar Waalse collega Lutgen over de
kwestie. Reinwater wees het Waalse
bedrijf als schuldige aan, omdat het
een combinatie van debeide stoffen
gebruikt en de lozingen gelet op
concentratie en vluchtigheid van de
stoffen nabij Luik zouden zijn ge-
beurd.

Het rijksinstituut voor zoetwater-
beheer Riza in Lelystad bevestigt
dat de ernst van de verontreiniging
van de Maas is afgenomen. „Onze
signalerings- en alarmeringswaar-
den zijn dit jaar maar half zo vaak
overschreden als vorig jaar," zegt
coördinator calamiteiten F. Huijser.
„Een zeker bedrijf in Wallonië heeft
waarschijnlijk beter opgelet, maar
ik noem geen namen, want het Riza
valt onder verantwoordelijkheid
van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat."

eze resultaten waren volgens
fouwer niet verwacht. Hij or-

ganiseerde het scholenonder-
J^k met de bedoeling uit-
°angspunten te vinden voor het, Pzetten van een netwerk voor■ basis- en speciaal onderwijs: de gehele provincie, het Pro-

20. Daarbij verzorgen decnolen de educatie, handhaaft.e Politie en maken de gemeen-en het beleid.

„Het bedrijf heeft toen nogal onder
vuur gelegen. Het is meer dan toe-
vallig, dat het aantal lozingen nu zo
sterk is teruggelopen," zegt M. de
Rooy van Reinwater. Woordvoerder
J. Volz van Waterwinbedrijf Bra-
bantse Biesbosch houdt het voor
mogelijk dat de publiciteit van in-
vloed is geweest. „Al kan het zijn
dat lozingendoor een andere weers-
gesteldheid en een grotere hoeveel-
heid water in de Maas sneller ver-
dund werden en minder schadelijk
waren."

Kieperen

Biesbosch
De afname van verontreiniging is
eveneens geconstateerd bij Water-
winbedrijf Brabantse Biesbosch
(WBB). WBB heeft de inname van
water dit jaarvier a vijf dagen stop
moeten zetten. Vorig jaar was dat
op negentig dagen het geval en in
1992 op veertig dagen, vertelt
WBB-woordvoerder J. Volz. " Daisy Hendrikx uit Geleen, een van de deelneemsters aan de verkiezing Miss Limburg

Internationaal. Foto: frans rade

De verminderde overlast is niet al-
leen te danken aan een afname van
de toevoer van de stoffen di-isopro-
pylether en tri-butylfosfaat uit
Wallonië. Ook de overlast van het
door gemeenten gebruikte bestrij-
dingsmiddel diuron is afgenomen.
Diuron veroorzaakte vorig jaar de
helft van de overlast bij WBB.

Ex-wethouder Geleen
doelwit onderzoek

Geschrokken
Het bedrijf Prayon is volgens Rein-
water geschrokken van de commo-
tie over een omvangrijke lozing van

Volgens Reinwater heeft de daling
van het aantal lozingen eerder een
symbolische waarde, dan dat de
Maas nu werkelijk schoner is. „Di-
isopropylether is mede doordat het
snel vervluchtigt, niet de meest
schadelijke stof in de Maas. Maar
het geeft aan dat ook in Wallonië
bedrijven beginnen in te zien dat je
niet zomaar alles over de muur kunt
kieperen."
Ook coördinator Huijser van Riza
heeft hoop. „Het wijst erop dat het
de goede kant uitgaat, al is de indu-
strie in Wallonië nog steeds erg ver-
ouderd en valt nog heel wat te ver-
beteren. "

ftkele begeleidingsdiensten in
v

e Provincie hebbenal initiatie-
,el ontplooid. In andere geval-

n Waar al veel gebeurd aan
"^Ucatie, werd voorgesteld ge-oon verder te gaan op de inge-agen weg. In sommige ge-eenten bleek vrijwel nog nietsan verkeerseducatie van de

te zijn gekomen.

Begroting_ien_Probleem blijft de financië-■ j^ant. De meeste gemeenten
ebben hun begroting voor het
°niende jaaral rond. Brouwer

_st daarom gemeenten op de. °gelijkheid verkeerseducatie
te bouwen in het totale ge-
■ verkeersveilig-heidsplan.

KERKRADE - Marina Withofs uit
het Belgische Borlo/Gingelom is de
nieuwe Miss Limburg Internatio-
naal. Nancy Luciër uit Brunssum
werd uitverkoren tot Miss Neder-
lands Limburg. De missverkiezing
vond plaats in het Kerkraadse par-
ty- en cultureel centrum Eldorado.

Tegen een decor van een kerstman-
op-arreslee en mager opgetuigde
kerstbomen overhandigden de uit
Nederlands en Belgisch Limburg
afkomstige kandidaten eerst in
vrijetijdskleding de juryleden ca-

Miss Limburg
Internationaal

deautjes die zij typerend vonden
voor hunwoonplaats, variërend van
een zwembandje tot vuurwerk.
Daarna presenteerden de 24 deel-
neemsters zich in badpak aan de
vijfhonderd toeschouwers in de
bloedhete zaal. Ten slottevertelden
de meisjes in avondkledij allerlei
wetenswaardigheden over hun

woonplaats.
„Het niveau was goed, weinig on-
derlinge verschillen," concludeerde
het Belgische jurylid Anita Wou-
ters. Een opvallend verschil vond
zij wel dat de Nederlandse meisjes
over het algemeen een beter figuur
hadden en spontaner overkwamen,
terwijl hun Belgische concurrenten
door de bank genomen beter defi-
leerden. „Vergeleken met de pro-
vinciale verkiezingen, zijn de Belgi-
sche meisjes wel veel vooruit ge-
gaan in presentatie en uitspraak,"
meende Wouters.

Vervolg van pagina 1 hebben gekregen in ruil voor gun-
ning van het karwei.

t.t»r **EN -In kringen rond het on-
.(,r?ek naar de corporatie WBL
.(.k l een concreet voorval ge-
1.-U dat betrekking heeft op de
Heense oud-wethouder Wim
l6r P^rs. Hij was tot afgelopen zo-
-o.^ WBL-voorzitter en jarenlang
%a v°orzitter van de Woningver-

gltlg Geleen.
Pi..e Leri Geleense woninginrichter
..<.d WBL-kantoor had aange-

pot* Werden rekeningen aange-
j*pr cri voor een waterbed en een
«an ISCft tapijt. Ze waren door de
'Ir.pLmer van WBL aan de woning-
Nr-e betaald. Het afleverings-
"l_ e j , voor deze spullen was echter
<ims af van de aannemer, maar het
__ar-i, Van Schepers aan het Maurit-

be
r* m Geleen.Itijj. atl°esteding en bouw van het

Wanri e WBL-kantoor aan de Ge-j^^Weg m Geleen heeft ook alle
's jj. a£ht van de rechercheurs. Het
".er door een Sittardse aanne-
..h^bouwd en een jaar later uit-
"o_aal e bouwkosten waren in
ft^ zon acht miljoen gulden,
V. 0 volgens berekeningen van
ftijj. , nad dit één a twee miljoen

Qer kunnen zijn.
£_ Vr

e^. orri-opsporingsdienst onder-
eucu

,0*- WBL-bestuurders die op-
Ve[. ' voor de bouw hebben gege-

' een fiks bedrag onder tafel

Hij erkent wel dat voor Woningbe-
heer Limburg een goedkoper en
minder luxe kantoor gebouwd had
kunnen worden. Aan het gebouw
dat er nu staat is naar zijn mening
op zichzelf geen cent teveel uitgege-
ven. „Het ministerie heeft het daar
al eerder over gehad, maar ik heb
allevermoedens kunnen weerleggen
met een rapport van het NCIV. Het
pand is vergeleken met gemiddelde
meterprijzenvoor kantoren een half
miljoen gulden duurder uitgevallen
omdat het in twee fasen is gereali-
seerd," aldus Schepers.
Dat bestuurders van WBL of haar
voorgangers zich destijds wellicht
hebben verrijkt aan de aanbeste-
ding van het bouwproject, noemt
hij een ridicule veronderstelling.

eerst, maar ik bestrijd het abso-
luut."

" Oud-wethouder van Geleen Wim Schepers (rechts) stak vier jaar geleden samen meburgemeester Van Goethem van Beek de eerste spade voor het WBL-kantoor in de gronc
Beiden waren toen bestuurslid van WBL. Foto: PETERroozei

Schepers heeft in verband met het
thans lopende onderzoek enkele
weken geleden zelf zijn voorzitter-
schap van de raad van toezicht van
de Woningvereniging Geleen tijde-
lijk opgeschort. Hij stelt dat dit een
puur formele en in dergelijke situa-
ties heel gebruikelijke stap is. Sche-
pers weerspreekt dat hij via een
woninginrichter van een aannemer
een bed of een tapijt heeft gekregen.
„Dit gerucht hoor ik nu voor het

Schepers zit sinds juni dit jaar niet
meer in het bestuur van WBL. Hij
droegop 1 julidit jaarconform eer-
der gemaakte interne afspraken het
WBL-voorzitterschap over aan J.
Aarts in Bom, tevens voorzitter van
de Woningvereniging Bom en lan-
delijk secretaris van het Nederlands
Christelijk Instituut voor de Volks-
huisvesting (NCIV).

Netwerk
In onderzoekskringen wordt gesteld
dat het erg moeilijk blijkt bewijzen
voor frauduleus handelen boven
water te krijgen, vooral door het
netwerk van contacten en relaties
dat rond Schepers wordt aangetrof-
fen. Daarom wordt hardop de vraag
gesteld of ooit harde bewijzen voor
allerlei vermoedens en geruchten
kunnen worden gevonden. Maar te-
vens is gezegd dat het onderzoek
zeker nog niet op een dood spoor
zit.

Heerma
Het bestuurlijk feitenonderzoek,
waartoe de inspecteur voor de
volkshuisvesting in Limburg de op-
dracht heeft gegeven, vloeit voort
uit een interne controle die de voor-
malige CDA-staatssecretaris voor
volkshuisvesting Enneüs Heerma de
Inspectie Volkshuisvesting Limburg
verleden jaar in Geleen heeft laten
doen. Deze inspectie was gericht op
de totstandkoming van de huidige
WBL, waar op 9 september 1992
ook het noodlijdende Sittardse wo-
ningbedrijf SBDI in opging.

Deze eerste naspeuring leverde be-
halve een rapport met vernietigende
kritiek op de werkwijze van het fu-
siebestuur ook aanwijzingen op dat
bestuurderen van WBL en hun
voorgangers zich schuldig hadden

gemaakt aan 'onregelmatigheden',
zoals in Vrom-kringen frauduleus
handelen vooralsnog voorzichtig
wordt genoemd.
Naspeuringen zoals die nu worden
uitgevoerd, worden doorgaans om

formele redenen vooraf kenbaar ge-
maakt aan justitie. Indien het dos-
sier daartoe aanleiding geeft zal dit
ook worden aangereikt aan de offi-
cier van justitie. Die beslist of straf-
rechtelijke vervolging nodig is.

JLOPRUIMING«EWEGiPECH
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NUTH
Galerie Tsant, Rozenstraat 49. W'
'an Jeu Giebels en Alfons Stadhoud'
)pen do en zo 14 tot 17 uur.

Blokkades Waalse truckers'Volume longen
bepaalt niet

hoe ziek jebent'
Vervolg van pagina 1

tegen de wens van het bestuur in- als een bestuurs- of overheids-
orgaan beschouwt. Niet alleen
kunnen daarom die oud-koem-
pels nu ook om een snellevoorlo-
pige voorziening vragen, maar
ook is voortaan de weg open om
te procederen tegen elke defini-
tieve afwijzing van een uitkering
door de stichting.

LANDGRAAF - Met name het
feit dat mr. Stevens zich gisteren
bevoegd achtte in deze procedu-
re betekent dat hij de stichting -

„Wij kunnen onze onafhankelijk
bezwaarcommissie niet zo maar
commanderen. Het is allemaal
werk van vrijwilligers," probeer-
de Friedrichs gisteren tevergeefs
bij de rechter Stevens.

overvallen' door de veel grotere
aantallen aanvragen (4300) dan
verwacht (400) en de problemen
bij de afhandeling daarvan.

Zij vinden dat de stichting is

Bestuursleden van de stichting
burgemeester Pleumeekers van
Heerlen, oud-FNV-voorzitter
Wiel Friedrichs, oud-mijnwerker
Piet Jonker en oud DSM-direc-
teur Schiffelers hebben zich toen
en nu verzet tegen de kritiek op
hun vrijwilligerswerk.

Volgens mevrouw mr. P. Kiste-
maker-Van Blaricum van de ju-
ridische dienst van de FNV, die
namens Wim Ederveen optrad, is
de voorlopige voorziening ge-
vraagd omdat in het reglement
van de stichting niet staat wan-
neer beslissingen op bezwaren
genomen moeten worden. „Dat
geeft met de keuringseisen heel
veel onzekerheid en dus veel ex-
tra ellende bij honderden men-
sen die het toch al zo moeilijk
hebben en zo tussen de wal en
schip dreigen te raken. Dat vin-
den wij en de rechter kennelijk
dus ook niet fatsoenlijk," aldus
mr. Kistemaker.

Mevrouw Kistemaker haalde in
haar verweerschrift de stelling
dat de Stichting Silicose geheel
los staat van de overheid onder-
uit. Volgens haar wordt het ad-
ministratieve werk vrijwel uit-
sluitend gedaan op de griffie van
de provincie Limburg en worden
kosten van bezwaarschriften-
commissie en deskundigen gede-
clareerd bij het rijk, dat zoals
bekend het belangrijkste deel
van het geld in de kas van de
stichting heeft gestort en steeds
is betrokken bij de voorbereidin-
gen. Ook provincie en gemeenten
hebben geld gespendeerd.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Uniek was gisteren overigens de
snelheid waarmee mr. Stevens
het dictum van het vonnis vrij-
gaf. Vier uur na de zitting was
dat dictum al beschikbaar. Het
was overigens het allerlaatste
vonnis van mr. Stevens in Maas-
tricht. Hij is zoals bekend be-
noemd tot president van de
rechtbank in Roermond.

# Waalse vrachtrijders hebben gisteren in het zuid-
oosten van België hun protestacties tegen het Euro-
vignet uitgebreid. Behalve bij Mons/Bergen, de
woonplaats van verkeersminister Elio di Rupo, blok-
keerden ze ook wegen in Arlon en Luik en de N5
tussen Charleroi en Philippeville. Personenwagens
werden druppelsgewijs doorgelaten. Daardoor ont-
stonden grote verkeersproblemen. De truckers eisen
meer compensatie voor het wegenvignet dat op 1
januari in België, Luxemburg, Duitsland en Dene-

LIMBRICHT
Kasteel Limbricht. Werk van Ine Li^vj
kerken, Trieneke Barendregt, Thér^j
Stuurman-Geerkens. Open zo 14-I'M

STEIN
Terpkerkje Urmond. Werk van 5
Maessen en Jan Novotny. T/m 8/1, °V
do t/m zo 14-17 uur.

Maaslandziekenhuis. Textielerijen v

Thea le Grand. Liass, Elisabethstraat
Werk van Gertje Henssen-Kusters
Pasealle Kusters. T/m 5/1.

GELEEN

SITTARD
Galerie Miehel Knops, Steenweg "l
Schilderijen van Bernard Visser. ïfl
8/1, open di t/m vr 11-18 uur. Z
uur. Zo 14-17 uur. KunstcentrU*
Leyenbroekerweg 113a. Sonja's Cho'"
T/m 29/1, open wo t/m zo 14-17 u«»
Maaslandziekenhuis. Werk van Ë"
Kruyssen. Het Domein, KapittelstrS"
6. Expositie laureaten Werner Ma"
Prijs. T/m 31/12, open di t/m vr lO-1'
uur, za en zo 14-17 uur.

marken wordt ingevoerd. Nederlandse transporteurs
moeten er per 1 juli een aanschaffen. De Waalse
vrachtrijders willen ook lange-termijnmaatregelen
ter verbetering van de vervoerssector, zo lieten ze
dinsdagavond in overleg met het Belgische ministe-
rie van Verkeer weten. Vooral de veiligheid en de
kwaliteit van de transporten moeten beter. Vorige
week begonnen de Waalse vervoerders met hun ac-
ties, waarbij ook een aantal grensovergangen werd
geblokkeerd. Foto: reuter

Dr. F. Tonnaer die namens de
stichting optrad en eigenlijk al-
leen probeerde aan te tonen dat
de bestuursrecht niet bevoegd
was te oordelen, bleek overigens
weinig inzicht in de werkwijze
van de stichting te hebben, want
hij moest meermalen durend een
beroep op Friedrichs doen. Die
verontschuldigde zich na afloop
van de zitting welbij Wim Eder-
veen voor de overlast. „Wij doen
ons best, maar worden over-
stelpt," zei hij.

Oud-mijnwerker Wim Ederveen
toonde zich uiterst tevreden met
de uitspraak. De man die een
kwart eeuw in Terwinselen op de
Wilhelmina werkte zegt: „Er is
veel onvrede over de afhandeling
van deregeling. Wie meer dan 30
procent te weinig volume in de
longen heeft, komt in aanmer-
king. Maar ik kan iedereen zeg-
gen dat die maatstaf niet bepaalt
hoe ziek je bent of je voelt. Ik
kan het niet hard maken, maar
met mij hebben veel koempels
het idee dat er met een natte vin-
ger is uitgedeeld en dat men nu
geen raad meer weet met de
enorme aantallen van mensen
die nog in aanmerking komen."
Eerder is ook al door het Aktie-
komite Ereschuld Mijnwerkers
in een brief aan oud minister-
president Lubbers, die ooit de
aanzet voor de ereschuldregeling
gaf, kritiek geleverd op de af-
handeling door de stichting.

Justitie over heenzenden verdachten door cellentekort:

'We moeten keuzes maken'

De Keerder Kunstkamer, Kerkstra
10. Werk van Ru van Rossem en 'Praet. T/m 31/12, open do t/m
13-17.30 uur.

CADIER EN KEER

MAASTRICHT
Studio Maastricht, Brusselsestraat ■>
Glazen unica van de familie Pree 11

T/m 30/12, open do t/m zo 13-18 u*
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Glasobß
ten van Peter Bremers. T/m 16/1. Op**
wo t/m zo van 13 tot 17 uur Gall""
Callas, Markt 10b. SjaKO, schilderij*,
Open do en vr van 14 tot 17 uur, za

di t/m za 13.30-17.30 uur. Kamer "K
Koophandel, Maasboulevard 5 We|J
van Damiët Dorenbosch. T/m 3/4, op*V
ma t/m vr 8.30-16 uur. Galerie A»*j
Poels, Lage Barakken 31a. Werk v'j|
Ger van Elk. T/m 31/12, open wo t/n»H
13-17 uur. Galerie Rob vanRijn, Bred*"
straat 4. Charles Eyck en Caius Spa-
ken. T/m 31/12, open di t/m za \-\
uur. Gallery Bellarte, Achter de Co"
medie 16a. Beeldenexpo. T/m 8/1, °Pc
di t/m za 11-17.30 uur, zo 13-17 WK
Galerie Fah, Brusselsestraat 80. W"1*

van Nicolaas Wijnberg. T/m 8/1. of
do 16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur G»£rie Lot Duynstee, Hoogbrugstraat '.
Keramiek van Susan Nemeth en Maj
Vigor. T/m 15/1, open wo t/m '
13.30-17 uur, za 11-17 uur. GeNg
Landbouwbelang, Maasmolendijk Ex-
positie van 16 beeldend kunstenaa 1*

T/m 22/1, open wo t/m zo 14-17 W»
Gouvernement, Limburglaan 10, W.
zeWerk 6. T/m 3/2, open op werkdag
9-17 uur.

tot 16 uur, zo van 13 tot 16 uur. Gal"f.
Dorine Eijkman, Rechtstraat 96. W"<
van Marianne de Moor en Huub Bnl^T/m 24/12. Open do t/m zo van 13.30,
17 uur. Galerie Amarna, Rechtstra»'
82/84. Dromen in glas, Antoon V*
Wijk. T/m 5/1. Open di t/m za vanaf'
uur. Galerie Tracé, Alexander Bat'Jj
laan 31. Kunstuitleen-expositie. T/JJ21/1. Open di 14-18 uur, vr en z.
uur. Galerie Artisart, Grote Gracht*]
Werk van Nicole Dubuisson en Ann<-*J
Kockelkorn-Hanssen. T/m 31/12. Op*

ingenomen door een verdachte van
een nog zwaarder misdrijf.

MAASTRICHT - De Stichting VSB Poëzieprijs heeft de namen bekendge-
maakt van de jury voor de gelijknamige prijs. Het zijn Wiel Kusters
(hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde aan de faculteit der
cultuurwetenschappen van deRijksuniversiteit Limburg), dr. A.M. Mus-
schoot (hoogleraar literatuur aan de Universiteit van Gent), dr. Anneke
Reitsma (neerlandicus, criticus en dichter), dr. W. Bronzwaer (hoogleraar
theaoretische en vergelijkende literatuurwetenschap Katholieke Univer-
siteit Nijmegen) en de dichter en schrijver Adriaan Morriën.

Kusters in juryPoëzieprijs 1995

De VSB Poëzieprijs, groot 50.000 gulden, werd afgelopen jaar voor het
eerst uitgereikt aan Hugo Claus. De Vlaming kreeg de prijs voor zijn bun-
del De Sporen. Er waren 69 inzendingen. De nieuwe jury maakt in maart
de nominaties bekend voor de prijs van 1995. In mei hebben in De Rode
Hoed in Amsterdam een aantal bijeenkomsten plaats waar de genomi-
neerde dichters aan het publiek worden voorgesteld. De bekendmaking
van winnaar is in juni.

MAASTRICHT/ROERMOND - Niet
alleen het arrondissement Maas-
tricht kampt met een nijpend cel-
lentekort. In het hele land is sprake
van een ernstig gebrek aan gevan-
geniscellen. Dat zegt een woord-
voerder van het ministerie van Jus-
titie in reactie op de vrijlating van
een van de vier Zuidlimburgse ver-
dachten in de grote kinderporno-
zaak die vorige week aan het licht
kwam. Een 71-jarige Kerkradenaar
werd vlak voor Kerstmis naar huis
gestuurd omdat er in de Sittardse
gevangenis De Geerhorst onvol-
doende celruimte was. Zijn cel werd

De Justitie-woordvoerder zegt zich
de verbijstering van de ouders van
slachtoffers en hulpverlenende in-
stanties over de heenzending van de
verdachte goed voor te kunnen stel-
len. „Maar er zijn nu eenmaal ge-
woon te weinig cellen en dan moe-
ten er keuzes worden gemaakt. Dat
zal in de toekomst helaas nog wel
vaker gebeuren."
Ondanks de bouw van nieuwe ge-
vangenissen blijft het cellentekort
stijgen. Dit jaar zijn er al meer dan
vijfduizend verdachten noodge-
dwongen vrijgelaten. Dat zijn er
zevenhonderd meer dan vorig jaar.

GULPEN
De Aw Sjoklaatfebrik, Ringweg J

(.Werk van Age Hartsuiker en Harm Bu ,j)
ten. T/m 15/1. Open do t/m zo 14-17^
uur.

eind 1995 nog eens tweeduizend bij
komen.

Cijfers

Het nieuwe kabinet dacht aanvan-
kelijk dat dit aantal voldoende zou
zijn. Maar ambtenaren op het mi-
nisterie van Justitie hebben inmid-
dels becijferd dat er minimaal der-
tienduizend cellen moeten worden
bijgebouwd om in de toekomst een
aanhoudend cellenprobleem te
voorkomen. Voor minister Sorgdra-
ger van Justitie was dat reden meer
geld te eisen voor de bouw van
nieuwe cellen, hoewel daar in het
regeerakkoord geen rekening mee is
gehouden. Het akkoord voorzag
zelfs in een bezuiniging van 90 mil-
joen gulden op het gevangeniswe-
zen in de komende vier jaar.

Sorgdrager zegt nog niet te weten
hoeveel extra cellen ze zal claimen.
De minister wil eerst de definitieve
cijfers over het aantal heenzendin-
gen in dit jaar afwachten. Sorgdra-
ger kan in ieder geval rekenen op de
steun van een meerderheid van de
TweedeKamer. PvdA, VVD en CDA
kondigden tijdens de behandeling

De afgelopen jaren werd het aantal
cellen uitgebreid tot bijna tiendui-
zend. Daar moeten er volgens het
huidige bouwprogramma, dat uit de
vorige kabinetsperiode stamt, tot

van de Justitiebegroting aan meer
geld te vragen voor de bouw van
cellen als het aantal heenzendingen
niet af zou nemen.

Kinderporno-zaak

Met het wegsturen van de Kerk-
raadse verdachte is het aantal
noodgedwongen vrijlatingen in het
arrondissement Maastricht op ruim
veertig gekomen. Drie andere Lim-
burgse verdachten zitten nog vast.
Op 5 januari beslist de raadkamer
van de Maastrichtse rechtbank of
hun voorarrest wordt verlengd.

Bij de kinderporno-zaak waren 35
kinderen betrokken, in leeftijd va-
riërend van drie tot twaalf jaar.
Zeven slachtoffertjes komen vol-
gens de politie uit Duitsland: vijf
uit Berlijn en twee uit Hannover.
De Duitse kinderen hoorden bij een
groep die tussen 1988 en dit jaarre-
gelmatig vakantie vierde in Lim-
burg. Zij logeerden bij de verdach-
ten zelf of bij buurtbewoners.
Sommige kinderen werden over een
periode van tien jaar geregeld sek-
sueel misbruikt. Daarvan werden
videobeelden en foto's gemaakt die
door de verdachten onderling wer-
den uitgewisseld. Het vermoeden
bestaat dat er ook films commer-
cieel zijn verspreid.

'Welzijn kind voor mij
belangrijker dan wraak'

Moeder slachtoffertje van Sjra S.:

open di t/m vr 10-17 uur. zo 14-17 uU

Gemeentemuseum, Plats 1. Prima D<^na, mariaverbeeldingen. T/m 31/1

Stedelijk Museum Roermond, Andc.1
sonweg 4. Stroomgebied, werk van v'j
Limburgse kunstenaars. T/m ls'
Open di t/m vr 11 tot 17 uur.

HERKENBOSCH
Art Gallery Spreuwenberg, Hoofdstraf27. Grafiek. T/m 29/1, open do 18-'
uur, vr t/m zo 14-17 uur.

ECHT

MARGRATEN
Keramiekgalerie Groot Weisden, Gr .5
Weisden 48. LustrumtentoonstellinÈ ,
keramisten, 5 kontrasten. T/m "/
open di t/m zo 13-17 uur.

ROERMOND

SLIEDRECHT/ECHT - Volgens
Mariet Lemmens, moeder van een.
9-jarige dochter en mogelijk incest-
slachtoffer van de van ernstige ze-
denmisdrijven verdachte Sjra S.
(53) uit Echt, is een klacht tegen
haar ex-vriend niet de basis van de
verdenkingen en strafzaak tegen S.district Roermond is deze maand

nog vrijwel geen vuurwerk in
beslag genomen. Het aantal mel-
dingen van vuurwerkoverlast
was daar deze maand zelfs lager
dan in voorgaande maanden.

aldus Mariet Lemmens naar aanlei-
ding van uitlatingen van Sjra S. na
een gesprek met een LD-verslagge-
ver in het huis van bewaring in Den
Bosch. Daar wacht de in Roermond
tot negen jaar cel veroordeelde S.
op de behandeling in hoger beroep
van zijn zaak.

wraak, maar heb alleen oog voor
het welzijn van een onschuldigkind
dat ik spijtig genoeg te lang bij haar
vader heb gelaten. Ik wil met de
Limburgse toestanden eigenlijk
niets meer van doen. De verhalen
over zijn ontucht circuleren echter
al van vele jaren daarvoor, maar
daar heb ik nooit ietsvan geweten,"

HEERLEN - De hoeveelheid in
beslag genomen illegaal vuur-
werk in Limburg en de explosi-
viteit daarvan verschilt niet
wezenlijk van afgelopen jaren. Verkoop vuurwerk

in Limburg stabiel

Landelijk sprake van verdubbeling

van vorig jaar. De bunkers van
de dienst Domeinen van het mi-
nisterie van Financiën zitten
volgens een woordvoerster over-
vol.

Mariet Lemmens, die nog met af-
schuw terugdenkt aan haar leven
met S., geeft wel toe dat de hele af-
faire rond hem ongeloofwaardige
trekjes vertoond. „Zeker, er worden
verklaringen afgelegd, die beslist
niet waar zijn. Verklaringen die zo
lijkt het, weer te pas en te onpas
worden ingetrokken of herhaald.
Maar ik blijf er bij wat er allemaal
waar is van die getuigenissen: S. is
iemand die vrouwen en kinderen in
zijn leven slecht behandeld heeft."

„Er is door mij actie ondernomen
omdat er meldingen waren dat mijn
dochtertje werd mishandeld door
haar vader. Het verhaal dat hij
vrouwen verkracht had en mogelijk
ook ontucht met kinderen hadden
gepleegd, had met die klachten in
het kader van de voogdijschap niets
te maken. Of S. werkelijk met mijn
dochtertje iets heeft gedaan, kan ik
niet zeggen. Het kind praat nauwe-
lijks nog en wordt door de vele mis-
handelingen behandeld in een psy-
chiatrische kliniek. S. probeert
voortdurend mijn strijd om de
voogdij over mijn dochter zon vier
jaargeleden als oorzaak van al zijn
ellende te verkopen, om wraak op
mij te nemen. Ik handel niet uit

Conferentie over
werkgelegenheid
MAASTRICHT - Het Limb^j
Service-instituut Werkgelegen' 1

*(LSW) houdt op 27 januarieen c°j
ferentie onder de titel 'Werk v

*iedereen. Het thema van deze c j
ferentie, die wordt gehouden ifl jj
provinciehuis in Maastricht,
nieuwe banen voor kansarme f? j.
pen. Aan de conferentie neroetl J
ganisaties, bedrijven en instelh"v
die betrokken zijn bij werkgele,,,
heidsproblematiek voor kans 3 i

groepen deel. Het doel van deze j(
is om in de provincie Limburg 3
discussie over dit onderwerp te t<.
muleren en een aanzet te gevel*
gerichte samenwerking.

maandag aan de Voedingska-
naalweg in Maastricht, staat vol-
gens een woordvoerder van het
district op zichzelf. „Meer grote
partijen of oefengranaten zijn
we hier niet tegengekomen." In
het district Heerlen wordt de
vondst van 1500 kilo vuurwerk
medio december in Brunssum als
uitschieter beschouwd. In het

De basiseenheid Sittard heeft tot
nu toe circa 1,5 kilo vuurwerk in
beslag genomen. Acht jongeren
kregen een bekeuring. „Het lijkt
erop dat de overlast dit jaar me-
de door het regenachtige weer
meevalt. De knapen die wij aan-
hielden hadden hun vuurwerk
veelal in België gekocht, maar
van grote partijen was geen
sprake," aldus een woordvoer-
der.

Dat verklaren de Limburgse po-
litiekorpsen in reactie op lande-
lijke berichten dat zowel meer
als zwaarder illegaal vuurwerk
in omloop is. Zo zouden vanuit
het Oostblok oefengranaten en
zware 'strijkers' op de markt ko-
men. Ook is landelijk inmiddels
150.000 kilo illegaal en ondeug-
delijk vuurwerk in beslag geno-
men. Naar verwachting komt het
totaal na de jaarwisseling op
200.000 kilo, wat een verdubbe-
ling zou betekenen ten opzichte

Bij de de Limburgse korpsen
wekkend deze berichten geen
herkenning. De vondst van meer
dan 350 kilo Belgisch vuurwerk,

BRUNSSUM
Gregorius-ziekenhuis. Werk van Mj
Simons. T/m 7/1. Galerie Post & S*
mon, Wilhelminastraat 7-9. Expo»
Der Panther. T/m 31/1, open 20
27/11 van 11-17 uur en op afspraak.

LANDGRAAF
Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Rich«JSchwartzenberg en Alan Heaps. tf
8/1. Open vr 17-20, za en zo van 14'1
uur.
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HEERLEN
Thermenmuseum, Coriovallumstraat
Terra Sigillata. T/m 5/3. Religie*
Kunst. T/m 8/1. Open di t/m vr 10'!
uur, za en zo 14-17 uur. Stadsgal*ll
Raadhuisplein 19. De eigen col-***
T/m 16/1, open di t/m vr 11-17 uurj
en zo 14-17 uur. Openbare biblioth"*Raadhuisplein 20. Werk van José S0»
en Miep Mostard. T/m 17/1, open <"
9.30-17 uur, za 10-13 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van Carola 'Hannie Zeekaf. T/m 31/12, open mafvr 9-12.30 uur, di 13.30-16.30 uur. &
lerie Ploumen, Valkenburgerweg '.
Werk van Galina Zmanovskaja. "
31/1, open ma t/m vr 14-18 uur,'
10-16 uur.

..
.. limburg

exposities



Ondernemers Schaesberg/Waubach willen nieuw onderzoek

'Visie ontbreekt bij plan
uitbreiding Op de Kamp'

i Hannie Reep (Schaesberg) en collega-winkelier John Kölgen (Waubach): „Groot Op de
Kamp niet ten koste van onze klandizie." Foto: frans rade

Hondepoep 2
Vanaf 1 januari is het zover. Ge-
meente Voerendaal heeft dan een
bedenkelijke primeur. Elke honde-
bezitter is dan verplicht een 'doggy-
nette', lees: veredelde kiekeboe, bij
zich te dragen om hiermee 's honds
uitwerpselen op te ruimen. Met de-
ze drastische maatregel tracht men
gemeente Voerendaal in no-time
hondepoep-vrij te maken!
De gemeente handelt hier vanuit
een self fulfilling prophecy en gaat
hierbij volledig aan de praktijk
voorbij. Ten eerste neemt maar een
bepaald percentage hondebezitters
de 'doggynette' daadwerkelijk mee
en een nog geringer aantal zal het
apparaat daadwerkelijk gebruiken.
Zeker in de vroege ochtend of late
avond als het pikdonker is, lijkt ons
dit apparaatje niet erg handig.
Zelfs in de Randstad, waar in de
verste verte geen bos te bekennen
valt, is deze verwerpelijke maatre-
gel niet van kracht. En hier in dit
klein stukje bronsgroen eikehout
wel, waar genoeg groen is en men in
een mum van tijd buiten de be-
bouwde kom is! Hoezo controver-
sioneel.
ledereen die geen 'doggynette' bij
zich draagt, moet een bekeuring
krijgen van een speciale controleur.
En wat als ik als toerist met mijn
hond naar het idyllische Voeren-
daal kom? Knijpt men dan wel stie-
kem een oogje dicht?
Het zal menig hondebezitter reeds
duidelijk zijn dat deze maatregel is
genomen door niet-hondebezitters
en quasi dierenvrienden. Dat er
overlast is zal ik niet ontkennen,
maar overlast door hondepoep zo
trachten te reduceren is irreëel.
Ik weet niet waar ik dit uit de klui-
ten gewassen apparaat moet duwen
als ik met mijn twee honden aan de
wandel ga. In ieder geval heeft men
dan toch nog een primeur: één van
's lands hondonvriendelijkste ge-
meenten.
ÜBACHSBERG, Jo en Iwan

Theunissen

Chinese rol
afgepakt

KERKRADE - Een Chinese rol van
meer dan zestig meter lang, is gis-
termorgen rond een uur door de po-
litie Kerkrade-centrum in beslag
genomen. Het vuurwerk was eigen-
dom van een 28-jarige Kerkrade-
naar. Hij is beboet.

Politie vindt
gestolen auto

KERKRADE - De Kerkraadse poli-
tie is dinsdagmiddag geruime tijd
op zoek geweest naar een goudkleu-
rige Mercedes en zijn bestuurder.
De man kneep er op de Kerkrader-
steenweg tussenuit tijdens een rou-
tinecontrole. De politie was het
spoor aanvankelijk bijster, omdat
het erg druk was op de weg.
De auto werd een tijdje later aange-
troffen op de oprit bij een woning
aan de Firenschatstraat. Een getui-
ge had gezien dat de wagen daai
eerder door een onbekende werd
geparkeerd. De Mercedes bleek op
12 december in het Duitse Heins-
berg te zijn gestolen.

Gouden paar
Senden-Kleist

In Voerendaal wordt vrijdag de
gouden bruiloft gevierd van Sjang
en Lenie Senden-Kleist. In de Lau-
rentiuskerk is om 15 uur een dank-
mis. Het echtpaar Senden houdt
van 18.30 tot 20 uur receptie in het
Laurentiushuis.

Dirigent Gibbels
verlaat Sorriënto
SIMPELVELD - Dirigent Leo Gib-
bels neemt vrijdagavond afscheid
van mandolinevereniging Sorriënto
in Simpelveld. Meer dan acht jaar
zwaaide hij de dirigeerstok bij dit
orkest. De 66-jarige Gibbels verlaat
niet alleen zijn vriendenclub, maar
zet definitief een punt achter zijn
dirigentschap.

Gibbels begon op 1 mei 1986 bij
Sorriënto. De vereniging telde vijf-
tien spelende leden. Inmiddels is dit
aantal uitgegroeid tot 44 muzikan-
ten. Ook de instrumentale opbouw
is in de loop der jaren veel breder
geschakeerd met onder andere twee
contrabassen en slagwerkers. Het
muzikale niveau steeg eveneens.
De scheidende dirigent weet dat hij
een fier en bloeiend mandoline-
orkest achterlaat, deskundig geïn-
strueerd, uitgebalanceerd wat be-
treft klankkleur en variatie aan
instrumentale groepen en in staat
indrukwekkende muziek te laten
weerklinken.
In november vorig jaarmaakte Gib-
bels bekend dat hij zou vertrekken.
Hij wordt opgevolgd door Mirjam
Wouters uit Beek, zelf door de diri-
gent bij het bestuur aanbevolen. _
Het interne afscheid van de muzi-
kale leider vindt morgenavond
plaats in verenigingslokaal De
Kroon aan deKloosterstraat.

Kerststukje
oorzaak brand

BRUNSSUM - Een 'vergeten'
kerststukje in de woonkamer zorg-

; de dinsdagnacht voor brand in een■ woning aan de St.-Gregoriuslaan in

" Brunssum. Het huis liep flinke roet-
[ schade op. De dochter van de bewo-
i ners werd wakker door de brand-

" lucht en wekte haar familie. Zij
konden op tijd de woning verlaten.

v__^\/an onze verslaggeefster
J^DGRAAF - De ondernemers-
tyrenigingen van Schaesberg en
aubach hebben geen boodschap

i,.^ het rapport van het Instituut
P'dden- en Kleinbedrijf (IMK) over
k? Uitbreiding van winkelcentrum
PP de Kamp in Landgraaf. Volgens
j! Middenstanders ontbreekt een

in deze notitie. Een
I afhankelijk bureau moet daarom
B*11 nieuw onderzoek instellen naar
H Plannen voor Op de Kamp.

K ondernemers uit de twee kernen
Sjj^ben de handen ineengeslagen.
lje Petit comité' willen ze dan ook

■"
st hun mening geven over een

Wl' 0p de KamP- Het IMK-rap-
IqY boren ze de grond in. John
Uj,lgen: „Je moet niet de negatieve
k ecten onderzoeken van een groot
tor de Kamp op Schaesberg en
i^Ubach, dat is onzin. Het is veel
0 er om te kijken naar het totale

in Landgraafer bijvoorbeeld vijftien jaar."
fe _., vier middenstanders zijn het er
l_ie.nietn over eens dat Landgraaf
ij, t meer buiten Op de Kamp kan:
Wf £rote gemeente als Landgraaf
w.tt óók zon concentratie van
'^verstijgende winkels nodig._ e , .

(je Wlnkeliers kunnen zich wel vin-
het 'n een beperkte uitbreiding van
ty Winkelcentrum, zoals ook B en
fydie voorstaat, mits Schaesberg en
ije übach eveneens aangepakt wor-
yJJ- ..Deze kernen zijn de bastions
"J1 de stad Landgraaf, die moet je

st versterken. In een later sta-
Wll '.S 0p de KamP dan aan de
or_'"0r_'" ze& woordvoerder Jo Suy-
■ "akker in Übach over Worms.

Bestaanseecht
It.lJ,Ze_t dat Schaesberg en Wau-
-Bta *in twee derde van het Land"
i|Q afse winkelaanbod voorzien.
jjfts bestaansrecht hebben we de
? ëelopen jaren ruimschoots bewe-

" Elke kern hppft ppn basisaan-

bod, dat mag je de mensen niet
afnemen. Je kunt iemand uit Wau-
bach toch niet voor een rol toiletpa-
pier naar Heerlen sturen," meent
Suylen.

Suylen omschrijft een groot Op de
Kamp als het prestige-object van
het vorige 'kabinet' in zijn gemeen-
te. „Verdubbeling van het winkel-
oppervlak daar, gaat puur ten koste
van de klandizie in Schaesberg en
Waubach, zoveel staat inmiddels
gelukkig wel vast. Natuurlijk staan
wij dat nooit toe. Maar ook Land-
graaf is daar niet bij gebaat: we
moeten juist de koopkracht terug-
halen, die nu afvloeit naar Heerlen.
Dat is winst."

Volgens winkelier Leendert de
Zwarte in Schaesberg bestaat er
wel degelijk behoefte aan handha-

ving van dê winkelgebieden in de
kernen. „In de eerste plaats wonen
daarveel ouderen. Ook invalidenen
mensen zonder rijbewijs, maken ze-
ker gebruik van ons aanbod."

Wijkfunctie
De middenstander waarschuwt ook
voor het effect van zogenoemde
'ghost-towns'. „Als je bepaalde
winkels in de kernen gaat sluiten,
vervalt ook de wijkfunctie van de
overige zaken. Als die verdwijnen
werk je de verloedering in de hand.
De wijken veranderen snel in een
soort spookbuurten, waar niets te
doen is of te krijgen."

De winkeliers willen vooral mee-
denken. Een verlanglijstje hebben
ze al paraat. „We hoeven helemaal
geen nieuwe lantaarnpalen of

stoeptegels," zegt Suylen. „Alleen
Waubach heeft behoefte aan een
Blokker-achtig iets en misschien
een juwelier. Als eventueel enkele
marktbepalende winkels verplaatst
kunnen worden naar het centrum,
is het plaatje helemaal perfect."

Schaesberg is tevreden met de ver-
plaatsing van enkele zaken naar
bijvoorbeeld de Markt. Dit moet
dan de centrale plek in de kern
worden.

De gemeente Landgraaf heeft
Schaesberg en Übach over Worms
inmiddels aangewezen als stimule-
ringsgebieden. Dit betekent dat de
drie winkelcentra gelijk behandeld
worden. De gemeenteraad moet be-
gin volgend jaar een definitief be-
sluit nemen over de uitbreidingvan
Op deKamp.
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" Mede door het aanstellen van parkeerwachters bij De Wever is het aantal diefstallen en autokraken gedaald tot
een minimum. Foto: frans rade

per dag in De Wever moeten zijn
een speciaal pasje krijgen. Ooi
voor rolstoelgebruikers is eer
aparte stoep aangelegd."

dat euvel is op die manier alweer
verholpen. Een vrouw met auto-
pech was zelfs zo blij door die
onverwachte hulp, dat zij een
dag later een grote fruitvlaai liet
bezorgen..."

De parkeerwachters maken da-
gelijks een dienstoverdracht.
Naast de gebruikelijkeberichtjes
worden ook ideetjes aangedra-
gen. Ritzerfeld: „Zo is na een
aantal opmerkingen van bezoe-
kers besloten dat mensen die
door omstandigheden (waken,
intensive care) meerdere malen

Parkeerwachters
zorgen voor

veiliger gevoel
DOOR HANS ROOIJAKKERS
I^ERLEN - De ruim tweedui-
~end bezoekers die dagelijks hun
*uto stallen op de grote parkeer-
Plaats bij het De Weverzieken-?uis in Heerlen voelen zich, nu
eVvakingspersoneel sinds juli

,an dit jaareen oogje in het zeil
°üdt, een stuk veiliger.

*?et aantal gestolen voertuigen is
,lnds de invoering van het be-
'aald parkeren (’ 1,50 per be-
°ek) en de komst van parkeer-

wachters afgenomen van 21 in, 99l tot zegge en schrijve één in
£et laatste half jaarvan 1994. De
,^r ste inbraak in een auto op de

enedenparkeerplaats' aan de
f^nri Dunantstraat moeten de

es parkeerwachters nog regis-seren.
'"Die bijzonder gunstige resulta-
*nbieden echter geen garantie,"
ult pr-functionaris Hein Be-
endsen snel aan. „Het parkeren

nog even '94

Nog even '94 is een
rubriek waarin personen
°f gebeurtenissen die in
het afgelopen jaar de

kolommen van dekrant
haalden nog eens voor
het voetlichtkomen.

Deze keer: de
Parkeerwachters bij het
Heerlense ziekenhuis.

van de auto is en blijft op eigen
risico."

Banenpoolers
Voor de bewaking en beveiliging
van het benedenterrein met 726
parkeerplaatsen, zijn via de
Stichting Gemeentelijke Werk-
gelegenheids Projecten (GWP)
zes banenpoolers te werk ge-
steld.

De langdurig werklozen hebben
het uitstekend naar hun zin. De
criminaliteitscijfersvan het laat-
ste half jaar klinkt hen als mu-
ziek in de oren. Eén auto gesto-
len, slechts één melding van een
vernieling en veel positieve ge-
luiden van bezoekers en (vrou-
welijk) verplegend personeel.
Met name deregeling dat de par-
keerwachters 's avonds tot ruim
na het bezoekuur op hun post
blijven, spreekt de parkeerders
enorm aan.

De nieuwe parkeerwachters grij-
pen hun kans op een langdurig
dienstverband met beide handen
aan.
„Zij zijn zeer enthousiast. Hun
werk blijft niet beperkt tot het
maken van een paar controle-
rondjes langs de voertuigen en
kijken of de slagbomen ook wel
functioneren," zegt chef-bewa-
king Leo Ritzerfeld.

„Kinderwagens worden de trap-
pen opgedragen, invaliden wor-
den geholpen en er zijn zelfs
GWP-ers die als hulpmonteur
fungeren," aldus Ritzerfeld.
„Het komt nogal eens voor dat
auto's niet willen starten. De
parkeerwachter reikt dan een
paar accuklemmen aan en ook

den voertuigen neergezet en dat
is zeker voor gehandicapten en
weersgevoelige patiënten een na-
deel.

Hein Berendsen: „In het struc-
tuurplan 2000 wordt gesproken
over een sluis, die van de bene-
denparkeerplaats wordt aange-
legd tot de hoofdingang. Uitbrei-
ding van het aantal parkeer-
plaatsen is reeds eerder te
verwachten. Er zijn plannen om
in de hoogte uit te breiden. Het-
geen betekent dat er een verdie-
ping op de huidige, grote par-

keerplaats komt. Daarmee sla je
meerdere vliegen in één klap.
Zeker voor rolstoelpatiënten is
zon uitbreiding, gelet op het
grote hoogteverschil tussen zie-
kenhuis en parkeerplaats, een
verademing."

Het succes van het banenpool-
project bij het De Weverzieken-
huis krijgt wellicht een vervolg.

'Partner' St.-Gregorius in
Brunssum is ook geïnteresseerd
in betaald parkeren en het aan-
stellen van parkeerwachters.

Het betaald en beveiligd parke-
ren neemt echter niet weg dat de
totale parkeercapaciteit op som-
mige dagdelen ontoereikend
blijft. Op werkdagen tussen 10
en 12 uur staan de auto's in de
bermen geparkeerd, aan beide
zijden van de Henri Dunant-
straat. Zelfs in Benzenrade wor-

Uitbreiding

Asbestbericht
in Brunssum
valt verkeerd

.. regionaal
Donderdag 29 december 1994 ♦ 19

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Bouwcorporatie Wonen
Brunssum is niet zo te spreken over een pu-
blicatie van de gemeente Brunssum over het
verwijderen van asbesthoudend materialen.
«Als de gemeente had nagedacht, hadden ze
kunnen weten dat wij op dat terrein al enige
Jijd een ander beleid voeren," zegt directeur

"■ Laudy van Wonen Brunssum in een reac-
tie op een bericht in het gemeentelijk voor-
«chtingsblad.
Probleem is dat Wonen Brunssum al enige
1_d, uit praktische en veiligheidsoverwegin-
j>en bij alle huurders van de corporatie as-
besthoudend materiaal laat verwijderen in-

dien dat nodig is. Daarvoor wordt een gecer-
tificeerd bedrijf ingeschakeld. Wonen
Brunssum heeft het liever niet dat de mensen
zelf asbesthoudend materiaal verwijderen,
ook al is dat in sommige gevallen formeel
wel toegestaan.
Laudy: „Wij vragen daar geen geld voor, ook

al kost het onszelf soms wel een paar dui-
zend gulden."

De gemeente meldde, nadat de bouwcorpo-
ratie haar nieuwe beleid voor asbestverwij-
dering in juni bekend had gemaakt aan haar
huurders, in het gemeentelijk voorlichtings-
blad dat Brunssummers bepaalde asbesthou-
dende materialen best zelf kunnen slopen.

In het eigen voorlichtingsblad meldt Wonen
Brunssum daarom nu dat het beleid van de
gemeente nog altijd niet geldt voor de
twaalfduizend huurders van de corporatie.

De gemeente Brunssum was niet bereikbaar
voor commentaar. Het gemeentehuis was
gisteren dicht.

ingesprek

# Het gouden paar Senden-
Kleist.

Borrel
# Elk zichzelf respecterend J
bedrijf doet er tegenwoordig "aan mee: de nieuwjaarsborrel. !
Zon treffen, met bij voorkeur >
natuurlijk meer dan één drank- Jje, heet dan ineens niet meer »
borrel maar receptie. Ook de !
gemeente Heerlen nodigt haar j
inwoners uit voor een dergelij- *fee meeting. De nieuwjaarsre- %
ceptie wordt op 2 januari .
gehouden in het raadhuis van
17.30 tot 19.30 uur. Burge-
meester Jef Pleumeekers en
zijn echtgenote zijn dan gast-
heer en gastvrouw.

Borrel 2
" Natuurlijk is er met nieuw-
jaar een speciaal drankje, dat ,
wat meer sfeer geeft aan alle J
festiviteiten: champagne. In i
onze kolommen werd al ge- j
waarschuwd voor de allesver- *

nietigende kracht van de kurk .
van zon fles bubbels. Landgra- }
venaar P. Reumkens liet zich j
door dit bericht inspireren.
Hij bedacht enkele spreuken. \
Over het gevaar van knallend
vuurwerk én knallende kurken.
'Kurken en pijlen knallen, laat
daardoor je zicht niet vergal-
len' en 'Och al is dr joargank
gót, sjuuts ze dich in 't oog, ,
kicks ze 'wie ing vöt'. En ten- j
slotte veroorloven we ons nog 'een opmerking van het pikan- ',
tere soort, omdat het jaar toch t

bijna om is: 'Beter tien kurken \
tegen je ballen, dan er één in i
je oog laten knallen. Wij wil- l
len u vooral op het hart druk- \
ken gewoon voorzichtig te zijn. J
Geluk
0 Stel je bent in het casino, i
Twee keer achter elkaar valt j
rood. Betekent dit dat zwart '.
de derde keer een grotere kans 'maakt? We vragen dit omdat ,
voor het tweede achtereenvol-
gende jaar een klant van San-
ders Meubelstad in Heerlen een
prijs heeft gewonnen in de
Nationale Woonwedstfijd. Me-,
vrouw Celis deRaad won onder*
meer een wooncheque van 999
gulden. Moeten we nu massaal,.
naar Sanders rennen voor ons-,
bankstel of juist niet? Maken \
we daar in 1995 meer kans op
een prijs? Wie het weet, mag .
het schrijven.

1921
O De net negentig geworden
Jan Kraan uit Zaandijk maakt
ons op zes kantjes papier deel-
genoot van zijn belevenissen
in 1921 (!). Eventjes 73 jaar
terug in de tijd toen de 17-jari-
ge Kraan bij zijn ouders in j
Amersfoort woonde. Hij besloot
met zijn vriend Hub Bekking'werk te zoeken in de mijnen.
Al fietsend zagen ze bij Roer-
mond al grote borden naast
de weg 'Kom werken in onze
mijnen' en 'Bij ons altijd goed
werk met een zeer goed loon.
Na twee dagen kwamen de
twee jongens in Heerlen aan
en probleemloos kregen ze een
baan bij de Oranje Nassaumij-
nen, met les in de mijnschool
bij pastoor Bekkers.

1921 (2)
# Kraan schrijft dat devriend-
schap binnen de mijn geweldig
was, maar buiten riepen som-
migen: „Rot op Hollanders."
Na negen maanden kwam een
einde aan de 'mijntijd' van de
Amersfoorters en wachtte hen
een nieuwe toekomst in Henge-
lo. Maar daarover wil Kraan
eventueel in een vervolgbrief
schrijven.



DOOR PETER DE KNEGT
Van onze parlementaire redactie

Requiem voor eeuwenoude linde Werkgevers mijden
klachtenmeldpunt

Werkgevers-woordvoerder Elb^'JJ
meent dat ondernemers hun PT° .1
men met wetten en regels be *iï
veronderstellen en daarom
meldpunt mijden. Ook zijn ze y
neigd hun collega's het werk ie 1
ten doen, mede door de lage j
wachtingen over het resul* j
„Directe contacten met ambten^*en bewindslieden hebben meef ]
fect," aldus Elbertse.

De woordvoerder van het minisv/J
benadrukt dat uit de geringe |J
langstellingvoor het klachten**1*;j
punt niet geconcludeerd mag *J
den dat het aantal regels %
werkgevers meevalt. „Je kunt h°~j|
stens concluderen dat het meldp j

niet werkt." Een ander plan +voortvloeide uit het globaliserill^
debat - het vormen van koppels j
Tweede-Kamerleden en werkgeV ■- komt ook maar moeizaam va ,J
grond. Slechts de helft van de "kamerleden toonde interesse.

De oprichting van het klachten-
meldpunt is een van de weinige
praktische resultaten van het 'glo-
baliseringsdebat' dit voorjaar tus-
sen politici, werkgevers en vak-
bondsvoorzitters. De overdaad aan
complexe wet- en regelgeving zou
de economische groei belemmeren.
Het meldpunt moest deknelpunten
in kaart brengen en oplossingen
aandragen.

DEN HAAG - Het speciaal voor
werkgevers opgerichte meldpunt
voor klachten over wetten en regels
werkt niet. Na een half jaar zijn er
elf serieuze meldingen binnengeko-
men. „Het is blijkbaar makkelijker
te roepen dat Nederland 'dichtge-
slibd' is met regels, dan dit om te
zetten in een duidelijke klacht,"
concludeert een woordvoerder van
het ministerie van Economische Za-
ken, waar het meldpunt is geves-
tigd.

Hij wijt de weinig succesvolle start
verder aan de onbekendheid van
het meldpunt. Daarnaast zouden
werkgevers het indienen van een
klacht achterwege laten omdat zij
er weinig heil van verwachten.
Woordvoerder Elbertse van de
werkgeversorganissaties VNO en
NCW onderschrijft dit. Hij vindt
het echter te vroeg het meldpunt nu
al op te heffen.

Huisarrest voor
relschoppers

Van de elf meldingen hebben er drie
betrekking op de verplichting voor
werkgevers allerhande gegevens
aan de overheid door te geven. An-
dere klachten betreffen de soms
lange procedures die nodig zijn
voor het verkrijgenvan een vergun-
ning. „Hieruit spreekt nu niet direct
het beeld van een overgereguleerd
Nederland," aldus de woordvoerder
van het ministerie.

DEN HAAG - Negentien li!sÈ\naars moeten oudejaarsnacht p ,|
nenshuis doorbrengen. Zij maaKl gg
zich tijdens de vorige jaarwisse* ~schuldig aan vernieling, geweWP
ging en mishandeling.

De politierechter heeft de r^j| ~
draaiers eerder dit jaarveroord t .
tot voorwaardelijke straffen ell [
straatverbod tijdens oudej3^ (j
snacht opgelegd. De Hagen3 ,].
mogen van 's avonds acht t°

hl ji' (
volgende ochtend acht uur niet
ten komen. Wanneer zij tod1■ .
straat worden gesignaleerd, m°
zij alsnog hun straf uitzitten.

NUENEN - De lindeboom van Nuenen is niet meer. Geveld
door luchtvervuiling, de zeldzame tonderzwam en de Brabant-
se 'beul' Gerard Kuiper die vanmorgen de bijl heeft gezet in de
eeuwenoude linde. Duizenden dorpelingen bewezen gister-
avond de laatste eer aan de doodzieke boom die zoveel heeft
betekend voor het 'dorp van Van Gogh'. Organisator van het
afscheid van de linde Kees Rovers: „Wat de Eifeltoren is voor
Parijs, is de lindeboom voor Nuenen. Zelfs de post kwam aan
met de simpele adressering 'onder de lindeboom."

neemt Nuenen afscheid van zijn
'dorpswachter.

Wat ik allemaal niet te weten ben
gekomen door het openstaande
slaapkamerraam."

„Wat de kerk was voor de gelovi-
gen, dat was de lindeboomvoor ons,
het is begrip, een baken in het
dorp," aldus bakker Van de Ven die
onder de linde geboren is. Zijn
buurjongen Giel Meulendijks herin-
nert zich menig bespiede vrijpartij
in de holle boom: „En als de man-
nen van de fanfare na een repetitie
uit het café kwamen hadden ze
flink gepimpeld. Ze waterden tegen
de boom en vertelden elkaar de
grootste geheimen die ze aan nie-
mand mochten door vertellen.

Baken

houden, er werd recht gesproken en
volksvergaderingen belegd. Ook de
trouw- en rouwstoeten trokken
langs de boom, zelfs het dorpskran-
tje heet 'Onder de Linde.

De professoren uit Wageningen
hadden hun doodvonnis uitgespro-
ken en het hoofd van de plaatselijke
plantsoenendienst Polderman sloot
zich erbij aan: „Dit is geen redden
meer, het is gewoon levensgevaar-
lijk." Dorpsdokter Pieter van Wijk
verklaarde onder de linde gister-
avond dan ook na een laatste dia-
gnose dat de boom 'aan het einde
van zijn latijn is.„Geen.'„Geen dr. Vogel
of dr. Spock kan hier nog helpen."

Kwakzalvers
De telefoon stond gistermiddag nog
roodgloeiend op het gemeentehuis
van Nuenen. Spiritisten, therapeu-
ten, boomchirurgen en kwakzalvers
boden na de stroom van publicaties
over het naderende einde van de
boom hun hulp aan. Na de onder-
gang van de beruchte linde in Til-
burg moest en zou dit beeldmerk
voor Nuenen bewaard blijven. Het
mocht niet baten.

„Er hebben al heel wat vogels de
kraaienmars geblazen in deze
boom," merkt een spreker op. De
burgemeester ontkurkt na zijn ode
aan de linde champagne en be-
sprenkelt de boom, het dameskoor
zingt, de Brabantse zanger Gerard
van Maasakkers brengt een speciaal
lied ten gehore dat wordt meege-
bruld, vrouwen lezen voor uit eigen
werk („Van Gogh is gekomen en ge-
gaan, jij bent altijd blijven staan").

Het hele dorp is in staat van opwin-
ding. De dorpelingen weten dat het
de laatste avond is van hun boom.
Fotocamera's klikken. Plaatselijke
gildes geven acte de présence met
Fakkels. De fanfare begeleidt en de
toneelvereniging neemt in doodsge-
waden, onder klokgelui, de ster-
vensbegeleiding op zich.

„Dadelijk ga ik huilen." De 62-jari-
ge mevrouw Raessens nipt met haar
buurvrouwen Meulendijks en
Crooijmans aan een Van Gogh-bit-
tertje dat onder de linde wordt ge-
schonken. „Ik woon mijn hele leven
onder de boom. Een heel stuk Nue-
nen is weg, maar met storm was ik
wel bang voor de boom."

Pastoor Kuipers, voor wie volgens
de overlevering ooit in 1632 de
boom is geplant, keert in vol ornaat
even terug 'aan gene zijde' om de
boom nog eenmaal te eren en met
wijwater te besprenkelen. In een
meneeling van requiem en klucht

Maar met de boom verliest het dorp
veel meer dan een markant monu-
ment . De boom heeft in de geschie-
denis van Nuenen zelfs een rol van
levensbelang gespeeld. In de oorlog
kropen onderduikers tijdens raz-
zia's in de enorme dichtbegroeide
kruin die tientallen meters boven
het dorpsplein uitstijgt en ontkwa-
men op die manier aan de Duitsers.
De dorpelingen 'vechten' inmiddels
om een relikwie van de boom die in
drie uur tijd is omgehaald. De ge-
meente hoopt dat de laagste kruin
van de etagelinde, die een soort
prieeltje vormt, kan worden behou-
den. De 16 meter stam die is afge-
zaagd, is inmiddels geadopteerd
door hovenier Fons Linders die het
burgercomité Lindeboom heeft op-
gericht. „Het zou doodzonde zijn
als de boom in de openhaard ein-
digt. Ik stort de holle boom vol be-
ton en laat hem begroeien met
klimplanten. Hij krijgt een markan-
te plek ergens in het dorp zodat
iedereen hem kan blijven zien."

Alles speelde zich volgens de dorpe-
lingen de afgelopen honderden ja-
ren rond de linde af. Onder de hart-
vormige bladeren van de linde
verklaarden Nuenenaren elkaar de
liefde en het water uit de dorps-
pomp onder de linde maakte
vruchtbaar, zo geloofde men. De sa-
cramentsprocessies werden er ge-
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t
Na een leven getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is, voor ons vrij onverwacht,
van ons heengegaan onze lievemoeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus,
tante en nicht

Anna Maria Scholtz
weduwevan

Hendrik Borger
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.

In dankbareherinnering:
Brunssum: HJ. Borger

enR. Borger-Jansen
Lynwood-Australië: R. Borger

Heerlen: J.C.van Roekei-Borger
en A. van Roekei

Bergheim-Duitsland: M.A. Heimann-Borger
en R. Heimann

Brunssum: S. Borger t
en A. Borger-Weber

Brunssum: A. Wings-Borger
en H. Wings
kleinkinderenen
achterkleinkinderen
Familie Scholtz
Familie Borger

Brunssum, 28 december 1994
Corr.adres: Walcundusstraat 13
6444 TX Brunssum
De uitvaartdienst, geleid door ds. A.W.J. v.d.
End, zal plaatsvinden op zaterdag 31 december
om 12.00 uur in de Bethelkerk, gelegen aan de
Heugerstraat te Brunssum.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
begraafplaats gelegen aan de Marebosjesweg te
Treebeek-Brunssum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk; overtuigd van
uw medeleven is er geen condoleance.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving ontvan-
gen mochten hebben, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t
Tot ons groot verdriet is, na een langdurig ge-
dragen lijden, toch nog onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma, zus, tante en nicht

Johanna Jacoba
Hartgers

echtgenotevan

Antonius Martinus Aspers
Zij overleed op 48-jarige leeftijd.
Een speciaal woord van dank aan het verple-
gend personeel van de dialyse-afdeling 1-W en
aan afdeling 4-W van het De Weverziekenhuis
te Heerlen.

Heerlen: A.M. Aspers
Heerlen: Martin en HanneAspers-v.d. Sluis

en Jeffrey
Heerlen: Johnnyen Edith Aspers-Smeets
Heerlen: Lydia Aspers

Familie Hartgers
FamilieAspers

28 december 1994
Rubensstraat 14, 6415 VC Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 31 december a.s. om 11.00 uur
in de H. Geestkerk aan de Kasteellaan te Heer-
len, waarna aansluitend begrafenis op de ker-
kelijke begraafplaats in de Kakert te Land-
graaf.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.40 uur achter in de kerk.
Tevens is er ten bate van de Nierstichting een
extra collectebus in de kerk aanwezig.
Avondwake vrijdag 30 december om 19.00 uur
in de parochiekerk van het H. Hart te Schande-
len.
Jo is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30 te Heerlen. Gelegenheid om afscheid te ne-
men dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.

In plaats van kaarten
Langs deze weg willen wij u bedanken voor al
uw blijken van medeleven ons betoond bij het
overlijden en de begrafenisvan

Maria Josephina
Smeets
weduwevan

Jan Peter Hodinius
De zeswekendienst zal worden gehouden op 7
januari 1995 om 19.00 uur in de parochiekerk
St.-Jozef te Heerlerbaan.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, december 1994.
A Gen Giezen 22.

tJos Thiessens, 77 jaar, echtgenoot van Isabella
Heuts, Demertstraat 135, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats oip vrijdag 30 december
om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Petrus
Banden te Heer-Maastricht.

tJef Thomassen, 75 jaar, echtgenoot van Anna
Brouwers, Gasthuis 61, Bemelen. De uitvaart-

dienst vindt plaats op vrijdag 30 december om
10.30 uur in deparochiekerk van St.-Laurentius te

Bemelen.

tPierre Vrieselaar, 71 jaar, St.-Lucassingel 23,
Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats op

vrijdag 30 december om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Anna te Maastricht.

tTonnie Cobben, 65 jaar, echtgenoot van Harrie
Pieters, Ambyerweg 4, Rothem-Meerssen. De

uitvaartdienst vindt plaats heden, donderdag 29
december om 11.00 uur in de parochiekerk van het
H. Hart van Jezus te Rothem-Meerssen.

In de advertentievan

Maria Heutmekers
weduwevan

Mathijs Nijsten
is abusievelijk vermeld dat de avondmis in de
Christus Koningkerk zou zijn, dit moet echter
zijn:
heden, donderdag 29 december om 19.00 uur
in de kapel van bejaardencentrum Bunderhof
te Geleen.

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

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
man, vader, schoonvader en opa

Ton Slangen
zal worden gehouden op 31 december a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk van St.-Pancratius
te Munstergeleen.

Tonnie Slangen-Kurver
Kinderen en kleinkinderen

tHar Vestjens, 67 jaar, echtgenoot van Annie
Moonen, Molenweg 53, 6088 AP Roggel. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehoudenvrij-
dag 30 december om 10.30 uur in de parochiekerk
van deH. Petrus te Roggel.

tAnna Stultiens, 84 jaar, echtgenote van Petrus
Keulen, Vogelsbleek 20 Weert. Corr.-adres: J.

Keulen, Ittervoorterweg 79, 6005 NP Swartbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
vrijdag 30 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Cornelius te Swartbroek.

Enige en algemene kennisgeviJ

tNa een geduldig lijden is tot otf
droefheid van ons heengegaan D*
echtgenoot en vader

Jan Niezing II
echtgenoot van

Maria Ida Stevelmans
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar,voorzi'
van het h. oliesel.

Brunssum: M. Niezing-Stevelman s
Roelof
FamilieNiezing
Familie Stevelmans

6444 AZ Brunssum, 28 december 1994
Sweelinckstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 0

zaterdag 31 december om 11.45 uur in de W
centius è Paulokerk te Brunssum-Rumf*
waarna aansluitend de crematie in het crema''
rivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is"
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoeK
de kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaarten
trum, gelegen aan de Heugerstraat 4a te BnU*
sum, alwaar gelegenheid is tot afscheid netf'
dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.

A Bloedbank
W Zuid Limburj

heeft nieuw donoren
nodig!o43 877778
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MANOU DESIGN, WOONBOULEVARD HEERLEN, IN DEN CRAMER 174, Ly^'^B |^
6412 PZ HEERLEN, TEL: 045 - 754144. DONDERDAG KOOPAVOND.

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN
VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD
IS, LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN

GEWOON LINKS LIGGEN...
Bei Spiral als 't gesegmenteerdverspreid

moet worden!

' Fabneksslraal 7. 5961 PKHorst.| j^» Postbus 6094. 5%0A8 Horst,
telefoon 04709-84222. ' V— lax 04709-84333
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De Zonnebloem
bestaat 45 jaar
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dezonnebloem
Postbus 2100
4800 CC Breda

Telefoon (076) 602060

poliklinieken gesloten
op vrijdag 30 december

Op vrijdag 30 december zijn alle poliklinieken van het
ziekenhuis, zowel in Heerlen als in Brunssum, gesloten.
Dit geldt ook voor de afdelingen Bloedafname en
Radiodiagnostiek. Voor spoedgevallen is de
zondagsdienst van toepassing.

Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg || fll
Ziekenhuis De Wever & Gregorius

Donderdag 29 december 1994 "20



0 Martin Puta van Dukla
Praag (rechts) komt te
laat omRutger Sanders
(V&L) van een
doelpoging af te houden.

Foto: PETER ROOZEN

SANKT GALLEN - De hand-
balsters van landskampioen
Swift zijn slecht gestart in het
internationale toernooi in het
Zwitserse Sankt Gallen. In het
openingsduel tegen RK Krim
Electra (Slovenië) speelde de
Roermondse ploeg gelijk: 22-22.
Tegen Ferencvaros uit Boeda-
pest, een van de tegenstanders in
de Champions League, ging
Swift fors onderuit: 28-13. Van-
middag speelt Swift de laatste
groepswedstrijd tegen het Noor-
se Lunner IL. In de avonduren
en morgen worden de plaatsing-
wedstrijden gespeeld.

Dames Swift
onderuit

ROME - De benefietwedstrijd
tussen AS Roma en het gelegen-
heidsteam Christmas Stars voor
de slachtoffers van de overstro-
mingen die eerder dit jaar
Noord-Italië troffen, heeft ruim
honderdduizend gulden opge-
bracht. Het geld gaat naar scho-
len in de stad Alessandria. In
Rome maakten Moriero en Sta-
tuto de doelpunten voor de
thuisclub. De Kroaat Vlaovic
scoorde in de laatste minuut te-
gen: 2-1. Er waren 25.000 toe-
schouwers.

Scoren voor
goed doel

Tempo

Benetton wacht
tot eind januari
ROME - Benetton zal pas eind
januari de tweede rijder in de
formule 1-renstal naast wereld-
kampioen Michaël Schumacher
aanwijzen.Dat verklaarde direc-
teur Allessandro Benetton giste-
ren in een interview in La Gazet-ta dello Sport. De financier
verklaarde dat de Brit Johnny
Herbert de beste papieren heeft.
Jos Verstappen is eveneens kan-
didaat. Er is geen sprake van het
aantrekken van de 41-jarigeBrit
Nigel Mansell.

international tekende een con-
tract tot 30 juni 1997.

tijd ontdekt bij de vierdeklasser
San Christovao. Hij scoorde bij
nationale topclub Cruzeiro Belo
Horizonte zo gemakkelijk dat hij
al snel 'het achtste wereldwon-
der' werd genoemd. Op 17-jarige
leeftijd debuteerde hij in de Bra-
ziliaanse nationale ploeg met een
juweel van een doelpunt.
Na het wereldkampioenschap in
de Verenigde Staten, waarin hij
tot de 22 behoorde, maar niet in
actie kwam, werd hij getransfe-
reerd naar PSV. Na een briljante
start oogstte hij langzaamaan
kritiek. Vooral van interim-trai-
ner Kees Rijvers, die hem een
gebrek aan ambitie en conditie
verweet.

PORTO ALEGRE - Ronal-
do heeft met zijn optreden
in de Braziliaanse ploeg te-
gen Rest-Joegoslavië (2-0)
de toorn opgewekt van zijn
bondscoach Mario Zagalo.
De PSV'er kwam twaalf
keer in kansrijke positie
voor doel, maar verprutste
alle gelegenheden. Verder
blonk hij uit door een apa-
thische houding in de punt
van de aanval. Na ruim een
uur mocht Ronaldo gaan
douchen

hem niet nodig voor de kam-
pioenschappen van Zuid-Ameri-
ka," verklaarde de opvolger van
Carlos Alberto Pereira. „Roma-
rio kon zich dergelijk stilstaand
voetbal wel permitteren. Hij was
altijd wel goed voor een doel-
punt," aldus Zagalo.

„Als hij nog eens zo lui is, heb ik Ronaldo werd op 15-jarige leef-

De bondscoach heeft zijn hoop
gevestigd op Dick Advocaat,
PSV's nieuwe trainer. „Advocaat
is niet de eerste de beste. Ronal-
do is een grandioos talent. Hij
heeft het in zich de opvolger van
Bebeto of Romario te worden."

Advocaat

" Radomir Simunek gaatRichard Groenendaal vooraf in de modder van Loenhout. Foto: epa

Simunek klopt Groenendaal
LOENHOUT - Radomir Simunek won in Loenhout de
vierde wedstrijd in een reeks van vijf voor de wereld-,
beker cyclocross. De Tsjech was in de slotfase te sterk
voor Richard Groenendaal. Klassementsleider Danie-
le Pontoni deed met zijn derdeplaats goede zaken.

De Italiaan zag tot groot genoegen dat zijn voornaam-
ste rivaal, Adri van der Poel, na twee opeenvolgende
overwinningen voor de Super Prestige Trofee - de
grote tegenhanger van de wereldbekercyclus - in de
blubber bleef steken en niet verder kwam dan de
achtste plaats. De achterstand van Van der Poel
groeide daardoor tot negen punten.

. st Werd orde op zaken gesteld.a °leek met name Lathoud, de
V-ï international, onhoudbaar

_tt t*? anders uiterst betrouwbare
fw . te- defensie. Voeg daarbij de
..Logheid van eerste doelman

MVV oefent in
Harderwijk: 4-1

\*.w ERWIJK -MW won de oe-
P .a ec* strijd tegen de amateurs van
Dj 1 Wit in Harderwijk met 4-1.
"tL Maastrichtse produktie die
Nld k'J rust °P het scorebord.r ,*f' was afkomstig van Hans Vis-
ta* Wee keer raak), Maurice Hof-
p.{ yen Richard Roelofsen. Trainer
'..(j ergoossen benutte de gelegen-
., om praktisch de gehele selectie

Stra ctte te laten komen. Roberto
\f °ntbrak. Hij vervoegde zich

.er jeen onderzoek van de gebies-
de.,. e knie in het ziekenhuis van

Manchester United
mist thuis kansvoor open doel
t^elri ~ ManchesterUnited ver-
*_a de dekans leider in de Premier
?l .i^ te worden. De thuiswed-
!*<_tst

tegen Leieester City, voor-
Slkl ein e hoogste Engelse voet-
%/*?sse, eindigde in 1-1.
Bio hester United verknoeide le-
St Coringskansen. In de 61e mi-
Ver^001- Kantsjelkis van twintig
VgJ raak. Vier minuten later

e f-.^hitlow voor de verrassen-
de jj Leieester miste in
S 00t^ase nog een goede kans op
(,iverVerwinning op Anfield Road.
\ ju?oo* versloeg de tweede club
Wftenchester, City, met 2-0. Met

el _.3an phelan, die zijn eigen
'thj*1*"1 passeerde, en Fowler. Li-
Vt vr staat nu vierde, ex aequo

N°ttingham Forest.

'Ï-EEN - De zevende editie van de Limburgse Handbalda-

'kende een valse start. Slechts twee van de vier openings-
tijden - die van Dukla Praag tegen GUIF/Eskilstuna
>34) en het door Hirschmann/V&L verrassend met 28-27 ge-

duel tegen Europacup I-finalist Dukla Praag - beant-
*>rdden aan het verwachtingspatroon dat bij een als 'inter-
lQn.aal toptoernooi' geafficheerd evenement hoort. Lands-

Horn/Sittardia verloor kansloos van Paris SG en het
orse Sandefjord stelde teleur met een kansloze nederlaag te-
-1°Pnieuw Paris SG.

cijfers handbaldagen
Eerste dag: Paris SG-Horn/Sittardia
24-18, Dukla-GUIF 31-34, Sandef-
jord-PSG 13-28, V&L-Dukla 28-27.
Stand poule A: 1. 2-4, 2. Sittardia 1-0,
3. Sandefjord 1-0. Stand poule B: 1.
GUIF 1-2, 2. V&L 1-2, 3. Dukla 1-0.
Programma vandaag: 14.00 uur:
GUIF-V&L, 15.30 uur: Sittardia- San-
defjord, 19.30 uur: kruisfinale, 21.15
uur: kruisfinale.

j?de tegenvallende prestatie van
oren en de stunt van V&L be-

laen de Limburgse deelnemers in
J geval ruim uitzicht op de
finales. Tegenvaller voor de

[a,1isatie is het feit dat Dukla
i !?> na twee nederlagen, zo goed
'^ansloos is voor het bereiken

kruisfinales.

Dick Mastenbroek - hij kreeg geen
vrij van zijn werkgever - en de ver-
liesbeurt is verklaard.

De tweede wedstrijd, tussen GUIF
Eskilstuna en Dukla Praag, onte-
genzeggelijk de sterkste ploegen in
Geleen, bood het beloofde spekta-
kel. De Tsjechen en Zweden speel-
den het klaar in zestig minuten
handbal 65 keer te scoren.

j» grootste voorsprong bedroeg
Hj,. 2es treffers. Door de grotere
ll.'tle aan Tsjechische kant wist
!d t nog terug te komen tot op
ito u *er' maar de 28-27 overwin-
J «Wam niet in gevaar. De zege
S Wel ten koste van enkele uit-

lj lrigen en zelfs een rode kaart,
Iv dat zal het interimtrainersduo
jjj s en Geuskens worst wezen.

h H ls zeker van een plaats in de
Psfinale.

dekaart

~ was uitgerekend V&L dat het
'hr tte en wat karig opgekomen

lek in Glanerbrook op de val-
[ia_' at teven inblies. Door de veel

Èj^s van start gegane Tsjechen
~ukla van meet af aan op ach-

j.^nd te houden, kreeg het won-f gestalte.

In een moordend tempo werden de
aanvallen afgewikkeld, terwijl de
toeschouwers naar adem happend
de technische staaltjes aanschouw-
den. De Zweedse handbalkunst
werd gisteren alleen overtroffen
door de enorme inzet van V&L, dat
het welbekende 'schokeffect' na het
vertrek van trainer Mayntz opti-
maal uitbuitte.

kingsverband aan. De coöperatie
omvat vooral de uitwisselingvan
spelers.

sportkort" ZAALHANDBAL - Vandaag
houdt Kempen/BDC in sporthal
Terwaerden in Landgraaf een
toernooi voor jeugdteams. Van
de partij zijn onder meer BDC,
V&L, Blauw Wit en Olympia. De
wedstrijden beginnen om 10.00
uur.

" NAPELS - Napoli heeft pro-
test aangetekend tegen de 1-0
zege van Eintracht Frankfurt in
de derderonde van het Uefacup-
toernooi. Volgens de Italianen
speelden de Duitsers tijdens het
duel in Napels met vier buiten-
landers, terwijl er slechts drie
zijn toegestaan.

" VOETBAL - De voormalige
Schotse international George
Burley is benoemd tot nieuwe
manager van Ipswich Town. Als
speler kwam hij vijfhonderd
keer uit voor de club."VOETBAL - Mexico heeft zich

kandidaat gesteld voor de orga-
nisatie van de eindronden van
het WK 2002. Eerder meldden
zich Japan en Zuid-Korea reeds
bij de Fifa.

" VOETBAL - FC Twente en
Heracles gaan een samenwer-

Basketballers
verliezen
HAARLEM - Het goede spel van
het Nederlands basketbalteam
werd gisteren niet beloond.
Oranje verloor de eerste wed-
strijd in de tweede ronde van de
Haarlemse Week tegen Zrinjevac
Zagreb met klein verschil: 78-80.
Nederland gaf de Kroaten kra-
nig partij. Tot de rust werd er
geconcentreerd gespeeld, waar-
door Oranje met één punt ach-
terstand (41-42) de kleedkamer
inging. In de tweede helft leidde
het felle spel zelfs tot acht pun-
ten voorsprong, maar de onerva-
renheid brak het samenraapsel
van coach Van Helfteren op. Za-
greb sloop punt voor punt dich-
terbij en naaide dewinst binnen.

(ADVERTENTIE)

Voor 1995
JOUWE ROETSCH!

(happy landing)

meesterlijke kleding
Vanaf heden
OPRUIMING

Wiel Eijssen
mode shop

Theaterpassage 13 Kerkrade
teletoon 045-454617

" DAMMEN - Nederland won
het derde deel van de meerdaag-
se interland tegen Wit-Rusland
met 11-9. De stand is 34-26 voor
Oranje.

" VOETBAL - Hamburger SV
heeft de Duitse spits Frank Or-
denewitz voor een miljoen DM
van de Japanse club United Ichi-
hara overgenomen. De oud-

Danny Nelissen wint
mountainbike-cross

MAASTRICHT - Danny Nelis-
sen laat het er niet bij zitten.
Koud afgestapt als prof won hij
een wedstrijd in de 'nieuwe' om-
geving.
De wielrenner uit Sweikhuizen
die terugkeert naar de amateurs,
omdat hij na beëindigingvan het
TVM-contract geen nieuwe
werkgever vond, was de sterkste
in een mountainbike-wedstrijd
te Maastricht. In een veld van
specialisten klopte hij Raymond

Meijs met een banddikte.Noël van der Leij won op het
Maastrichtse Dousberg-parcours
de zevende veldrit voor het Ger-
rit Scholte-klassement. Zijn di-
recte belager, Pascal Alleleijn,moest bijna 1,5 minuut prijsge-
ven, terwijl de Duitser Holger,
Schneiders die als derde eindig-
de, zelfs op één ronde werd ge-
zet. Dat overkwam ook Roger
Vrancken, de felste belager van
Van der Leij in hetklassement.

Record op eerste
dag Swimmeet

MAASTRICHT - Hoogtepunt van
de eerste dag van de International
Friendship Swimmeet in Maas-
tricht was de verbetering van het
nationale aspirantenrecord op de 4
maal 50 meter Vrije slag. Het esta-
fetteteamm van Proface/DAW
kwam uit op 1.44.02. De oude limiet
was 1.44.06.
Limburg zwom met twee gouden,
twee zilveren en vijf bronzen plak-

ken in de A-finales goed mee in het
sterke deelnemersveld. Eerste
plaatsen waren er voor Daniëlle
Tanghe van RZ op de 100 meter
schoolslag (81-83) en llona Birsak
van HZPC op de 100 meter school-
slag (77-78).
Britta Moonen bemachtigde zilver
op de 100 meter schooslag. Cynthia
Hoelsgens deed dat op de 50 meter
rugslag. In het verenigingsklasse-
ment leidt de ploeg van Arke de
Dinkel na de eerste dag met een
puntentotaal van 242, op ruime af-
stand gevolgd door Proface/DAW
(145).

Lichtpuntje voor Van Basten
ANTWERPEN - Professor Martens heeft een lichte verbetering ge-
constateerd in de gekwetsterechterenkel van Marco van Basten. Vol-
gens een verklaring van de arts in de Apra-kliniek van Antwerpen,
waar van Basten met clubarts Tavana van AC Milan een routinebe-
zoek aflegde, is de verbetering nog niet voldoende om over te gaan tot
collectievetraining bij deItaliaanse club. VanBasten mag de enkel bij
zijn individuele training wel iets meer belasten.

Braziliaanse coach
hekelt luie Ronaldo

US Qüel Sandefjord - Paris SG was
chien nog wel de grootste te-

(. telling van de openingsdag.
">m etl was getover van de
l^den uit Eskilstuna. Al werd de
Irst rommelige strijd met liefst

overtuigend door de Franseng °"men, de afgang van de Noren
(^e organisatoren pijn gedaan
(J;11- Sandef jord werd namelijk

favoriet beschouwd, maar
igj naar alle waarschijnlijkheid
il sterkste spelers naar het

afgevaardigd.
J>eris 'spelersmakelaar' en toer-

organisator Wil Knols, die te-ijj^steld was door de prestatie
ip de Noren, ontbrak slechts één
*n r°P aPPel> al zegsen na~

°P shirts natuurlijk niet alles.

Franse slag
L deed landskampioen Sittardia
feji* teder geval in de eerste wed-
P* __ .er. Bij rust was Paris Saint
t^éilfin ll:*~lü) no8 binnen hand-
ig je en leken de krachtsverschil-
fcj^'et echt groot. De Parijzenaars
_^en echter met de bekende Fran-ag te zijn begonnen.
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DOOR HANS STRAUS

Geleens team schudtpubliek Handbaldagen wakker met zege op Dukla

V&Lzorgt voor spektakel

sport
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Te k. NISSAN Sunny 1.6
GTi 16 V, Twincam, bwj.' 87,
iets aparts. ’ 10.500,-.
Telefoon 04404-2400.
Te k. Nissan BLUEBIRD,
2.0 GL, '84, APK 11-95,
’4.750,-. S 045-255784/
254416.
OPEL Kadett C, bwj. '78, i.z.
g.st., APK dec-'95, vr.pr.
’900,-. Telef. 045-742035
(18.00 en 20.00 uur).
Opel KADETT 1300 cup s-
drs., brede sportwielen en
nw. banden, striping, spoiler,
bwj. '87, nw. APK, in nw.st.

’ 6.450,-. Tel. 045-323178.
Te k. Opel KADETT 1.6iGT,
sportw., achterspoiler, APK
6-95, kleur wit, i.st.v.nw.,
bwj. '89, ’8.500,-. Holland-
se auto. Zien is kopen. Telef.
045-223090.
Te koop CORSA 1.2 Swing,
5-deurs, '89, i.z.g.st.

’ 9.500,-. Tel: 046-371195.
KADETT type 1.3 LS Hatch-
back, '87, sportw., als nw,
’6.500,-. g 045-424128
KADETT type 1.3 LS '86
stationcar, als nieuw,
’3.950,-. g 045-424128
Te k. OPEL Corsa 1.4i Joy,
3 drs., bwj. 12-93, km.st.
4000, ’22.950,-. Telefoon
046-520015.
Opel KADETT 1.61, bwj. '89,
3-drs., LPG, wit, i.z.g.st.,
’7.950,-. 046-519291 b.g.g.
046-581841.
Opel KADETT 1.2 LS, bwj.
'85, bijzonder mooi, prijs

’ 4.950,-. Tel. 045-255784.
Opel KADETT 1.2 S, '84,
APK, i.z.g.st., ’2.750,-.
Telef. 045-255784.
Opel KADETT 1.3 autom.
'83, orig. 55.000 km.,

’ 2.800,-. Tel. 045-255784
Opel ASCONA '82, 1.6
Hatchback, vr.pr. ’1.000,-.
Tel. 045-752005.
Te koop OPEL Kadett City, i.
z.g.st., bouwjaar '79, APK 7-
95. Tel. 046-521566.
Te k. rode Opel KADETT
Club, '87, 2e eig. vaste prijs
’7.000,-. Tel. 04450-2123.
Opel Combo 1.7 D, bwj. '90,
grijs kent. W. FEIJTS Auto's
Vaesrade 61-63 Nuth. Telef.
045-243317.
Te koop Opel KADETT 1 .ei,
bouwjaar '90. Telefoon 045-
-243317
Wat VERKOPEN? Adverteer
uia __ .-71QQ__

Auto's
Opel SENATOR 2.5 E '88
aut. ’11.750,-; Opel Kadett
1.3 HB '87 ’5.950,-; Nissan
Micra 1.2 '91 ’9.750,-; Ford
Escort 1.6 '87 ’5.250,-; To-
yota Corolla HB 16 V '88
’8.500,-; WV Golf '86
’5.500,-; Nissan Sunny D
'85 ’2.500,- '87 ’5.500,-;
Nissan Sunny 1.5 '84
’1.750,-. Telef. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
KADETT GT model '86,
APK 1-96, zeer mooi,

’ 5.500,-. Tel. 045-423750.
Te koop Opel KADETT cou-
pé, bwj. '79, pr. ’650,-.
Telefoon 045-721053.
Te k. PEUGEOT 405 1.6
GLi, bwj. '90, antraciet, km.
85.000. Telef. 045-417088.
PEUGEOT type 205 Accent,
'87, rood, bijz. mooi,
’5.950,-. _? 045-424128
PEUGEOT 405 SRi, bwj. '91,
stuurbekr., cv., i.z.g.st.,
’15.750,-. 046-519291 b.g.
g. 046-581841.
PEUGEOT 405 GXi super-
auto, 53.000 km. ’22.950,-.
Göttgens Sittard. Tel. 046-
-516565. Al meer dan 60 jaar.
Wegens bedrijfsauto te koop
PEUGEOT 205 La Coste
met div. extra's, i.g.st., '85,
APK 11-95. 046-751917.
PORSCHE 944 S bwj. '82,
sportwielen, elec. ruiten, ge-
tint glas, nwe. APK, in staat
van nieuw, pr. ’12.500,-.
Telef. 045-223178.
Te k. PORSCHE 944 bwj.
'82, elke keuring toegest., vr.
pr. ’ 13.750,-. 046-331079.
Te koop Renault ALPINE V6
GT, bwj.'Bs, kl. rood, vr.pr.

’ 20.000,-. Tel. 046-337878.
Te k. RENAULT F4, grijs
kenteken, bwj. '85, 72.000
km., Tel. 04498-57700 na
18.00uur 0049-2456-3343.

RENAULT 5 TR 1400 Cos-
mopolitan 5-drs. 5-bak, wit,
74.000 km, 1e eig. bwj. '90

’ 8.750,-. Tel. 045-729036.
RENAULT 5 TR 141, bwj. '90,
Ferrarirood, met sportvlgn.
sunroof, apart mooi, i.nw.st.

’ 7.950,-. 043-254462. *RENAULT Alpine V6GT, '85,
nieuw type, ’19.500,-, (in-j
ruil mog. g 043-478985.
Te k. SEAT Malaga GLX 1.5,
bwj. aug. '90, 39.000 km, div.
extra, i.z.g.st., prijs n.o.t.k.
Tel 04..-444_fi_

Wij bieden u "NU" aan:
Jetta C 1.6 D 4-drs. schuifdak 1989 ’ 12.950,-*
Jetta 1.6Pacific met., centr. vergr 1991 ’ 19.950,-*
Vento CL 1.6 75 pk metallic 1993 ’ 29.950,-*
Passat CL 1.8 90 pk metallic 1989 ’ 18.900,-*
Passat CL Variant 1.8 90 pk dakr. st. bekr 1991 ’ 25.800,-'
Passat GL 1.8 90 pk met., st. bekr., cv 1991 ’ 25.700.-*
Golf Avance 1.3 c.vergr 1987 ’ 10.900,-*
Golf _Tf 16V 3-drs„ sch.dak, alu-wielen 1987 ’ 15.950,-*
Golf 1.8 90 pk, Memp. schuifdak 1988 ’ 12.900,-*
Golf C 1.6 1989 ’ 15.250.'
Goll CL 1.3 1990 ’ 16.900,-'
Golf CL 1.3 1991 ’ 17.000,-'
Golf CL 14 5-drs 1992 ’23 800,-*
Golf GTI mettalie, div. extra 1992 ’ 32.850,-'
Golf GL 1.8Atl., 5-drs.. met., v. extra
11000km 1994 ’33.950,-'

Audi 80 1.8S org . schVd., met. sportpakket, cv. 1988 ’18.800,-'
Audi 80 1.8N7spk st bekr 1989 ’ 19.650,-'
Audi 80 Turbo D metallic 1989 ’ 21.800,-'
Audi B018 S automaat, met. st.bekr 1990 ’26.800,-'
Audi 80 2.0115 pk, met., veloursbekl.,
cv., st bekr 1991 ’26.900,-'
Audi 80 TD 1.9 75 pk. st.bekr 1992 ’ 34.850,-'
Audi 80 Avant 2.0 E dakreling, st.bekr., cv.
alarm, alu-wielen, met. 20.000 km 1993 ’ 42.450,-"
Audi 1002.3 ABS, org. schuifdak,
houtinleg, metallic, alu-wielen 1992 ’ 29.600.-*
Suzuki Samurai zwart 1992 ’ 16.900,-*
Golf Van 0 metallic 1993 ’ 22.450,-'
Volvo 340 DL 1.7. cv., get. glas 1987 ’ 7.900,-'
Opel Kadett 1.6automaat met 1987 ’ 9.450,-'
Fiat Tipo 1.6 S 5-drs 1988 ’ 9.800,-'
Opel Veetra 1.6 5-drs. met., aluwielen 1989 ’ 16.250,-'
Volvo 440 GL stuurbekr., met., v. extra 1989 ’ 15.750,-'
Opel Kadett HB 1.5Turbo D 1990 ’ 14.650,-'
Mercedes 190E met., st.bekr., alarm 1990 ’24 850,-*
Seat Ibiza XL 1 2 veel extra's 1991 ’ 13.650,-*
Ford Sierra Azur met., org. sch.d 1991 ’ 17.000.-'
Peugeot 405 GLi aut, met., st. bekr 1991 ’2l 900,-'
Peugeot 405 GLi station, dakr, org. sch/d., met. 1991 ’24 650,-'
BMW 318imetallic, div. extra's 1991 ’ 33.650,-'
Ford Sierra 2.0ialu-wielen, div. extra's 1992 ’ 21.950,-*
Opel Astra GT 5-drs., div. extra's 1992 ’ 25.900,-*
Opel Astra 1.6 GLS 5-drs.. met., div. extra's ... 1992 ’ 24.900,-*
Nissan Primera LX metallic 1992 ’ 26.800,-'
Opel Astra Sedan aut., met, st.bekr.
org. sch.d., el. ramen, cv 1992 ’ 29.800,-'

VOORWAARDEN:
1) Vaste prijs bij geen inruil.
2) Inruil uitsluitend tegen autotelex-waarde.
3) Geen kosten rijklaar maken.
4) 6 maanden ofresterende fabrieksgarantie.
5) Incl. afleveringsbeurt.
6) Reserveren niet mogelijk.
7) Deze prijzen zijn geldig t/m 31-12-94.
*) Deze auto's zijn van 1e eigenaar. 3__
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Seat TOLEDO, I.Bi sport,
bwj. '93, rood, div. extra's,
’22.750,-. 046-519291 b.g.
g. 046-581841.
Te koop Suzuki ALTO, bwj.
'92, in nw.st., 26.000 km,
’9.750,-. g 046-371195.

Te k. Toyota CELICA ST,
bwj. '82, vr.pr. ’1.500,-.
Telefoon 046-338705.
Weg. omst.heden Toyota
Corolla 1.3 DX AUTOMAAT,
nieuw model '87, ’6.750,-
-of t.e.a.b. Tel. 04406-12577

Suzuki ALTO aut., m. '84,
Irood, zeer mooi, met APK,

’ 1.950,-.Tel. 045-320457.
Volkswagen GOLF diesel
1600, bwj. '89, km.st.
124.000, met onderh.boekje,
nw. banden, trekh, sunroof,
radiocass., APK 9-11-95,
als nw. ’8.500,-. Telef. 045-
-323178.
Te k. VW GOLF Manhaften
1.3, LPG, blauw, bwj. '90,
’13.500,-. Tel. 04499-4220.
VW POLO 1.3 CL Coupé, 3-
drs., bwj. '91, zwart, sport-
velgen, ’13.250,-. 046-
-519291 b.g.g. 046-581841.
VW JETTA, bwj. '87, grijs-
met., sportvelgen, ’ 7.250,-.
046-519291 b.g.g. 046-
-581841.
Te k. GOLF GTi, bwj. '86,
zeer mooi, vele extra's, inruil
evt. mog. Tel. 046-753964.
Te k. VW Golf 1800, bwj. '86,
APK 11-95, vele extra's.i.g.
st., ’ 7.500,-. 045-217122.
VW PASSAT CL, nw. model
'89, ANWB-keuringsrapport,
85.000 km, absoluut nieuw,
’13.950,-. Tel. 045-423750.
Te k. VOLVO 440, kleur wit,
bwj. '91, i.g.st, vraagpr.

’ 15.500,-. g046-526739.
Te koop gevr. VOLVO 340,
343 en 360 vanaf bwj. '82
t/m '87/'BB. g 046-377545
Schuttersstr. 14, Elsloo.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, wij
betalen een redelijke prijs,
en halen alles gratis af. Tel.
04405-2074.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratis op-
halen. g 045-228604.
100-Tal AUTO'S met APK'
va. ’750,- tot ’10.000,-;
Kadett; Escort; Fiësta; Golf;
Uno enz. Inr. fin. Handelswg
1, Susteren. g 04499-5204.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
Ook Lada's. 045-411572.
Te koop zeer betrouwbare
en goed onderhouden Ford
FIËSTA 1.1, bwj. '84, nw.
APK, vr.pr. ’2.450,-. Tel.
045-441426.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te koop LADA Niva, bouw-
jaar '82, kleur wit, i.z.g.st.
Telefoon: 043-626983.
Honda CIVIC 1.4 DL auto-
maat, bwj. '82, wit, km.st.
118.000, pr. ’ 1.500,-. Telef.
045-742928.

SUPERCARS Akerstr. Nrd.
20a, Hoensbroek heeft voor
U: Ford Escort XR3i Turbo
Look '87; Stationcar Peu-
geot 305 GR '87; Escort sta-
tioncar '85; VW Scirocco '82;
Volvo 440 bwj. '91; Citroen
BK bwj. '86 LPG; Escort
XR3i zeer mooi bwj. '87;
BMW 316 bwj. '85; Ford
Siërra 2.0 Ghia 1600 bwj.
'86; Kadett station '87; Ford
Orion 1.6 L autom. '86; Es-
cort 1400 CL '86 en '87; Golf
1600 '86; Escort '84; Alfa t.
33 '86; Mitsubishi Tredia bwj.
'83; Toyota Celica bwj. '82;
Ford Siërra '85. Nog diverse
goedkope inruilers. Telef.
045-222455/231448.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's en busjes tot plm.
'87. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstraat 14, Elsloo.
Telefoon 046-377545.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendrix, Bom. Tel.
04498-55050.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Tegen
elke redelijke prijs. Gratis af-
halen.g 045-213852.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
g 045-232075 Of 214403.
Te koop gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Gratis af-
halen. TeL. 045-752574.
Topprijzen! Met spoed voor
export gevraagd: bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.
Te koop TOYOTA Corolla
1.8 DX diesel bwj. '87, vr.pr.

’ 4.500,-. Telef. 04405-
-3980 na 18.00uur.
Te k. TOYOTA Corolla, 1.3
LX, i.z.g.st., '89, ’11.950,-.
Telef. 04404-2400.
Te k. Opel KADETT GSi, 2.0.
L, '87, diverse extra's,

’ 10.750,-. g 04404-2400
GEVRAAGD Lada's en
Skoda's, bwj. '85 tot '91,
zonder APK geen bezwaar.
Tel. 04958-91917 b.g.g. 06-
-52.964552.
OMEGA 2.0 iGL, bwj. '91, st.
bekr., cv., ABS, el. schuifd.,

’ 17.750,-. 046-511293.
Seat MARBELLA, 1991, zo

?oed als nieuw, ’7.400,-.
el. 046-583015.

Te k. Ford ESCORT bwj. '80,
kl. rood, vr.pr. ’500,-. Telef.
046-518881 na 18.00 uur.
Te koop Ford ESCORT bwj.
'87, goed onderhouden,
APK gek., pr. ’6.750,-.
Telef. 043-645563.
Te k. gevr. AUTO met of
zonder schade, ook vracht-
wagens. Steskensstraat 39,
Stem. 046-335060.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel'B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
Boemers, maltezers,
YORKS., west. h.w. terr.,
tekkels, Tibet, terr., Shi-
Tzu's, poedels, Jack Rus-
sels. Walem 11a, Schin op
Geul. 04459-3097/1237.
LIHO Dierenhotel hele jaar
geopend. Tev. dag-opvang.
Groeneweg 24, Brunssum.
Info kant.uren 045-271479.
Limburgs Instituut Honden
Opvoeding. Puppietraining.i
gehoorz.cursus, gedrags-
therapie, PRIVÉLES. Ace.
Brunssum-Geleen. Info kant.
uren 045-271479.
Hondentrainings-instituut.
Start begin januari in Schin-
nen en Geleen weer zijn
nieuwe GEHOORZAAM-
HEIDSCURSUSSEN, voor
puppy's, beginners en ge-
vorderden. Voor meer info:
046-377148/046-740407.
Te k. mini VORK, 10 weken
oud, ingeënt, ontwormd. Te-
lefoon 04754-88015.
Te k. van part. LABRADOR-
PUPS zwart/blond, ouders
HD-vrij. Tel. 04130-65075.
Te koop ROTTWEILER
pups en Mastino Napolitano
pups met prima stamboom
en Schotse Terriërs en
Boomerhondjes, ingeënt en
ontw. Telefoon 04979-1246.
Te koop prachtige Golden
RETRIEVERPUPS, met ga-
rantie. Tel. 04138-73284.
Te koop Siberische HUSKY,
reu, 7 mnd., gewend aan
kinderen, weg. privé-omst,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-228229.

Weg. emig. BOBTAIL, vr.pr.

’ 200,-. Tel. 045-232356.
******"■"*- 1.1111.1.111111lI.l_l._TW_.il ■■■■■_

Baby en Kleuter
ZWANGER? Dan naar Ba-
byhuis Pico Bello. Voortdu-
rend 30% kassakorting op
alle merken babykamers.
Prinsenbaan 87, Konings-
bosch, g 04743-1853. Open
woe. + dond. 13.00-18.00 u.,
vrijdag 13.00-20.00 u., za-
terd. 10.00-17.00 uur.

- .'t;

Braderieën/Markten *">'fcf
Snuffelmarkt Mccc Maastrid1
Zaterdag 7 januari9-17.00 ü j
Zondag 8 januari 10-17.00 ü j

Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521^ *Deeln. gevr. VLOOIEN-
MARKTEN. Zo. 15 jan.
Schimmert, zo. 22 jan. Motel
Heerlen, zo. 5 febr. Schin-
nen etc. Inl. 045-324112.

Piccolo's in het Li
Dagblad zijn groot
SULTAAT! Bel: 045-7.

Voor Piccolo's,
zie verder pagina!. — -—-^9j

________W7T**T_________\ MMMMMÊMMMMMMMMMMmm''

_w*Pt 1

voorjaar WSJMI

______ 2_fl F
Talen ______
Automatisering

Administratie I
Management I
Vavo-Meao U

Basiseducatie K^U
Volksuniversiteit u|
Voor meer informatie: bezoek deOpen Dagofbel I

(045)712106 nHB^H
- ■ \ensnel^% Bel 045-719966 Piccolo's voor méérfesuitaat Bel 045-719966 f

Personeel Kontakten/Klubs
Leuke jonge DAMES ge-
vraagd voor privé, g 045-
-233096.
MEISJES gevraagd. Tel.
045-727146.

Luxe club vraagt leuke, ver-
zorgde MEISJES, wegens
drukte. Zeer hoge verdien-
sten. Voor info: 00-32.
11602729 (Belg.-Limb.).

06-lijnen

Privé doorschakellijn
06-96.88

24u/p.d. 100cpm

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

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

Thuisbelsex
Kies nuzelf de heetste

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

06-9755 (100 cpm)

Homo jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

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

Bel 06-9504 -75 cpm.

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uit Limburg!

06-320.322.11 (75 cpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Hete vrouwen uit de regio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

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

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.

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 metrijpe 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)

*06-9fios*

DOORSCHAKELLIJN!
Vrouwen wachten thuis voor
'n livegesprek met jou! Igpm

06-9560
Luister naar meisjesdie bel-
len! Maak jekeuze voor een
privé Livegesprek. 1 gpm.

06-9733
Erv. vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37-75 cpm.

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

zoeken ANONIEM
Sexkontakt

Bel nu: 06-9511 ■75 cpm.

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

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

Pornofoon
06-320.320.54 -1 gpm.
Vrouwen gaan tot het

uiterste

ECHTE GRIEKSE SEX
Lisa geeft zich over. 1 gpm.
06-320.325.55
Gratis telefoon-

sex voor
vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713
Sex direct 06-9718
Super sex 06-9716
Sexcontact 06-9635

Sex plezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00
Regiosex 06-320.325.92

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
iou. 06-320.330.91 (75 cpm)

Wellustige Hete
Nymfomane vrouwtjes zoe-

ken stiekem sex via
postcodedating!

06-340.320.50 (50 cphm).

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uit Limburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Vrouwen van 35 jaaren
ouder willen

Direkt Sex
Bel ze zelf thuis op via

06-9604-75cpm.

Doorschakel-
club

Zin in livesex?
Heterijpe vrouwen...

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

' 06-96.89 * 1 g.p.m.
De meest intieme sex
300 % live
06-9576/1,-pm.

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

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

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

!!! Nieuw! Nieuw!!!

Angel & the boys
terug van weggeweest met 10 girls& 6 boys.

Ons tel.nr. 045-251438.

Ramona
vanaf 10.00 uur 045-721759.

llona
Grieks DD-cup 045-352476.

SEXY DAME
onfv. thuis. 043-473309.

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

Wij wensen U prettige
feestdagen en hopen U

volgend jaarterug te zien.
Onze prijs BLIJFT ook dan

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Manuela Escort
g 045-418886.

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

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

Maastricht
Privé.

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

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

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

T. I _4_ _.14.._.

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

Lady Escort
Charmant en discreet.

(Grieks) Nieuw. 045-275564.

*!* Nieuw*!*
Pasadena's

Escort in stijl. 043-635837.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Sandra
heeft nog steeds de

aanbieding. Profiteer ervan.
Tel. 045-270358.

.ÜNieuwü!
Nina's escort

g 045-259956

Club La Bellle
7-9 Leuke meisjesverwach-
ten u. Nieuw: Katja 19, Ra-
mona 18, Sandra blond 23,
Jenni 20, Angie 24. Dagel.
17.00-05.00 u. Graverstr. 13

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

dcc. en 1 jan.open

Nieuw, nieuj
Oude kerkstraat 31, HjjJ.

zijstr. station. Lief i^jl
meisjeverw. u op ha^jf
heel Oosterse wijze- J

tenrijkse pornoster op
naaldhakken. ZondeJ

Waarbij binnenk. eer"Jj
streling en omhelzing

weten wat een man to*|
en komen al uw wens*j
gemoet. Maak ookge"^
onze speciale bodyf^v
gekamer. Thaise en l'j
dine meesteres aan*
Vanaf/ 100.;

Geopend van maandC
vrijdag van 11.00 jfjy

Aladdin ,
Privé. Telef. 045j?gZ^
José Privé JMaandag tot vrijd. Il'^Zat. 12-18U.045-41V

Love Escort
045-3209Qg>
Anita priyl

en Escort!! 045-35^, vflrVan maandag t/m rt>van 8.30 tot 17.00
u uw PICCOLO tejey
opgeven. Tel. 045-'
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Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

De periode in Den Haag was één
groot volleybalfeest. „Ik nam
mijn opleiding aan de ALO wel-
iswaar serieus, maar ervoer het
tegelijkertijd als een hinderlijke
onderbreking van bezig zijn met
volleybal."

Thewissen had in die tijd de eer-
ste Nederlandse profspeler in
Italië kunnen worden. In Parma
benaderde de huidige club van
Oranje-aanvoerder Peter Blangé
hem tijdens een WK-voorronde
in 1978.

Springfenomeen Wim Thewissen zweefde op randje van totale verlamming

De man van 99 centimeter
ARNHEM - Ruim vijf jaargeleden verhuisde hij met
£ijn gezin naar Arnhem. Kiezend voor een nieuwebaan met meer zekerheid en perspectief dan het af-
kalvende bestaan als leraar lichamelijke opvoeding in
Maastricht hem nog te bieden had. Bij gelegenheid
kuiert hij nog wel eens over het Vrijthof, zich oprecht
verbazend over het feit dat hij nog steeds herkend en
aangesproken wordt. Wim Thewissen, Volleyballervan het Jaar 1978, ex-international (86 caps) en eenvan de beste topsportzonen, die Maastricht ooit heeft
gebaard. „Die vogels boden me destijds

35.000 dollar per seizoen. Een
vette worst, maar ik heb nee ge-
zegd tegen het avontuur, omdat
ik voor mijn eindexamen aan de
ALOzat."

Vette worst

met het voltooien van een kwart
triathlon.

Geluk

. h* 6^ et V^rus van een gezins-ede darminfectie nog in huis
l^dwaart, slobbert Wim The-

_..
en stolciJns een royale punt[^ de meegebrachte vla naar

y nen. Voor gebak kon je hemv'jftien jaar geleden 's nachts
Meemloos wakker maken.

Mening
JjJ'ddels 42 jaar en nog geen~ ' veranderd. Uitgesproken
2ij^ln g> principieelen recht voor

raap. In zijn functie als°td van de afdeling overdekte
rj c°mrnodaties van de dienst

Educatie en Sport bij
dj gemeente Arnhem resulteertdirecte benadering soms in

Üchte cultuurschok.

De ex-patiënt kijkt met gemeng-
de gevoelens terug op het onge-
luk. „Ik heb verschrikkelijk veel
geluk gehad. In de laatste weken
voor de operatie werden de eer-
ste verschijnselen van functie-
uitval in mijn vingers en tenen al
merkbaar."

Dan, op luchthartiger toon: „Je
had me in de eerste maanden na
de operatie eens moeten zien. Ik
had armpjes en beentjes zo dun
als breinaalden." Fysiek oogt
Wim Thewissen intussen weer
even imposant en afgetraind als
de rasatleet die hij vroeger was.
Terloops wijst echtgenote
Yvonne naar een aantal aquarel-
len aan de muur. Vervaardigd
door de heer des huizes tijdens
het revalidatieproces. Geen on-
verdienstelijk werk.

J_,
"_i'_ennu eenmaa* niet z0 amb-I^Jk ingesteld. Dat levert af en
t\L Wat spanningen op," merkt
t) fll Thewissen droogjes op.
i,,.

e jaar geleden verkeerde de
l t̂

egere luchtacrobaat in eena al andere gemoedstoestand.

's Zomers was Wim Thewissen te
vinden op de stranden aan de
CAote d'Azur. Daar speelde hij
beach-volleyball in het Peter
Stuyvesantcircuit met de latere
toptrainer Paul van Sliedrecht
en Alain Fabiani, een pas 16-ja-
rige Franse junior. Fabiani zou
uitgroeien tot 's werelds beste
spelverdeler van de jaren tach-
tig-

In 1980 sloot Wim Thewissen
zijn interlandcarrière af en keer-
de terug naar Maastricht waar
hij als leraar emplooi vond. De
komst van de gelouterde topspe-
ler vormde de katalysator van
een hoogtijperiode in het Maas-
trichtse volleybal. Aanvankelijk
als Joop Sutherland/VC Maas-
tricht, later als Halco/VC Maas-
tricht. De sporthal De Heeg werd
een gevreesde arena voor de va-
derlandse eredivisieteams.

Medio 1985 waren factoren als
geldgebrek, te weinig bestuurlij-
ke daadkracht en verzadiging er
de oorzaak van dat het bastion
VC Maastricht afbrokkelde en
uiteindelijk in de anonimiteit
verdween. Gefrustreerd verkaste
Wim Thewissen in zijn nadagen
naar Geevers/VCL in Landgraaf.

Gevreesd

blg„een zomerse augustusdag in
demonstreerde hij in zijn

" de radslag aan dochter
tttien. Een gymnastisch nie-

De uitvoering wasaas iets te enthousiast, de af-
I P bijna fataal. Krimpend vanL P .n werd Wim Thewissen
__.. et ziekenhuis afgevoerd.
Cj' acute nekhernia luidde depgnose.

Afstand
„Och, je moet toch wat om han-
den hebben om van je energie af
te komen," relativeert Wim The-
wissen het resultaat van een
blijkbaar onvermoede, creatieve
handvaardigheid. De oud-Maa-
strichtenaar praat liever over
volleybal. Al zegt hij na het on-
geval wat meer afstand te heb-
ben genomen. „Vroeger was vol-
leybal voor mij een soort eerste
levensbehoefte. Nu niet meer
dan een hobby, waar ik wel meer
dan het nodige vanaf weet."

" Springfenomeen Wim Thewissen (rechts), zon tien jaar geleden. Moment uit een
wedstrijd van Joop Sutherland/VC Maastricht tijdens de hoogtijdagen van het volley-
bal in de Limburgse hoofdstad. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Het fenomenale springvermogen
had intussen wel zijn tol geëist.
Al in 1982kreeg Wim Thewissen
van orthopaedisch chirurg en
clubarts Henk van Meer het
dringende advies om te stoppen
met topvolleybal. „Het kraak-
been in de enkelgewrichten was
volledig verdwenen. Dezelfde
blessure als waarmee Marco van
Basten tobt."

Tol

P°r de ellenlange prioriteiten-
F' op de afdeling neurochirur-
ü 'ag hij pas na vier maanden
Cj. °ngeduldig wachten en pijn-
K^ers slikken op de operatieta-
L7Daar bleek, tot schrik van
Fereen, dat Thewissen door het
" Van de naald was gekropen.

Zachten

Met meer voldoening kijkt hij te-
rug op het werken met talentvol-
le jeugd. „Mijn aanpak vond
blijkbaar meer weerklank bij
jonge, gemotiveerde volleybal-
lers. Van mijn oude jeugdploeg
in Landgraaf is Guido Görtzen
doorgestoten naar de internatio-
nale top en vormen andere spe-
lers de kern van het huidige eer-
ste team van Geevers/VCL."

Eerder stapte Wim Thewissenom identieke redenen op bij Ge-mini Eist. Karakter. Die eigen-schap is in de optiek van The-
wissen doorslaggevend voor hetbereiken van de top. In de jarentachtig was absentie van de juis-
te instelling voor hem de groot-ste deceptie als trainer/speler bijachtereenvolgens Halco/Maa-stncht en Geevers/P & P.

De woordkeus doet vermoeden
dat hier meer het hoofd dan het
hart spreekt. Anders valt niet te
verklaren dat Thewissen tot voor
kort nog vijf dagen per week in
de zaal te vinden was als trainer
van Trivos Wychen en Volvera
Arnhem. Aan zijn verbintenis
met Trivos kwam een paar we-
ken geleden een voortijdig einde.

tu ssenwervelschijf was, veel
t.l_er an aanvankelijk vaslge-
\l^, door het kapsel heen het
jggemergkanaalbinnengedron-

L ■ Anderhalve millimeter ver-
jaj.eri de voormalige topvolley-. ler zou vanaf de nek verlamdfreest zijn.

Eigenwijs en te verliefd op het
spelletjegingThewissen nog drie
jaar door. Hij heeft uiteindelijk
de twijfelachtige eer gehad om
in zijn carrière niet minder dan
vijftien keer (!) gescheurde en-
kelbanden op te lopen.

onder bondscoach Ben Krystik
in Oranje.

Dat was in Orleans tegen Frank-
rijk. „We kregen ze met 3-0 op
de ribben. Ik mocht één setje
meespelen." Later dat jaar was
het WK in Mexico een eerste
hoogtepunt in zijn zes jaar om-
vattende interlandcarrière. Ter-
wijl hij studeerde aan de Haagse
Academie voor Lichamelijke Op-
voeding speelde Thewissen vijf
seizoenen lang bij het legendari-
sche Starlift van Frank Con-
standse, Loek Willemstein en Ad
van der Velden.

Thewissen: „Kwaliteit zat er ge-
noeg in die teams. Maar er was
geen collectief dat, op basis van
karakter, weigerde te verliezen
Te veel gasten hadden zich hetaureool van vedette aangemeten. Jurriaan

'e tl. Zes maanden van intensie-
)e "erapie en revalidatie volg-
1q ' Een barre periode van per-
1^ mijke strijd en afzien. Wim
3 S bissen is evenwel een vecht-
U ' voorzien een strijdbare geest
leteen sterk lichaam. Hij sloot

genezingsproces in stijl af

„Op papier had de clubeen goed,
ambitieus concept ontwikkeld.
In de praktijk bleken de spelers
er evenwel een duidelijk andere
opvatting over prestatief volley-
bal op na te houden dan ik. Jam-
mer, maar dan hoeft het voor mij
niet meer. Mijn volleybalbele-
ving is uit een andere wereld en
daar wens ik, hoe dan ook, niet
mee te schipperen."

Onterecht, want op de trainingen in het veld wist men die sta-
tus met waar te maken. Van eendergelijke instelling werd ik
hartstikke chagrijnig "

Grijnzend maakt hij nog even
gewag van een ander fysiek fe-
nomeen. Thewissen blijkt rechts
schoenmaat 45 en links liefst
maat 47 te bezitten. „Ik was een
dure klant voor sportschoenens-
ponsors." Wim Thewissen, voor-
malig international, leeft nog
steeds op grote voet.

Met braniecoach Pierre Mathieu
had hij niet veel op. „Ik heb een
hekel aan mensen die een spelle-
tje met me willen spelen." Onder

Wim Thewissen was in zijn beste
jareneen gevreesde, spectaculai-
re hoekaanvaller. Slechts 186
centimeter tussen kruin en voet-
zolen, maar uitgerust met een
indrukwekkend sprongvermogen
van liefst 99 centimeter uit stand
en een slagarm als een houwit-
ser. Nog spelend voor VC Maas-
tricht debuteerde hij in 1974

Toernooi Cadac-Consten-Breij groeit uit tot evenement

John Sistermans regisseert
Hoensbroeks 'Wimbledon'

# John Sistermans,
peetvader van het
Cadac-Consten-
Breij
tennistoernooi.
Foto:
DRIES LINSSEN

Van onze correspondent
MAARTEN MARRES

sportprijsvragen
Persoonlijk

menten plaats voor A-spelers.
Maar ik ben dan verplicht om
die spelers te nemen, die zich bij
de bond aanmelden. Het Lim-
burgse cachet zouden we dan
wel eens kwijt kunnen raken. Ik
betwijfel of het publiek dat
waardeert."

Passarella pept
Argentinië op
BUENOS AIRES - Het Argen-
tijnse voetbalelftal heeft de der-
de achtereenvolgende zege be-
haald onder leiding van coach
Daniel Passarella. In Buenos Ai-
res werd het tegen Rest-Joego-
slavië 1-0 door een treffer van
Sebastian Rambert. Eerder won-
nen de Argentijnen met 3-0 van
Chili en met 1-0 van Roemenië.
Sport vaart wel
bij gekras
DEN HAAG - De Nederlandse
sportwereld kan over 1994 een
recordbijdrage van 70,4 miljoen
gulden van de Stichting Natio-
nale Sporttotalisator tegemoet
zien. Dat is een stijging van 27,9
miljoen gulden ten opzichte van
1993. De spectaculaire vooruit-
gang is voor een groot deel te
danken aan de opbrengst van de
Krasloterij.

sportincijfers
SCHAKEN
Groningen. Internationaal toernooi.
Negende ronde: Almasi-Azmaiparasjvi-
li 1-0, Tiviakov-Van der Wiel 1-0, Soko-
lov-Van Wely 0-1, Hodgson-Goelko 1-0,
Beljavski-Georgiev 1-0, Mües-Joesoe-
pov 1/2-1/2. Stand: 1. Almasi 6 1/2
punt, 2. Beljavski en Joesoepov 5 1/2,4.
Sokolov 5, 5. Georgiev, Goelko, Tivia-
kov en Van Wely 4 1/2,9. Azmaiparsjvi-
li en Miles 4, 11. Van der Wiel 3 1/2, 12.
Hodgson 2.

WIELRENNEN
Loenhout. Vierde wedstrijd wereldbe-
ker veldrijden. 1. Simunek 1.01.17, 2.
Groenendaal 0.07, 3. Pontoni 0.24, 4. De
Bic 0.38, 5. Van den Abeele 0.58, 6. Van
Santvliet 1.08, 7. Arnould 1.15, 8. Van
der Poel 1.47, 9. Chiotti 2.16, 10. Luca
Bramati 2.22, 11. Magnien 2.29, 12.
Markwalder 2.35, 13. Vervecken 2.40,
14. Van Riet 2.45, 15. De Vos 2.53, 18.
Kools 3.32, 29. Kuyper 5.23. Stand WB:
I. Pontoni 53 punten, 2. Simunek 46, 3.
Van der Poel 44, 4. Chiotti 38, 5. De Bic
34, 6. Arnould 34, 7. Herygers 28, 8.
Groenendaal 25, 17. De Vos 13.
Maastricht. Zevende veldrit Gerrit
Scholte klassement. Categorie 19 jaar
en ouder: 1. Van der Leij 52.16, 2. Alle-
leijn op 1.28, 3. Schneiders op een ron-
de, 4. Vrancken, 5. De la Haye, 6.
Heyens op twee ronden, 7. Heijnen, 8.
De Veth, 9. Rodney, 10. Deguelle, 11.
Huntelerslag, 12. Bouwens, 13. Cle-
ment. Categorie tot en met 18 jaar: 1.
Trommelen 35.25, 2. Houben 1.20, 3.
Lahaye 3.10, 4. Heijnen op eenronde, 5.
Van de Pol. Mountainbike, categorie 19
jaar en ouder: 1. Nelissen 1.00 50, 2.
Meijs, 3. Ackermans op 58 sec, 4
Brands 2.50, 5. Knarren 4.05, 6. Smeets
4.30, 7. Willems op een ronde. 8. Adams,
9. Riem, 10. Winkens op twee ronden,
11. Janssen, 12. Renneberg, 13. Prins,
14. Baggen op drie ronden, 15. Cuypers,
16. Ramakers op vijf ronden, 17. Van
Schijndel op zeven ronden. Categorie
tot en met 18 jaar: 1. Gilissen 42.51, 2.
Cuppens 2.15, 3. Vos 2.20, 4. Verstappen
3.50, 5. Van Horen 4.15, 6. Laugs op een
ronde, 7. Packbier, 8. Otten, 9. Kleven,
10. Moerkens, 11. Maes. Stand Gerrit
Scholte-klassement; categorie 19 jaar
en ouder: 1. Van der Leij 210, 2. Roger
Vrancken 199, 3. De la Haye 180, 4.
Heijnen 177, 5. Meijers 161. Categorie
tot en met 18 jaar: 1. Trommelen 209, 2.
Heemskerk 194, 3. Heijnen 185.
TENNIS
Hoensbroek. Cadac-Consten-Breij toer-
nooi. HEA: Kempers-Snelders 6-4, 6-0.
HEB1: Merry-Gronenschild 8-2, Van
Helmond-Bok 8-5, De Jong-Schüler
8-3, P. Parent-Ra. Boesten 8-4, Hof-
man-Hooijmaijers 8-5,Ru. Boesten-Bos
8-4, Thijs-Van Antwerpen 9-7. DEB1:
Bruls-Sambeth 8-3, E. Vioen-Lochtman
8-4, Bonnen-Carels 8-3. DEB2: Carels-
Scaltino 8-2, Hanssen-Schreurs 8-6,
Dullens-Coenemans 8-1, Bodeutsch-
Deguelle 8-0.

BILJARTEN
Zundert. GP driebanden, tweede ronde.
Groep B: Komon-Valentijn 32-50/32,
Jaspers-Dielis 34-50/24 Groep C: Carl-
sen-Havermans 47-50/36, Torbjörn
Blomdahl-Van Kuyk 50-35/27.
ZWEMMEN
Maastricht. International Frienship
Swimmeet. A-finale 200 m wisselslag
meisjes 79-83: 1 Bloem 2 31.9A, Kou-
wenberg 2.31.98, 3 Hommes 2.34.0. A-
finale 200 m wisselslag jongens 79-83: 1
Keizer 2.18.1, 2 Diederen 2.22.7A, Wolt-
huis AC 2.22.78. A-finale 200 m wissel-
slag dames: 1 Groeneveld 2.30.1, 2 Smet
2.33.8, 3 Koelma 2.34.9. A-finale 200 m
wisselslag heren: 1 Langer 2 15.8, 2
Commandeur 2.17.4, 3 Meertens 2.19.9.
A-finale 100 schoolslag meisjes 81-83: 1
Tanghe 1.21.7, 2 Moonen 1.22.6, 3 Pan-
nekeet 1.23.6. A-finale 100 m schoolslag
jongens 81-83: 1 Mollema 34 1.18.0A,
Zwering 1.18.08, 3 Schuurman Hoorn
1.18.5.A-finale IOOm schoolslag meisjes
79-80: 1 De Waal 1.21.1, 2 Koert 1.22.3,
3 Kroon 1.25.7. A-finale 100 m school-
slag jongens 79-80: 1 Van Binsbergen
1.07.9, 2 Blom 1.10.1, 3 Diederen 1.11.9
A-finale 100 mschooslag meisjes 77-78:
1 Birsak 1.18.3, 2 Klein 1.21.0, 3 Ver-
gauwen 1.23.5. A-finale IOOm school-
slag dames: 1 Koelma 1.20.8, 2 Spee-
kenbrink 1.21.5, 3 Alberts 1.22.1. A-
finale 100 m schoolslag heren: 1 Langer
1.06.2, 2 De Wildt 1.09.0, 3 Van de Ende
1.10.9.

Bovendien laat de capaciteit
geen groter toernooi toe. Met de
beschikbare banen is het net te
doen. Als het een officieel evene-
ment wordt, moeten er ook kwa-
lificatiewedstrijden worden af-
gewerkt. Dat zou ten koste gaan
van het B/C/D- en het jeugdtoer-
nooi, die dan in omvang flink
zouden afnemen.J^OENSBROEK - Het Cadac-Consten-Breij|°ernooi viert dit jaarzijn tweede lustrum. In to-taal waren er dit jaar negenhonderd inschrijvin-gen. Tijdens de A-partijen is de tribune van

sportpaleis Hendriks, die voor het eerst het ge-
hele toernooi ter beschikking staat, steeds goed
"ezet. Geen wonder dat organisator John Sister-mans een tevreden indruk maakt. En dat terwijl

tennisevenement in Hoensbroek pas halver-wege is.

Toto 51. Eerste prijs: geen winnaar.
Tweede prijs: 5 winnaars ’ 1.463,10.
Derde prijs: 62 winnaars ’ 294,90. Cij-
ferspel 51. Zes cijfers goed: 1 winnaar.
Vijf cijfers goed: 4 winnaars. Vier cijfers
goed: 16 winnaars. Drie cijfers goed:
226 winnaars. Twee cijfers goed: 2.267
winnaars.

Mittwochslotto van gisteren. Trekking
A: 4 - 10 - 12 - 25 - 29 - 45. Reservegetal
40. Trekking B: 9 - 17 - 27 - 37 - 39 - 49
Reservegetal 48. Spiel '77: 5818142. Su-
per 6: 116997.

Lucky Ten van gisteren: 3-9-11-18
-23-25-30-31-33-35-41-42-44- 59 - 62 - 63 - 64 - 72 - 75 - 79.

sportop tv

VANDAAG

05.45-06.00 Dld 1: Morgenmagazin
Sport extra.
09.25-10.30 Dld 1: ski wereldbeker reu-
zenslalom mannen Meribel.
12.55-13.45 Dld 1: ski wereldbeker reu-
zenslalom mannen Meribel.
17.00-17.15 Dld 2: Sport Heute.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
20.29-21.55 Ned 3: Jaaroverzicht Sport
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal.

Sistermans, die ongeveer een
half jaar bezig is met de organi-
satie van zijn Hoensbroeks
'Wimbledon', benadert de spe-
lers persoonlijk of via hun trai-
ners. Hij blijft tot de laatste dag
bezig met het aantrekken van
spelers voor het A-toernooi.

„Voor de spelers en hun ouders
is dit ideaal. Voor de organisatie
eigenlijk niet. We hebben al die
tijd geen fatsoenlijke Kerstmis
meer kunnen vieren." Sister-
mans heeft het er echter graag
voor over.

begonnen.
_. e

Opv "-jarige leraar lichamelijke
<W°eding kwam tien jaar geie-
ne °P het idee een tennistoer-
Mh. °P Poten te zetten. „In de
tje .'er was er niets te doen voor
tOepSd- !k heb een klein jeugd-
(Jrj L°°i opgestart waar zon
.__. nderd kinderen aan deel-

Uitbreiding
**' _? v} "'aar wel"d dit evenement
tf.iT d- »De deelnemers wer-

-n t°uder- Om ze erbij betrok-
ijw e houden, ben ik begonnen
j.u een B/C/D-toernooi. De
te1 nilde ik echter niet afst°-. ' Daar is het allemaal mee

Sistermans is nog niet van plan
er een open A-toernooi van te
maken. „De bond zou dat wel
willen. In Nederland vinden in
de winter relatief weinig evene-

Verplicht

De laatste jaren is het niveau
van de Limburgse tennissers op
een hoger plan komen te liggen.
Om daar op in te spelen startte
Sistermans vorig jaar met een
invitatie A-toernooi. Zeven spe-
lers waren van de partij. Dat
aantal is uitgebreid tot twaalf,
waaronder vier spelers uit de top
15.

Torn Kernpers plaatste zich gis-
teren alsnog voor de kwartfina-
les van het toernooi. In de laatste
poulewedstrijd versloeg hij Bas
Snelders met 6-4, 6-0. Het ver-
lies van Snelders betekent dat
ook Djalmar Sistermans door-
gaat naar de kwarteindstrijden,
die vandaag om 16.00 uur begin-
nen met de partij Bok-Heethuis.

Jurriaan Kooien klikte het per-
fect. „Juur heeft mij tot een com-
plete speler gemaakt." De ver-
trouwensrelatie was zo diep
geworteld dat Thewissen later
zijn zoon naar Kooien noemde.

Limburgs dagblad sport
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SONY JVC Mpioimeei* DENON M pioneer I _?■?■_? I GRATIS
£B een geheel verzorgde

'**^^^^^^^^^^^— 3CD wisselaar 500.- voordeel I*—_Z\ VIP-BUSREIS J
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" __T.l_Y"X2501 STEREO FLEUREN- JVC HR-J215 VIDEORECORDER PIONEER N25 MINISET DENON LOSSE COMPONENTEN SET PIONEER SV-201 DOLBY PRO LOGIC PHILIPS AUTORADIO/CASSETTESP^ \TELEVISIE Eenvoudig te bedienenvideorecordermetdiver- Complete minisetbestaande uit versterker met 40 Denon DRA 565 RDS receiver: 2x 55 LUIDSPREKERSET +CD WISSELAAR + VERSTERKERMonitor design kleurentelevisie met een 63/59 se automatische functies en het handige Show Wattvermogen en Power Bassfunctie voor extra Wartvermogen (8 Ohm), 40 voorkeuzezenders Bestaande uit 6 luidsprekers, vormt deze set Prachtige complete caraudio-installatie \fScm Hi Black nnitron beeldbuis met een zeer View programmeersysteem. Snelzoekfunctie krachtige basweergave. CD speler meteen 3CD en RDS ontvangst. Denon DCD 615 CD spe- samen meteen receiver een complete Doiby Pro staande uit een autoradio met 2x30 (4 *'ISkleurri|ke beeldweergave en hoog contrast. d.m.v. indexsysteem. 8 programma's program- wisselaar waarmee tijdens het afspelen gewis- ler 20bitdigitaalfilter metBxoversampling, 18 Logic Surround installatie voor het creëren van Watt vermogen loudnessreaelinq tuner me' %
Eenvoudig te bedienen via On Screen Display meerbaar in een jaar. Afspeelbaar met speciale seld kan worden. Dubbel cassettedeck met ko- bit LAMBA SuperLinear convertor, volumerege- uweigen thuisbioscoop. Vijfcompacte luidspre- voorkeuzezendérs en autostore en een aü^'>len het Menu Systeem. Hih stereo geluidvia 40 effecten zoals slowmotion, stilstaand beeld. pieermogelijkheden en een stereo tuner die be- ling via afst. bed. Denon DRM 740 casset- kers worden gebruikt als voor-, center- en sur- verse cassettespeler Beveiligd d m.v. afnfL ._
Watt vermogen. Tevens snelle teletekst, 2 x Beveiligd tegen ongewenst gebruik d.m.v. kin- schikt over 24 voorkeuzezenders. Inclusief 2-weg tedeck. microprocesor gestuurd 3 motoren- round-luidsprekers, terwijl de subwoofer voor baar front en LED beveiliqinq^ampje CD^&t}
scart videocamera-aansluiting aan voorzijde derslot. Voorbereid op PDC/VPS program- bassreflex systeem luidsprekers en handige af- systeem, Dolby B/C en HX-Pro en CD Synchro. krachtige lage tonen weergave zorgt. Gehele laar meteen capaciteit voor 6 CD'sen een op" \
en dubbelziidiqe afstandsbediening. mering. Inclusief LCD afstandsbediening. standsbediening. Inclusiefafstandsbediening. set in zwartuitgevoerd. te versterker met 2x 30 Watt vermogen. Q
Oude Vogelzangpri|s 1899 Oude Vogelzangprijs 749 Oude Vogelzangprijs 799 Oude Vogelzangprijs 2499 Oude Vogelzangprijs 999 Oude Vogelzangprijs 1199

1499 649 649 1999 799 999
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' & Bovag erkende
«fsschool WISCH-
| & ZN voor al uw rij-,6n en chauffeursdi-s Europaweg Zuid
0 Landgraaf, telefoon
u 1Rij-opleiding
!°jagen of in 9 weken.

RU-INSTRUCTEUR
1 *oor auto, veel vraag.v°or rij-instructeur mo-" nieuw ook bromfiets.. voor rij-instructeur

*uto-, autobus- en
*_ wagen. U kunt ook
wucteur worden voor

Of rij-exa-?r- Binnen vijf maan-
PW u het officiële Ka-

F^ldiploma bezitten.
|ï vast en zeker full-time
IP^Tirne werk als rij-in-
C*Ur of een succesvolleJ^'? (zonder midden-
f^'P lorna)! Dit is ook

i. ü mogelijk. BinnenkortJl de opleidingen inSt. Bel voor een
studiegids De Kader-"? (24 uur per dag be-

■S' °ok in weekend):.£9550 b.g.g. 04498-
IF
ik_-_ kursus CHAUF-JSDIPLOMA voor
{Mo 0f bus op zat 07--,f1 & Zn., Europa-
___?Uld 340. Landgraaf.

JS_S-POPPENMAKEN
/e week januari 1995. 't
jw Sittard. Telef. 046-

-6IT~
|Js 'eren, leuk! Neder-
Ite. Voor anderstaligen,
jlsS' Spaans, Frans,
itv. Roemeens, bel inst.

s 045-711666 of

Iconen Totaal
I pnu nog uwkeuken aan
Nejaarsprijs!
p scheeltU honderden

guldens!
Vossen

[ Keukens
t^erweg 77 en Glaspa-
i 5Kerkplein, Heerlen.slgjeT: 045-717555.
f AANBOUWKEUKENS
t*PParatuur nu met 30%
J» Tel. 04406-40857,
vi^Zwanenburg.
L sk' gevr. BAROKMEU-
-5.; antieke meubels en
SS!!_J>I. 04498-51122.
£TELKUSSENS!
'\l s,uks voorradig.
faJ het adres voor meu-
]ii :en en kuipbankstel-
! J/®r _ens goedkoper! Bij
C^an beter uit. Stof-
fc,ril Savelsberg, Ein-CL 112, Kerkrade.i^°ag gesloten. Telefoon

_£!_ Verkoop 2e HANDS
Is.j!'eri en antiek. Tel.
i k**4943, Rotterdamstr.

ver-
neig rieten- en biezen-k,^ m. gar., echt vakw.,

045-418820.
'tlj,^! Tapijten aan fa-
(o Priizen. Voorbeeld: ca.. * 170 cm ’lOO,-, ca.
V 200 cm ’150,-. Ner-
!l goedkoper! Grote keu-

Mady, Rijkswg. Nrd 38,
fa" (t.o. Paterskerk).

0 verkoop gebruikte
'itf'f. INBOEDELS, enz.,
N^!gl_o4s-323077.

p 9evr- gebruikte
«m . en antiek- Rot"
4?J'stf- 98, Heerlen. 045-N<°^__

'^ verkoop 2e handsEN en antiek-K dag geopend tot
Wr|(_nu4.r- Voskuilenweg 91,
[v<__Tel^o4s-741708.
><l 0°P rotan EETHOEK, 5
_0__U,_' vaste Pr- Z6oo'--5^526631

verkoop 2e hands;, SLS Lammergierstr.
In Wij
'«.»,?!"*" v. 10.00-16.00.^°43-43.025.
IL. ■

_____! \^_m1 _______! II _________ II __r^^^^ __________ __________ __________________ __■ I __l ______!

___________________________ '*________________________. '^_________l ____________ '^H ____________ '^HM^^^^^^k^^^^^___^B
_ —"* _^H

aanbiedingen op een rij.
Het blijft een maand vol actie bij uw Suzuki-dealer. Ditmaal I B^ __,■_____!
richten we de schijnwerpers op de Suzuki Swift Sedan. __^f_\ __T_Téf M| Jl
(Precies, die met die grote kofferbak) Met de volgspot op drie ■ fó^ _^_^__^__ü__f 11 ■ L^fll WMi Wv ____ I II
speciale aanbiedingen. Ofwel een lening van 36 maanden | WMM 11 11 \^^m M __■ 1 I ■I 1 I 1
tegen de belachelijke lage rente van 5,9% *1. Ofwel een maxi- I ___m vi vM 11 LI 11 ■ __■ hv S.P 1111r 1
male lening van f 15.000,-met een looptijd van 15 maanden en I IA JL^^ll 11 11 _ttI11■ _■____________ __H 1
een rente van (houdt u vast) nul komma nul procent *2. Of - als I __^^_^Wi ■ r 111 il v 1 kl 1
u dat ook niet wilt - een gratis stuurbekrachtiging ter waarde ■ A. I __■ | ____■_■ 1
van f 1.595,-. Nu hoeft u niet ala minute te kiezen. U mag eerst I WmM^K !#_«_! I __________ 1 II _^_WA _%.
even een proefrit maken in de Swift Sedan. En neemt u dan gelijk I k^f M I^_#l 11 11
even uw huidige auto mee om - vrijblijvend -te laten taxeren, I FJ H W
want dan ontvangt u van ons een prachtige fles champagne.** I || P^S l_r___P___É__l
En dat is natuurlijk een leuk begin van het nieuwe jaar. Dus.... actie! ■ ■■ ___v7_P_ji ___É_____l____JPP'l^^^^
Er is al een Swift Sedan vanaff 26.995,-. Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijkiaor maken, exclusief lichtmetalen velgen, f inancieringjvoorwaarden bij wA I __■______ W^^^^^
dealer verkrijgbaar. Financiering wordtverstrekt op huurkoopbasis Iniet-doorlopend krediet) volgens de gebruikelijke voorwaarden von Suzuki Financial J_______r ____^_(_l_____ _______■______ _W_^_W
Services (SFS) Alle kredietaanvragen worden doorSFS getoetst bij Bureau Krediet Registratie te Tiel \^ÊÊmm Am È__\__m__\ ...H....H PP"^^^^

I ' 1 I 1 1 1 "I 1 "l 1 «.___■ WWW m^m^Lt^.\W\..WW\ |W^^^^
voorbeeld consumentenpnjs aanbetaling kredietsom looptijd kredietvergoeding effectieve rente termijnbedrog prijs bij verkoop ___H_______l

/inruil op jaarbasis permaand op afbetaling xx PPPP^^^^
~M 26.995.- 11.995,- 15.000,- 36 maanden 1.369,20 5,9% 454,70 16.369,20 ffl^^^^^
~^_ 29995,- 14.995,- 15.000.- 15 moanden .__ 0,- Q,Q% 1.000,- 15.000.- |____^^^^^
xx exclusiefde oanbetalmg/inruil

FEEL FREE. FEEL $ SUZUKI
Kijk in de Gouden Gids voor hetadres van een Suzuki-dealer bij u in de buurt. "Zolang de voorraad strekt

I

Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm.
plm. 170 x 240 cm ’lOO,-;
afm. plm. 200 x 300 cm
’150,-; Nepal dessin plm.
170 x 240 cm ’220,-; fraaie
wollen kleuren Maroc. ber-
bers; Chinese, Perzische en
andere Oosterse handge-
knoopte tapijten tot 50%
goedkoper dan elders! Al-
leen bij: Mady Oriënt Tapij-
ten, Import & Export, Hoo-
genweg 10, Stem. Tel. 046-
-333247 (richting haven).
Te k. 2e hands MEUBELEN,
o.a. bankstellen, stoelen en
tafels. Dagelijks van 13.30-
-17.00 uur, zat. 10.00-16.00
uur, 's maandags gesloten.
Klinkers, Schildstraat 12,
Brunssum (Treebeek).

Te koop gevraagd antieke
MEUBELEN + antieke in-
boedels. Inl. 04958-97383.
Op 500 m2bieden wij tal van
antiek grenen meubels aan.
Door eigen restauratie werk-
plaats kunnen wij tegen con-
currerende prijzen leveren.
Wij zijn elke dag geopend.
Zondags voor handelaren.
Antiek Groothandel HA-
MERS, Rafaelweg 6. Indus-
trieterrein De Wolfskoul
Susteren. a 04499-3763.
MEUBELEN: Verkoop van
bankstellen, kasten, tafels,
stoelen, slaapkamers, div.
kleinmeubelen. Elke vrijdag
van 11.00-15.00 uur. Gel-
dersestr. 29, Sittard. Telef.
046-748526.

VOORDEURLUIFELS vanaf
’495,-, keuze uit 20 model-
len. Vraag de gratis kleuren-
folder. Geurten, Hommer-
terweg 27, Hoensbroek. Tel.
045-212531. "
Voor ambachtelijk EIKEN
keukens is Uw speciaal
adres: Vossen-Keukens, Ei-
kenderweg 77, Heerlen. Te-
lef.: 045-712158.
Te k. vierkante EETHOEK +
4 stoelen (l.grijs). ’350,-.
Tel. 046-370589.
Te koop eiken ROLBU-
REAU ’200,-; eiken bank-
stel 3-1-1 ’450,-. Tel. 045-
-414991.
Te k. electr. TYPEMACHI-
NE; T.V.-kast. Spoorstr. 32,
Susteren. 04499-3216.

Geloogd grenen MEUBE-
LEN. Totale leegverkoop bij
Twin Peaks. Profiteer van
onze spetterende eindejaars-
kortingen. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch, S 04743-1853.
Open woe. + dond. 13.00-
-18.00 u„ vrijd. 13.00-20.00
u., zaterd. 10.00-17.00 uur.
Te k. stalen bureau met
stoel, ’90,-, vergadertafel
met 6 stoelen, ’lOO,-, ar-
chiefkasten met 2 ladens,
’lOO,-, div. losse BURO-
STOELEN, ’l5,- pst. 043-
-217365 tussen 8.00-10.00 's
morgens.
Te k. eiken INBOEDEL, an-
tieke lampen, berbers, ma-
honievleugel en diverse. Tel.
04499-3239.

Te koop Nieuwe en gebruik-
te MEUBELS. Grote sorte-
ring inruilmeubels, niet van
nieuw te onderscheiden. Ei-
ken lederen kuipbankstellen,
kasten, eethoeken, klein
meubels, enz. Weekaanbie-

-1 ding: modern leder bankstel
3-zits ’2.995,-; of voor uw. inruilbankstel ’l.OOO,- on-
geacht welke staat. Meubel-
boerderij Roermond (Maas-
niel), Eiermarkt 16-18. Telef.:; 04750-28877.

" Te koop voleiken L-KEU-
! KEN, 300x150 met app.,i.z.g.

st., ’2.750,-. Bellen voor
afspraak: 043-635628.

" Te koop 2 zits + 3-zits BANK. + ronde eiken tafel, ’150,-.
Tel. 043-620929. «

Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Veel keus ook antiek.
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Te koop BANKSTEL, eiken
eethoek, eiken bureau, ant.
stoel, ant. klok, 8 barkrukken,
2 kinderbedjes, 1 kinderstoel,
diverse babyartikelen etc.
Koningsgraven 3, Wijnands-
rade. 045-244544.
Te k. 3-delige KAMERKAST
eiken, plm. 2,50 mtr. br.;
ronde eethoek + 4 stoelen;
eiken TV-kastje; salontafel-
tje; bankstel 3 + 2-zits, kleur
beige, a 04498-52956.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.

KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.
Grote INRUILAKTIE op le-
ren bankstellen, nu onge-
zien ’5OO,- terug voor uw
bankstel. Léba speciaalzaak
in leren bankstellen, Groen-
str. 27a, Melick. Telef.
04752-3432 (naast Nissan
garage). Openingstijden
donderdag 10.00 tot 21.00
uur, vrijdag 10.00 tot 18.00
uur, zat. 10.00 tot 17.00 uur.
Slechts3 dagen per week.
Te koop ROTAN eethoek, 5
mnd. oud, prijs ’600,-. Tel.
046-526631.

Te koop HOOGSLAPER
met bijbeh. 2 kastjes en bu-
reau met stoel, ’750,-. Tel.
04406-16507.

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

_______________________________________________________.._...--------------------------------__---__-______

Huwelijk/Kennismaking

Chalet Treebeek
"GROTE SILVESTERPARTYÜ

Zaterdag 31 dcc. Let op maar’ 45,- per persoon inclusief
eetbuffet en drinken naar hartewens. Aanv. 21.00 uur.
Kaarten in voorverkoop Zondag 1 jan. nieuwiaarsbal.

Donderdags alleenstaandenbal.
Chalet Treebeek, Komeetstr. 25, 045-211375.

Wij wensen al onze cliënten een gelukkig Nieuwjaar.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

VoorPiccolo's
zie verder pagina 26

If^P f![PP MYST CD ROM Reis naar een II
W_M W_M W V surrealistische wereld op_eenei- I

f T "1 ' _fl ""1 _fl ■ 1 1 mmH J land doordrenkt _■ —^^^ I_ ..I ****J ****"J __ k ■—I ■*■"! *___ _ V V "*"* J W I_|| | | I __ | | L 1 ____ _^«_J I I | m 1 __ __£ffl -■ VOGELZANG BESCHIKT OVER
*V ________B ____i ________l__i __É____l WÊWWÊWWW \WL--W ÉÜ RUIM 1000 CD ROM TITELS UIT I_————____ §§ VOORRAAD VANAFf 9,95 j—

IrjJoH Vogelzang beschikt over één TOSHIBA 500,- voordeel Incl. WordPerfect 6.0 Vogelzang wenst u alle
_______

\_r_^\ uitgebreid assortiment 3 3
,^_»-—_...

disco/effectapparatuur goeds voor het nieuwe _éÊO&^ >w

"Up^YOl3l DISCMAN ROOKMACHINE TOSHIBA Tl910 NOTEBOOK CD ROM DRIVE + WORDPERFECT »
'\ ciComPacte en fraai vormgegeven discman Prachtige rookmachine voor het creëren van Uitgevoerd met een snelle 486 SXprocessor, 33 Doublé speed, multisessionCD ROM drive, ge- L. _. A

"erse handige functies zoals afspelen in speciale effecten tijdens optredens, feesten, etc. MHzkloksnelheid, 4MB intern geheugen (uitbr. schikt voor zowel CD ROM's, foto CD's en
0^ 111-fIVG

rQri|(?e.uLr'9e volgorde en Intro Scan. Shockproof Door de capaciteitvan 80 m3perminuut is iedere tot 20 MB), hard disk capaciteit van 120 MB. audioCD's. Compleet geleverd met interface- ***\""':" J i—i»._-_■_]
Vke*'ngebouwde geheugen. Extra krach- gewensteruimte in zeer kortetijd met rook te vul- PMCIA 2.0 slot voor universele modem, net- kaarten installatiesoftware. Bovendien speciale (S \ S^T
' ,i n Q^weergave dankzij de Megabass scha- len. Door het lichte gewicht te vervoeren naar werkkaarten, etc. Interne 3/2" floppy drive en kit met WordPerfect 6.0, Quattro Pro 5.0 en ||| \ /fm ■MM fl_| MM ■ BfIBMM
jfer, pPeelt maar liefst 8 uur op2penlite batte- iedere lokatie. Wordt geleverd inclusief af- constrastrijk 9!_ inch beeldscherm met 64 grijs- WordPerfect Presentations 2.0 voor Windows. lik Y_ül |_B __■___■ 171 I ■-Qn* geleverd met stereo oortele- standsbediening. tinten. Incl. DOS6.0,Windows 3.1 enMicrosoft \ \f-~. mfm _.__■ N _JIWi en aansluitsnoer. Leverbaar in Normale Vogelzangprijs 299 ballpoint muis. Nu tijdelijk inclusief solideSolidex _____________-________________■ __-_» ~__r ____P __i —■-_■ ■■_■_■
'Juj ''jende kleuren Vijf litervloeistof 69 opbergtas met extra ruimte voor diskettes, etc. W%_m_^^ l_r___*_ ■____, __A_____kA ____tlt__Ane Vogelzangprijs 299 Vogelzang setprijs Oude Vogelzangprijs 3499 Oude Vogelzangprijs 549 Uaar KII-1 J6llllïl 0111111.1. II

_o^_É^_o^ 4P__ _lfe _PB _o^_P^__^_k_o _ffl BVJ^ AKERSTRAAT 19 HEERLEN. SERVICE-AFDELING EN INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12, HLH.
rjP^rjPß ■ ______ ________ ■ __. ___!__! B ____! V B ■ LEN. TEVENSVOORCD'S EN KOOPVIDEOS. OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00 UUR, Dl.

u^LW W m_m W _A_mJ__Wj__V^_V-W AW t/m vr.09.30-is.oo uur, za. 9.30-17.00 uur. koopavond tot 21.00uur.
___H _\_w_\ I ___B_r PP^ ________ I B ___^ —B I JÊL\t _-_-_r _W_w _fl__r ______r aanbieding-n zolang de voohiaad st__i - _
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Gamma-voordeel
Wl EJi Behang dessin 600 wit duplex-behang H^^^^^tr^^^) ! Met snelspanboorkoprfjfil 3 |V| a

Wandlamp Marine N^gPSS^ Opbergkoffer met inzetb_ik^^^Sfc^-^ I / VOOr ’ ■ _____», UU l^jj'P^kjJk^V qliistanqsets
met 360° infrarood sensor en 3 laatjes met vakindeling N^*S^sH P^!r 12 Volt van ’ 199,00 leXTRAI B I
Nu slechts ’ 45,00 Nu slechts ’ 35,00 "^F voor ’ 149,00 I garant,*^mÈr

_B_____B_____fl____B____B_fl_B_B_*—~~—,~.

Doe het samen met Gamma. : ._____*
Op = Op, geldig t/m 7 januari 1995

ii i

Caravans/Kamperen
KERSTSHOW

Ralon Caravans Geulle
Tijdens onze kerstshow van 27-12 t/m 9-01-95

aantrekkelijke kortingen op zowel gebruikte ex-verhuur als
nieuwe caravans. Dealer Chateau en Homecar. Aanbie-
ding: Twinny Loads ’ 199,-. Zon- feestdagen gesloten.

Brommelen 58 A. g 043-645079.

Caravanshow
Einde Jaars

Aanbiedingen
Overjarige
Bürstner
Hobby
Knaus

Sla Uw slag!!!
Caravan-import

Feijts
Hoofdstraat 84
AMSTENRADE

EINDEJAARS aanbiedingen
Dethleffs caravans, alle
1995 mod. in onze showhal.
Aanbiedingen in 1994-1993
modellen. Tillemans recre-
atie, Haefland 19, Brunssum.
Tel. 045-270388.
Te koop CARAVAN Gruau
'89, 42 CE, 4-5 pers., eindk.,
i.z.g.st. Tel. 046-754547.
CARAVANS Hobby 370 '89/
'93, 430 '92, 440 '94, 460
'90.94, 520 '90, eindkeuken
'91, Bürstner 340 '91, Cara-
velair4ls'9l. 04498-54390.
HOBBY caravans 455 '94,
420 '88, 425 '89, 430 '88 '89,
400 '90 '92, 340 '89 '91. Div.
andere modellen. R.v. Gel-
restr. 45, Nieuwstadt, tel.
04498-54664.

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

Computers
Te k. IBM COMP. KT 8086,
20 Mb harddisk, 2 diskdrives,
monochroom VGA monitor,

’ 300,-. Tel. 04492-1301.
Te koop AMIGA 500 k.s. 1.3-
-2.0 HD As9o+ 90Mb, K.C.S.
-kaart, 2 drive, geh. 3Mb,
plm. 500 schijven, kleurmon.
en TV-tuner, vr.pr. ’1.200,-.
Tel. 04459-2863.
Betaalbare PC SOFTWARE!
Educatief, spelen, boekhoud,
windows etc, vanaf ’5,50!
Gratis katalogus: VS-Center,
Telefoon 01880-19481.
TULIP PC 284 software, dri-
ve A3 1/. Bs/4 met keyboard
en printer, ’500,-. Tel. 043-
-635733.

I m ■ " _L*^i ■

1 2e 3e 4e VERDIEPING SCHUNCkII VENLO-BLERICK, LA PIAZA HEERLEN, PROMENADE 12 I| ROERMONO, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY. GROTE MARKT 12 |
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SCHOENEN B.V.
-^

Nuth, Maastricht,
__

Stationsstraat 224 Wycker Brugstraat 38c
Tel.: 045-241286 Tel.: 043-210426
Donderdag koopavond tot 8 uur, 's maandags tot 1 uur geslotei

Huish. artikelen
INBOUWAPPARATEN

Oudejaars-aktie
Gaskookplaat met vonk v.a.

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

Geïntegr. vaatwasmachines
v.a. ’ 1.195,-

Electro-ovens v.a. ’ 575,-
Inductie-Kook-

platen nu
’1.999,-

Combi magnetrons nu

’ 999,-
AEG-BAUKNECHT-ETNA-
MIELE-SIEMENS-SCHOL-

TES-WHIRLPOOL.
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77 en Glaspa-

leis Kerkplein, Heerlen.
Tel. 045-717555.

Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. g 046-753152.
Te koop wasmach. volaut. +
BOYENLADERS + combi's
+ drogers v.a. ’175,- met
garantie. Tel. 046-744602.
Siemens, Bosch, Zanker,
AEG, Miele wasmachines,
drogers, koelkasten, vrie-
zers, vaatwassers. De laag-
ste prijs. Jac. Köhlen, Rijks-
weg N. 104, Sittard. Tel. 046-
-513228/514862.
NIEUWJAARSTIPÜ! Nieuw
12-dlg. kookpannenset,
18/10 edelstaal met vergul-. de grepen en knoppen, 1 cm
dikke sandwichbodem. In
orig. verpakking, nw.pr.

’ 1.950,- af te halen voor
’195,-. 045-716688.
Te koop GASFORNUIZEN:
butaan, aardgas, elektr.,
kookplaten: butaan, aardgas,
elektr., koelkasten, diep-
vrieskasten en -kisten, tv's,
video's, stereo-app. en bo-
xen, wasmachines en was-
drogers in div. prijzen en
merken. Alles volledig ge-
kontroleerd en met 3 mnd.
garantie. Stofzuiger, fietsen,
gereedschap, div. huish.
app. en curiosa. Het Snuffel-
paradijs, Burg. Lemmensstr.
107, Geleen. Tel. 046-
-748526.
Te koop mooie WASDRO-
GER. Telefoon: 046-753152.
Te koop WASAUTOMAAT,
dubbeldeurs ijskast, was-
droger, plus wascombinatie.
Telef. 046-521503.
BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof
’2.990,-; eiken ’3.590,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
Te koop WASDROGER.
Telefoon: 045-255578.
MIELE wasautomaat 1200
toeren ’350,-, Philips was-
droger/ 135,-. 045-275291.
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595

Muziek
MUZIEKLIEFHEBBERS
grote voorraad nieuwe en
gebruikte blaasinstrumenten.
Zoals: trompetten, trombo-
nes, saxofoons, sousafoons
etc. Tevens het adres voor
al uw reparaties. Muziek-
handel Jo Joosten, Melick.
Telef. 04752-4517.
Te koop BANDRECORDER
18 en 26,5 cm spoelen. Tel.
04499-3589.
Een fijne hobby voor de lan-
ge wintermaanden: speel
KEYBOARD of electronisch
orgel. Lessen gegeven door
gediplomeerd leraar. Inl.
045-322813.
Te koop z.g.a.nw. Sony LA-
SERDISK MDP 650 D, nw.
pr. ’1.699,- vr.pr. ’699,-.
Telef. 045-417139.
Mooie JUKEBOXEN USA
neons + bolle koelkasten.
Tel. 04951-32207.
Te k. gevr. 1 Revox EIND-
VERSTERKER type A 740,
1 stereo Sony Betamax vi-
deorecorder; 1 Tafelcirkel-
zaag. Telef. 04455-1316.
Te k. PIANO Wagner, i.z.g.
st., jaarlijks gestemd, pr.

’ 2.850,-. g045-220845.
Fretl. BASGITAAR, merk
Yamaha, vr.pr. ’700,-. Tel.
045-232356.

Kachels/Verwarming
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoopl Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. g
046-513228/514862.
BARBAS openhaarden, in-
zethaarden, gas, hout-
kachels. Kachelcentrum Jac.
Köhlen, Rijksweg N. 104,
Sittard. 046-513228.
BUDERUS, Radson, Inter-
gas, Nefit/Fasto cv-ketels,
scherpe prijzen, goede ser-
vice. Jac. Köhlen, Rijkswg.
N. 104, Sittard. 046-513228/
514862.

'RVS SCHOORSTEENMA-
TERIAAL, dubbelwandig
geisoleerd, met keramische
deken. Jac. Köhlen, Rijkswg
104, Sittard. 045-513228.

■ BRANDHOUT te koop: bun-
dels schaaldelen _ 1,5 m 3
voor ’20,-: bundels balkjes. a 1 m 3voor f20,-; blokjes-

" hout voor potkachel of alles-
i brander gratis af te halen,
t thuisbezorgen tegen ver-

goeding vrachtkosten. Bij 10m 3franco. Daemen's Hout-
-1 warenfabriek, Mingersbor-
?erweg 7, Übachsberg.

elef. 045-751253.
Te koop grote partij
BRANDHOUT, gekloofd. Tel.
045-310006.

Kunst en Antiek
■ ANTIEKHANDEL Lodewijk

vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.■ Tel. 040-120526.
Te koop gevraagd barok,
antieke en grootmoederstijd
MEUBELEN. 04499-3763.
Antiek en nieuw geloogd
GRENEN meubelen, voor 'n
sfeervol interieur. Roman-
tisch wonen, Vaesrade 56,
Vaesrade-Nuth. Tel. 045-
-245901. Autobaan afslag
Nuth, richting Hoensbroek,
over het spoor 1e links,
Vaesrade. Ma. gesloten, Do.
koopavond.
De mooiste grenen en eiken
keus volgens VT-WONEN
en Ariadne vindt u bij Interart
Antiek Simpelveld. Irmstraat
64. Telef. 045-443161. Ei-
gen restauratie en logerij.
Maandag gesloten, donder-
dag koopavond.
Antiek SIMONS Nuth. Wij
bieden ruime keuze in antie-
ke meubelen uit Engeland
en Frankrijk tegen betaalba-
re prijzen met service en gar.
Ook een ruime afd. antiek
grenen en div. access. voor
een gezellig sfeervol inte-
rieur. Dorpstr. 45A, Nuth (in
het centrum t.o.kerk). 045-
-243437. Een begrip voor de
regio! Do.koopavond.
Zware licht eiken KLOOS-,
TERTAFEL, 1.95x0.90, 5
st.; antieke Biedermeier
bank met bijbehorende tafel
en stoel; dames arm-stoel-
tje; tweezits Engels bankje,
kl. zwart. 046-373007.
ANTIEKE slaapkamer,

’ 2.850,-. Telefoon 04493-
-4449.
Oude kunst en ANTIEK. F.
van Lomm, Bredeweg 383,
Roermond.

Foto/Film
BRUIDSREPORTAGES
60x13x18 ’395,- USA
Buick. Foto Senden. 045-
-255589.

Tekoop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Te k. gevr. eiken en Barok
BANKSTELLEN. Telefoon
04740-3495.
Te koop gevraagd tweede-
hands MEUBELS. Telefoon
043-431025.
Wij kopen en halen alle
SEXBOEKJES, ook homo
en SM. g 04454-68409.
Gevr. v.a. 1990 KLEUREN
TV'S; video's; stereotorens;
videocameras, wasauto-
maten, magnetrons, drogers,
ladendiepvries, snorbrom-
mer. g 04406-12875.
ULTRASOON-reinigingsap-
paraat te koop gevraagd. Tel.
1045-252206.

Radio e.d.
STEREO-INSTALLATIE
Teletom, vr.pr. ’75,-. Tele-
foon 043-252803.
Te k. GRUNDIG Hi-Fi recei-
ver type R 4200 MX II met
16 voorkeurzenders, dubb.

cassettedeck, boxen, pr.
’300,-. 045-315353.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.
vermelden), g 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar., grote sort. v.a. ’95,-.
TV-occasioncentrum Geel
30 jaar. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Inruil KLTV 's v.a. ’50,-, 12-
-16 kan. Ruime sort. Radio/
TV FRANK BV, Bokstr. 33
H'heide.S 045-213432.

Bel de Vakman
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
LOODGIETER voor ver-
nieuwing en reparaties van
sanitair en platte daken. Tel.
046-750788, na 18.00uur.
VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk,
behang- en pleisterwerk en
specialist in alle houtwerk. S
046-750788 na 18.00uur.
HUWELIJKSFOTO'S. Re-
portages v.a. ’395,-. Foto
LexHuijts. 045-271693.
Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Telef. 045-226688/226377/
06-52606457.

NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
Professioneel REINIGEN
van tapijt- en meubelstoffe-
ring. Telef. 04498-59102 /
043-652616.

Kunst en Antiek
Diverse antieke grenen
MEUBELS, o.a. ladencom-
mode, eetkamertafel en di-
versen. g 045-717971.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te koop BABYKAMER, wit-
MDF, iets aparts, + verdere
toebeh., vraagprijs ’1.300,-.
Tel. 045-416945.

Diversen
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.
Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
HELDERZIENDE voorspelt
uw toekomst, ook voor rela-
tiebemiddeling. 043-253637.
De BIJBEL, wat voor U?, Meer weten, volg Bijbelcur-
sus. Vraag gratis proefles +
info: Spoordijkstr. 56, 6431
GR Hoensbr. 045-227298
Vastgeroest, pijn, stress 9
THERAPEUTISCHE mas-
sage voor het bewustwor-
den en loslaten van emotio-
nele en fysieke spanningen.
Volgens afspraak: Telefoon
043-626477.

Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn1!
Dat kan! Info 04408-2406.
Knip mij uit: wij kopen MUN-
TEN, postzegels en goud
telefoonkaarten. Kasteel-
laan 102, Heerlen-Meezen-
broekS 045-726789.
SLANK blijven of afvallen en
toch lekker eten tijdens de
komende feestdagen, dal
kan! Hoe? Kom naar de info
avond op 29-12-94 en 12-1-
-95 in Eldorado te Spaubeek.
Tijdsduur v. 19.30-20.30 uur

1 Entree gratis. Ook het bij-
verdienen van ’lOOO,- en
meer per maand is mogelijk.
Vragen? Bel 04493-2753 ol
04493-2224.
De SPIRITUELE Vereniging
Kerkrade org. een'bloemen"
lezing met Jeanny Cremers
op dinsdag 3 jan. 1995 in '1
Trefpunt, Meuzerstr. 133,
Haanrade-Kerkrade. Aan-
vang 20.00 uur. Entree
’7,50. Zelf bloemen mee-
brengen. S 045-316201 /
418169.

e Te k. 1 compl. Distf
? stoomapp; eiken W

+ balken; 40 tafel*
stoelen etc. Telefoon1I 740817. I- KAARTLEGSTER vC

-uw toekomst. Bel
Alternatief 046-514554j>

i Te koop profess. 5-J5 PENNENBANK, n»
t machine: profess. vP. Tel. 04756-5228.

" Biedt aan: juridische I*■ incasso, huur- en a'r zaken, bezwaarschrift.

" lasting, etc. Mr. COflf1 SEN. Simpelveld. Tel»;j 441977. Sittard 046-52gji
Te k. rational KEUKÊIj- Siemens apparatuur, ■3 1.90, l-vorm. Witte '- hemel met el. lift. M"

s witte slaapk. Tel.
't 323111, na 18.00uur.^

Upiccoló,
' I 045.71991I -^
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