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Overstromingsvergoeding niet voor Itteren en Borgharen

Nederlander kan zich
tegen ramp verzekeren
< Van onzeredactie economie.
\ - Wie denkt last te krijgen van,Rampen als aardbevingen, overstromingen, aanslagen door
jterroristen en wolkbreuken, kan zich daar binnenkort toch te-
t Sen verzekeren. Verzekeringsmakelaar Lugt Sobbe & Co intro-
QUceert namens de Britse verzekeraar Lloyd's per 1 januari de

jlCatastrofe Risico Polis. Geen enkele Nederlandse verzeke-

* durft dit aan.
- a de aardebeving van 13 april,92 en de overstromingen van de
Y^s in Limburg, een jaar geleden,wam de discussie op gang over de
2 gelijkheid van een rampenver-
s j^ring. De verzekeringsmaat-

frappijen en de overheid overleg-
j£n daar nog altijd over en komenP zn vroegst rond Pasen tot over-
,Deverzekeraars wil-

-11 dat de overheid aanzienlijk aan
11 speciaal rampenpotje bijdraagt,aar een akkoord daarover is nosver Weg. e

De Amsterdamse verzekeringsma-
kelaar Lugt Sobbe & Co, de Neder-
landse vertegenwoordiger van
Lloyd's in Londen, heeft dit overleg
niet verder afgewacht en is - na zes
jaar voorbereiding - zelf met een
polis gekomen. De Nederlandse ver-
zekeraars waren door Lugt Sobbe
uitgenodigd om mee te doen, maar
zij willen eerst het overleg met de
overheid afronden.

Bommen
Om het voor zoveel mogelijkNeder-
landers aantrekkelijk te maken,
dekt de nieuwe verzekering een zeer
breed pakket: niet alleen schade
door natuurrampen, maar ook
schade door breuken in waterlei-
dingen, letsel toegebracht door
overvallers, medische fouten in het
ziekenhuis of schade door oude
vliegtuigbommen, waarvan er nog
duizenden in de Nederlandse bo-
dem zitten.

Omdat de te dekken risico's zo gi-
gantisch zijn, bedraagt de vergoe-
ding van de nieuwe verzekering
slechts een kwart van de materiële
schade met een maximum van
250.000 gulden. Bij letselschade
wordt maximaal een halve ton per
persoon uitgekeerd. De premie be-
draagt minimaal 250 gulden per
jaar, maar is in risico-gebieden en-
kele malen hoger. De hoogte van de
premie hangt af van veel factoren.
Voor inwoners van bijvoorbeeld It-
teren en Borgharen biedt de verze-
kering geen soelaas. „Die dorpen
staan in het winterbedvan de Maas,
daar valt niet tegenop te verzeke-
ren. De catastrofe-verzekering dekt
alleen onvoorziene situaties, zoals
schade door een dijkbreuk of over-
stroming van kades," aldus direc-
teur H. van Ommen.

Zie verder pagina 11

"Verzekeraars reageren
terughoudend

Elektriciteit
en gas duurder

- Mega Lim-
burg verhoogt per 1 januari de
Prijzen voor gasen elektriciteit,
jegens gestegen inkoopkosten.
~e prijs voor elektriciteit (en-
Keltarief) gaat met 0,5 cent
°mhoog tot 11,6 cent per kilo-
Wattuur. Daarnaast stijgen de
Prijzen van brandstoffen met
Clrca 0,4 cent per kWh. Bij een
gemiddeld jaarverbruik van
3-000 kWh is een huishouden
circa 35 gulden per jaar duur-oer uit.
Wet gastarief gaat met 0,6 cent
omhoog tot 41,1 cent per kubie-ke meter. Omdat het gas begin
dit jaar een stuk duurder was,
geeft een doorsnee huishoudenv°lgend jaar gemiddeld negen
gulden minder uit aan gas dan>n 1994.

het weer

STORMACHTIG
T^ö kleine stormdepressie bo-
ei Engeland bepaalt vandaag

weer. Het is zwaar be-
volkt en regenachtig met een
"arde en vanmiddag zelfs
tom_achtige wind uit zuid tot
uidwest. De middagtempera-

ligt rond de 11 graden.
Romende nacht daalt het kwik

6 graden. Morgen is er
*at meer zon en minder wind.

oor verdere informatie betref-ende het weer in LimburgKu «it u bellen 06-9775.
VANDAAG:
*°nop: 08.34 onder: 16.25

12.05 onder: 23.23

vandaag
Bedrijven kopen
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" 'Van mij had 'ie daar mogen blijven liggen'

# Op een open vlakte bij de Maas in Tegelen is gistermid-
dag een Engelse bom van 250 pond uit de Tweede
Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Voor het zover
was moesten negentig mensen worden geëvacueerd en
kregen ruim 1.100 bewoners 'huisarrest. De operatie
verliep zonder problemen. De ontploffing leverde dit
fraaie beeld op. Foto: jan-paulkuit
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'sexmonster'
DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT - De rechtbank in
Maastricht heeft de 37-jarige Maas-
trichtenaar Ray L. veroordeeld tot
een ongewoon hoge straf van vijf
jaarwegens zeer ernstige zedenmis-
drijven met zeer jongemeisjes. Offi-
cier van Justitie mr. W. van de Ven
had zelfs zes jaargeëist.

De feiten waarvoor L. uiteindelijk
is veroordeeld, waren zo schokkend
dat de strafzaak tegen alle gewoon-
ten van de rechtbank in, niet in het
openbaar is behandeld.

Justitie heeft om meerdere redenen
de namen van zeker een slachtoffer
niet in de dossiers van deze straf-
zaak opgenomen. Het meisje van
buitenlandse afkomst loopt name-
lijk grote risico's door haar familie
te worden uitgestoten. Ook wordt
niet uitgesloten dat familieleden
wraak kunnen nemen op de Maas-
trichtenaar. De raadsman van L.,
mr. Niemeijer, heeft daarom ook
nadrukkelijk om behandeling ach-
ter gesloten deuren gevraagd. In het
belang van het slachtoffer heeft de
rechtbank de anonimiteit geaccep-
teerd.

Zie verder pagina 1 1

" Slachtoffer werd
drugs toegediend

Euro 7 wil
via lokale
omroepen

Limburgse tv
DOOR HARRY CREMERS

HEERLEN - Het nieuwe Ne-
derlandse tv-station Euro 7 wil
met zoveel mogelijk lokale
Limburgse tv-stations een
overeenkomst sluiten om ook
landelijk Limburgse televisie-
programma's op de buis te
brengen. Euro 7 loopt hiermee
vooruit op de start van de pro-
vinciale televisie door Omroep
Limburg rond Kerstmis 1995.

Om haar plannen te concretise-
ren koopt Euro. 7 bij Peter
Joosten Productions in Kessel
vijf Limburgse tv-programma's
van elk een uur die in de ko-
mende maanden worden uitge-
zonden.

Het betreft twee carnavalspro-
gramma's, een discussie tussen
Limburgse politici en politie-
functionarissen over drugsver-
slaafden in Heerlen en Venlo,
het rumoer rond de aanleg van
de autoweg A73 en een repor-
tage over het Oud-Limburgs
Schuttersfeest.

Euro 7 is voorlopig nog nergens
in Limburg op de kabel te ont-
vangen maar volgens woord-
voerder Harry Severens komt
daarin binnenkort verande-
ring. Steden als Heerlen, Maas-
tricht en Venlo zouden interes-
se hebben om Euro 7 op de
kabel door te geven.

RVD: 'Deprins ligt er niet goedbij'

Artsen zeer bezorgd
over zieke Bernhard

DEN HAAG - De antibiotica-
behandeling om de longontsteking
van prins Bernhard (83) te onder-
drukken, slaat nog steeds niet aan.
Het medisch team in het Acade-
misch Ziekenhuis Utrecht is zeer
bezorgd. De prins heeft gisteravond
daarom een nieuw medicijn toege-
diend gekregen. Vanochtend moet
blijken of dit het gehoopte effect
heeft. De artsen hebben geen ter-
mijn aangegeven hoe lang de prins
het nog in deze toestand kan uit-
houden.
!,Het genezingsproces van de prins
gaat niet goed, verloopt zelfs uiterst
moeizaam," aldus mr. H. van der
Voet, hoofddirecteur van de Rijks-
voorlichtingsdienst, die gisteravond
vanuit Jordanië - waar hij koningin
Beatrix begeleidt tijdens haar
staatsbezoek - nog contact had met
prof. Duursma, het hoofd van het
medisch team.
„De toestand van deprins is stabiel,
maar niet op een mooie manier. De
artsen gaan opnieuw andere soor-
ten antibiotica uitproberen," vertelt
Van der Voet.
Inmiddels is prinses Juliana bij
haar echtgenoot op bezoek geweest.
Zij is niet geheel maar wel zodanig
hersteld van haar verkoudheid dat

een bezoekje medisch gezien ver-
antwoord was. „Bovendien, de
prins ligt er niet goed bij. Dan is de
drang om te gaan groter," meent
Van der Voet.
De koningin heeft geen advies ge-
kregen om haar staatsbezoek in
Jordanië alsnog af te breken. Van-
avond om elf uur zal zij volgens
plan weer in Nederland arriveren.
Beatrix weet in de hoofdstad Am-
man de zorgen om haar zieke vader
goed te verbergen, ze maakt een
ontspannen indruk. „Dat is logisch,
daar is ze koningin voor. Ze kan
hier moeilijk lopen janken," aldus
Van der Voet.
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verderinHEERLEN - Een extra voorstel-
ling van de 'Heer van Pour-
ceaugnac' door speelgroep Ex-
pressie is vanavond te zien in de
kleine zaal van de Heerlense
Stadsschouwburg. Aanvang
20.30 uur.

De Heerlense Oratoriumvereni-
ging geeft zondagavond (20 uur)
een kerstconcert in de Bernardi-
nuskapel, Akerstraat 97 in Heer-
len. Onder leiding van Emanuel
Pleijers worden de kerstkantate
'Uns ist ein Kind geboren' van

Bach en het eerste deel van The
Messiah van Handel uitgevoerd.

HOENSBROEK - Het soliste-
nensemble Consorcio Manuel
Garcia geeft zondagmiddag om
16 uur een adventsconcert in de
gehoorzaal van kasteel Hoens-
broek. Op het programma staat
onder andere de Misa Latino
Americana. Medewerking verle-
nen mezzosopraan Pascal Drei-

jer, het Ensemble Frans Daal-
man, het Brass Ensemble Lim-
burg en enkele instrumentalis-
ten.

VAALS - Violist Roeland Gen-
iën en pianist Joop Celis geven
zondagavond om 20 uur een con-
cert in De Kopermolen, Von
Clermontplein in Vaals. Op het
programma werk van Mozart,
Beethoven, Szymanovski en Ra-
vel.

Intens
Het nieuwe werk toont een herfst-
boeket met onder meer asters. Om
die reden lijkt een datering van na-
jaar 1886 waarschijnlijk, zo stelt
het museum. Van Gogh vervaardig-
de toen een aantal van zulke stille-
vens om de heldere kleuren van de
impressionisten onder de knie te
krijgen, waarmee hij in de Franse
hoofdstad voor het eerst kennis had
gemaakt. „Verleden jaar", zo
schreef hij aan zijn zus Willemien in
1887, „schilderde ik bijna niet an-
ders dan bloemen om aan andere
kleur mij te wennen dan grijs, n.l.
roze, zacht of fel groen, lichtblauw,
violet, geel, oranje, mooi rood".

Hoekig
De directe, bijna hoekige schilder-
wijze met de platte kwast is type-
rend voor zijn werk van toen, en
vinden we onder meer terug in zijn
'Vaas met asters en flox' uit de col-
lectie van het Van Gogh Museum.
Het werk is in één keer geschilderd,
maar om de bloemen enigszins uit
elkaar te halen, bracht hij later eni-
ge correcties over de drogeverf aan.
De blauwe vaas was kennelijk ge-
liefd, want Van Gogh gebruikte het
object meermalen in zijn stillevens.

Hoewel het schilderij meer dan een
eeuw oud is, is het nooit eerder be-
handeld. De linnen drager bleef
onbedoekt en het verfoppervlak
werd niet gevernist. Het spieraam
en de opspanning zijn origineel en
waarschijnlijk heeft het doek zelfs
nooit een lijst gehad. Als zodanig is
het werk volgens het museum van
groot belang, want slechts weinig
schilderijen van Van Gogh kunnen
nog in hun oorspronkelijke, onbe-
handelde staat worden bewonderd.

Het Sharon Quartet
in Wijngrachttheater

KERKRADE - De geschiedenis van het strijkkwartet
is de vlag waaronder het Sharon Quartet dit seizoen
vaart in zijn serie van vier concerten in het Wijn-
grachttheater. Op het eerste concert, zondagavond,
staan op het programma het Kwartet nr. 3 in G van
Dittersdorf en de kwartetten opus 33 nr. 2, opus 33 nr.
3 en opus 50 nr. 1 van Haydn.

Het Sharon Quartet werd opgericht in 1984 door Gil
Sharon, de concertmeester van het LSO. Het ensem-
ble treedt vooral in Nederland en Duitsland op, maar
maakt ook regelmatig tournees over de hele wereld.

Het ontstaan van het strijkkwartet staat nauw in ver-
band met de vervanging van het clavecimbel door de
pianoforte, het door Cristofori ontwikkelde instru-
ment met grotere dynamische mogelijkheden en volle-
re klank. De pianoforte werd niet meer gebruikt in
combinatie met een kleine groep strijkers, omdat de
klank minder goed mengde. Het was Haydn die het
klavierinstrument voor het eerst elimineerde: de pure
vierstemmigheid in één timbre, het strijkkwartet, was
ontstaan.
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Camp
DOORJOSFRUSCH

Ik had er eigenlijk niet over
willen schrijven. Doet iedereen
al.

Maar toen ik me realiseerde
dat niet over camp schrijven,
camp is, heb ik me bedacht.
Er over schrijven'is immers nog
altijd beter dan er aan doen.

Ik heb dit besloten met pijn in
het hart. Want camp staat in
deze tijd voor trendy gedrag,
voor meelopen, voor conformis-
me, vind ik, en daar hou ik
niet van.

Eigenlijk is tegenwoordig alles
camp. Camp is zelf camp, dus
dat maakt het niet echt gemak-
kelijk.

Of juist wel. Want als camp
zelf camp is, dan heeft dat een
onverbiddelijke uitholling van
het begrip tot gevolg, die er in
zal resulteren dat camp op-
houdt te bestaan.

Camp zal aan camp ten onder
gaan.

Toch maar even uitleggen:
camp is koketteren met je goe-
de smaak voor slechte smaak.
Camp is dwepen met ironie.
Camp is het subtiele spel om
iets wat ernstig wordt genomen
te ironiseren én te verafgoden.

Het begrip komt oorspronkelijk
uit de homoseksuele subcultuur
(het Franse se camper betekent
een pose aannemen): het cho-
queren door middel van een
ironische benadering van
kitsch. Als uitdrukking van de
homoseksuele identiteit. Een
achterhaalde opstelling dus in
een tijd van seksuele tolerantie.

Bij camp gaat het primair om
de grondhouding: een idolate
verering voor Manuela van Jac-
ques Herp getuigt van wans-
maak, een bewust koketteren
met deze wansmaak is camp.
De wansmaak is tot summum
van verfijnd gedrag verheven.

Paul de Leeuw is camp, Krea-
tief met Kurk is camp, Jef
Koons is camp, Alfred Langer
is camp. Natuurlijk. Dat is
Hollandse camp. Maar er is ook
Limburgse camp. Wij Limbur-
gers hoeven ons wat dat betreft
niet achtergesteld te voelen.

Alleen, wij lopen er niet mee
te koop.

Ik zal eens een poging wagen
een Limburgse Camp Top-10
samen te stellen.

10. NaarBeppie Kraft luisteren.
9. Naar het schlagerfestival
gaan.
8. Uit dialect-poëziebundels
declameren.
7. Een blaasmuziek-concours
bezoeken.
6. Een Pierre Delnoy aan de
muur hangen.
5. Lachen om het Limburgs
Jeugdtoneel.
4. Uit volle borst het Kyrie
meezingen.
3. Het hele jaar door carnavals-
schlagers draaien.
2. Schriebl en Huppertz aanbid-
den.
1. De cd Straus & Co van
André Rieu kopen.

Deze column is ook camp, vrees
ik.

Bloemstilleven volgens museum van groot belang

Nieuwe Van Gogh ontdekt
AMSTERDAM - Er is een
nieuw werk ontdekt van Vin-
cent van Gogh. Het gaat om
een bloemstilleven, geschil-
derd toen Van Gogh in Parijs
verbleef (1886-1888). Het doek
wordt vanaf vandaag in het
Van Gogh Museum in Amster-
dam tentoongesteld en zal
daar tot en met 31 december te
zien zijn. Het schilderij is af-
komstig uit Zwitserland, waar
het door een kunsthandelaar
en Van Gogh-expert Walter
Feilchenfeldt uit Zürich als
een authentiek werk van de
Nederlandse schilder herkend
werd.

Het enigszins beschadigde werk
werd vervolgens gerestaureerd door
het Kollektief Restauratieatelier.
Het museum is niet van plan het
stilleven aan te kopen. „We hebben
hier al meer van dergelijk werk
hangen", aldus een woordvoerder.
Over de waarde van het schilderij
wil hij zich niet uitlaten. „Maar die
is aanzienlijk. Het komt niet zo
vaak voor dat een werk van Van
Gogh wordt ontdekt." In 1990 was
het voor het laatst dat een tot dus-
ver onbekende Van Gogh op de
kunstmarkt verscheen.

recept
Kers-tomaatjes
met zalmmayonaise
U kunt deze gevulde tomaatjes als voorgerecht ser-
veren, maar ook als onderdeel van een koud buffet
of brunch. Ook kunt u de tomaatjes gebruiken ter
garnering van een ouderwets lekkere huzarensala-
de.

1 doosje kerstomaatjes
1 klein blikje zalm, 2 volle eetlepels mayonaise, 1
eetlepel joghurt of kwark, scheut tomatenketchup

Was de tomaatjes en snijd een kapje van de boven-
kant. Hol de tomaatjes met een theelepeltje uit (be-
waar de zaadjes voor soep of saus).
Laat de zalm uit blik uitlekken en verwijder aan-
wezige velletjes en graatjes. Wrijf de zalm met een
vork fijn. Roer een sausje van de mayonaise, jog-
hurt of kwark en tomatenketchup en breng op
smaak met peper en zout.

Meng de zalm hierdoor en vul hiermee de tomaat-
jes. Zet het dekseltje op de vulling.
Als u wat zalmmayonaise overhoudt, serveer dit
dan op een toastje.

Salvador Mas Conde
dirigeert het LSO

MAASTRICHT - Voormalig chef-dirigent Salvador
Mas Conde van het LSO is deze week terug op het ou-
de nest. Vandaag, morgen en overmorgen leidt de
Spanjaard ons provinciaal orkest in een klassiek pro-
gramma met de ouverture Iphigenia in Aulis van
Gluck, het Vijfde Pianoconcert van Beethoven en
Symfonie nr. 104 in D van Haydn. Het concert wordt
vanavond gegeven in De Maaspoort van Venlo (20
uur), morgen in de Stadsschouwburg van Heerlen (20
uur) en zaterdag in het Theater aan het Vrijthof in
Maastricht (20.15 uur).

Solist tijdens dit abonnementsconcert van het LSO is
de Italiaanse pianist Andrea Lucchesini. Lucchesini,
in 1965 in Montecatini geboren, won al op 11-jarige
leeftijd het internationale Cortot Piano Concours.
Zijn internationale debuut in april 1983 in Parijs
werd gevolgd door optredens met deBerliner Philhar-
moniker, de Wiener Symphoniker, het Radio Orkest
van Stuttgart en het London Philharmonic Orchestra.

Samen met de Italiaanse cellist Mario Brunello vormt
Lucchesini al geruime tijdeen vast duo.

ld-cd

DOOR JOS FRUSCH

Concert voor piano en strijkers,
Drie stukken in oude stijl - Henryk
Górecki; Orawa - Wöjciech Kilar;
Etude in bes - Grazyna Bacewicz;
Kamersymfonie (arrangement
Achtste Strijkkwartet) - Dmitri
Sjostakovitsj; Amadeus Chamber
Orchestra 0.1.v. Agnieska Duczmal;
Anna Górecka, piano; Conifer Clas-
sics, 75605 51246 2.

De naam Górecki staat vetgedrukt
en onderstreept op deze cd van het
Amadeus Kamerorkest, een ensem-
ble van de Poolse radio. Toch bevat
de cd werk van vier Poolse compo-
nisten en een Rus en bestrijkt de
muziek van de gevierde Pool am-
per 17 minuten (ter vergelijking:
Sjostakovitsj' Kamersymfonie
duurt bijna 28 minuten). Kennelijk
heeft men ook in Polen de mark-
waarde van Górecki ontdekt.

Het Pianoconcert met zijn dreigen-
de, minimal-music-achtige moto-
riek - mannelijk gespeeld door de
dochter van de componist - en de
Drie stukken in oude stijl met hun
neuzelend archaïsch idioom recht-
vaardigen deze aandacht niet hele-
maal. Het is allemaal erg voorspel-
baar en niet echt origineel. Al doet

de dirigente haar uiterste best &'
muziek in een goed daglicht
plaatsen.

Persoonlijk vind ik het evento'
onder de suprematie van volk
dende motoriek geplaatste Or<t
van Kilar en de gevoelig romo*'
sche etude van Szymanovski !
slaagdere pogingen om de Po»'
kunstmuziek een eigen identi
te geven. Maar de meest overtuig
de en aangrijpende compositie
de cd is toch Sjostakovitsj' kla<A
Achtste Strijkkwartet, ook ml
versie voor strijkorkest. Gezien
diepgang in hun spel denken
Poolse musici daar hetzelfde ovef

puzzel van de dag

HORIZONTAAL: 1 wildebeest; 4 kussenovertrek; 8 ledemaat; 11 ooft;
13 boord; 15reeds; 17 schreeuw; 18 grafvaas; 19lidw.; 20 hevig; 22
godin; 24 uitroep; 25 voorz.; 26vuil; 28voorz.; 30 plaats; 32 kleding-
stuk; 33 snack; 35 voedsel; 37 rund; 38 voordat; 40 vogel; 42 toon;
43 kans; 44 via; 45florijn; 47 gesloten; 49 pi. o. Ameland; 51 voorz.;
52 voorz.; 54 vaal; 57 oliestaatje; 59 smerig; 61 een zekere; 62vaar-
tuig; 63 slaapplaats; 64 familielid; 66 kloosterlinge; 68 steen; 70
voegw.; 71 schapevacht; 72 boerenbezit; 74 Fra. lidw.; 75 dagaan-
duiding; 77 plastiek; 79 gebilsdeel; 80 ketting; 81 gebak.

VERTIKAAL: 1 groeve; 2 voegw.; 3 hevig; 4 graanpakhuis; 5 militair;
6 in orde; 7 lor; 8 kerk. straf; 9 landbouwwerktuig; 10 weigering; 12
melkklier; 14godheid; 16 schrijfkosten; 19 bedrijver; 21 schooltype;
23 bevel; 24 bid; 25 Ion; 27 lofdicht; 29kunstwerk; 31 ogenblik; 32
kop; 33 test; 34 paardebit; 36 hoofdtelw.; 39 ik; 41 vlaktemaat; 46
prijzen; 47 oplosmiddel; 48kip; 50 rekenopgave; 51 hijswerktuig; 53
bejaard; 55 bijb. vrouw; 56 voorz.; 58 tam; 60 ent; 62 wond; 63 pi.
in N.-Brabanl; 65bosje; 67fornuis; 69 een beetje; 71 zwin; 73priem;
75 dyne; 76 pers. vnw.; 77 dieregeluid; 78 zangnoot.

oplossinggisteren
HORIZONTAAL: 1 sintel; 6 streek; 11
hotel; 13 spoed; 14 RK; 16 lege; 17
peen; 18 mm; 19 enk; 21 rendier; 23
mep; 24 soep; 26 steen; 27 bèta; 28
stelt; 30 eer; 31 dames; 32 sleep; 34
motor, 35 zerk; 36 gala; 37 vuile; 40
leven; 43 vliet; 44 til; 46 netel; 48roer;
49 lupus; 51 Nero; 52 ler; 53kubisme;
55 nto; 56 Ed; 57 Kana; 58 jade; 60
si; 61 morel; 62 Erdre; 64 docent; 65
tappen. Winwoord: RINGRUPSVUNDER

VERTIKAAL: 1 stress; 2 NH; 3 10l; 4
eter; 5 leges; 6 speen; 7 toer; 8ren;'
e.d.; 10kompas; 12 lente; 13spier; 1^
knots; 18 meter; 20keel; 22 Deen; 23
memo; 25 plezier; 27 Bataven; #
teelt; 31 dolen; 33 pre; 34 mal; 37
vloed; 38 uier; 39 tipi; 41 eten; &
nerts; 43vriend; 44Tubal; 45 lusje;&
looien; 49 lunet; 50 smart; 53kam; 5*
Edda; 57koe; 59 Erp; 61 m.c; 63 ep-

'Smakelijke
Voortzetting'
is de titel van
het negende
theaterpro-
gramma van
Paul Haenen.
In deze show
maken Paul
Haenen,
Margreet
Dolman,
dokter
Valentijn en
Ds. Gremdaat,
afen toe
begeleid door
levende
muziek, er een
afwisselende,
diepzinnige en
vooral vrolijke
avond van.
Met dit
programma
bevestigt
Haenen zijn
reputatie als
een van de
meest
eigenzinnige
theaterper-
soonlijkheid
van ons land.
'Smakelijke
voortzetting' is
vanavond te
zien in het
Theater aan
het Vrijthof in
Maastricht.
Aanvang 20.15
uur. Foto:
STEYE RAVIEZ
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Besparing mogelijk van honderden miljoenen

Landelijke 'databank'
voor persoonsgegevens

Van onze parlementaire redactie
&EN HAAG - Er komt een

instituut voor de
uitwisseling van persoonlijke
J&gevens van alle Nederlan-ders. Dit instituut moet er
?ond de eeuwwisseling zijn.
diverse organisaties waaron-
der de Sociale Verzekerings-bank (SVB) en de bedrijfsver-eligingen hebben hiertoe het
'litiatief genomen. Volgens debetrokkenen kan het bij el-kaar brengen van de gegevens
Per jaar honderden miljoen
Süldens aan besparingen ople-veren.

dit moment worden persoonlijke
Begevens van burgers door tal van
°rganisaties verzameld. Te denken
J'alt aan de gemeenten, de belas-

ziekenfondsen, uitvoe-
j^figsorganen voor de sociale zeker-
heid, departementen (zoals voor de
'Idividuele huursubsidie) en de In-
formatiseringsbank (studiefinan-
Clering). Overal worden dezelfde
Segevens op een andere wijze opge-
slagen. Als computerbestanden ge-
koppeld moeten worden, kost dat
6rg veel geld. Bovendien zijn de ge-
jtevens vaak niet vergelijkbaar door
bijvoorbeeld een verkeerde spelling
y^n een naam of adres.
Pc initiatiefnemers willen aan dit
ltleffectieve systeem een eind ma-
*en. Het nieuwe centrale gegevens-
'lstituut slaat zelf geen informatie
°P, want die blijft bij de betrokken
°rganisaties. Wel moet het instituut
*en coördinerende rol gaan spelen

het uitwisselen van informatie
door verschillende instanties. Het
lr>stituut moet ook zorgen voor uni-
formiteit van de gegevens. Het is
bijvoorbeeld de bedoeling dat in al-
'e data-bestanden de persoonsna-men worden gebruikt zoals die bij

gemeentelijke bevolkingsadmi-
nistraties (GBA) genoteerd staan,
'iet instituut,Rinis gedoopt (Route-

nationale informatie-
aromen), maakt ook uit of een in-
stantie die om bepaalde informatie
Vraagt die wel mag hebben.

initiatiefnemers hebben met op-
?et niet gekozen voor het bundelenvan alle databestanden in één
'Üeuw bestand om de betrokken or-
ganisaties niet voor het hoofd te
stoten en om onderlinge ruzies te
yoorkomen. Bovendien mag er geen
Big Brother is watching you-syn-
'ifoom' bij de burgers ontstaan.

Verbeterd
Omdat het sterk toenemend aantal
naturalisatie-aanvragen de betrok-
ken afdeling boven het hoofd groei-
de, is de behandeling ervan vorig
jaar maart overgenomen door de
toenmalige directie vreemdelingen-
zaken van het ministerie.

Sindsdien is er volgens Schmitz
veel verbeterd. Wel ontstonden ook
hier .problemen wegens een ingrij-
pende reorganisatie van deze dienst
tot de immigratie- en naturalisatie-
dienst. Die problemen zijn inmid-
dels opgelost, aldus Schmitz.

De minister wijst erop dat het aan-
tal verzoeken tot naturalisatie in
enkele jarentijd zeer sterk is geste-
gen. Op het ogenblik zijn bij de
immigratie- en naturalisatiedienst
nog 61.600 verzoeken in behande-
ling. De helft daarvan is de normale
werkvoorraad, de andere helft geldt
als een nog weg te werken achter-
stand.
Justitie is van plan een deel van de
afhandeling over te dragen aan de
gemeenten. Daarmee zijn goede er-
varingen opgedaan in enkele proef-
gemeenten.

Veel idioten en weinig vrouwen reageren op perronposters

Relatiebemiddeling op
station al ontspoord

Van onze redactie binnenland

&EN HAAG - Hijgers, pedofielen,
Angsthazen en 'grappenmakers' bel-len het kantoor van 'Go and do it'
Plat. Serieuze reacties komen er
geinig op de contactadvertentiesdie op alle stations in Nederland te

zijn. En vrouwen willen al he-
lemaal geen man 'van het perron',ttet zes weken geleden geïntrodu-
ceerde 'Go and do it' dreigt uit tedraaien op een regelrecht fiasco.
Als woningen in de etalage van de
"nakelaar, zo hangen op honderden
Perrons veertig portretten van man-den en vrouwen op zoek naar een
Partner. Wie Ria (41) of Ben (34)
?iet zitten, neme contact op met 'Go
j*nd do it'. Platgebeld wordt hetkantoor in Den Haag. Er komen wel
honderdvijftig telefoontjes per dagbinnen, maar in de regel hebbenRechts dertig bellers serieuze be-
langstelling. De rest hangt op, hijgt,slaat vulgaire taal uit of is anders-

zins gestoord. „Er lopen wat zieke
mensen rond in Nederland! Dat is
echt niet te geloven. Seksueel totaal
gefrustreerden, mannen die vragen
naar kleine meisjes, echt onvoor-
stelbaar!" zegt directeur André van
derVeen van 'Go and do it'.
In de afgelopen zes weken hebben
zich tweehonderd mensen bij het
kantoor ingeschreven. Eenderde
van de deelnemers wil voor 75 gul-
den twee weken lang met foto op de
perronposters verschijnen. Even-

! veel mensen willen voor 125 gulden
iin contact komen met één van de

zoekenden en mogen voor dat be-
drag zes maanden meedoen. Nog
eens eenderde deel wil zowel op de
poster verschijnen als op een foto
reageren. 'Go and do it' bemiddelt
niet, maar stuurt louter brieven
door zodat de 'zoekende' zijn of
haar naam niet onmiddellijk hoeft
prijs te geven.

i Elke twee weken geldt: nieuwe ron-
de, nieuwe kansen. Ook voor Van

der Veen. Tot nu toe heeft het idee
hem alleen maar geld gekost. „Elke
twee weken geven we 75.000 gulden
uit, terwijl er maar zon 15.000 gul-
den binnenkomt." Vanaf januari
gaat het bedrijf de kosten drastisch
drukken. De posters zullen dan niet
meer op alle 330 stations hangen,
maar slechts op tien stations in gro-
te steden. „Van meer dan tweederde
van de stations krijgen we helemaal
geen reactie. We moeten het hebben
van de grotere stations waar veel
mensen komen."

Een probleem waarvoor Van der
Veen geen oplossing weet, is het ge-
brek aan vrouwelijke belangstel-
ling. Vrouwen reageren weinig op
de nieuwste contactadvertenties en
willen nauwelijks met hun hoofd op
de posters.

Het resultaat is dat heel veel man-
nen reageren op weinig beschikbare
vrouwen. „Op de posters staan
maar zon tien vrouwen, terwijl
tachtig procent van de reacties
komt van mannen die op zoek zijn
naar een vrouw."
Van der Veen geeft zichzelf nog tot
maart de kans. „Als we dan niet op
koers zitten, stoppen we ermee.
Maar we geloven er nog steeds in.
Nederland telt een miljoen alleen-
staanden. Veel van hen zoeken een
partner via krant, televisie of rela-
tiebemiddelingsbureau. Waarom
dan niet via het station? Het is rela-
tief goedkoop, er is alleen lef voor
nodig. Geloof me, dit gaat lukken.
Het kost alleen tijd."

binnen/buitenland

Criminelen bedreigen
ook andere officieren

Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Justitie-medewer-
kers in Utrecht, Haarlem en
Amsterdam zijn het afgelopen
jaar minstens tien keer ernstig
geïntimideerd door criminelen.
Dat leidde in zeker vijf keer ge-
vallen tot politiebescherming
voor de betrokken officieren van
Justitie. Tot fysiek geweld, zoals
bij de Amsterdamse officier J.
Valente, kwam het niet.
Gisteren meldde deze krant dat
Valente, belast met de bestrij-
ding van zware criminaliteit, tij-
dens justitiële onderzoeken her-
haaldelijk is gemolesteerd door
criminelen. Hij werd ondermeer
in een sloot gegooid en twee keer

bijna aangereden door een auto.
Ook werd hij vier keer met de
dood bedreigd. Dieven namen
spullen mee uit zijn woning en
wisten ook materiaal uit zijn
werkkamer in Amsterdam te be-
machtigen.
In de hoofdstad blijken nog meer
officieren van Justitie te zijn be-
dreigd, aldus politie-woordvoer-
der Klaas Wilting. Het gaat om
'enkele personen. Veel meer wil
hij 'hangende verder onderzoek'
niet kwijt.

In Haarlem werden twee officie-
ren van Justitie tijdens onder-
zoek naar misdaad-netwerken
serieus bedreigd door de onder-
wereld. Volgens officier C. Hem-
mes-Boender gaf 'de aard van de
mededelingen' alle reden om de
officieren een tijdje door de poli-
tie te laten beschermen. Verdere
details wil zij niet geven. Het
Haarlemse parket heeft - voor-
uitlopend op maatregelen die
Justitieminister Sorgdrager
dinsdag aankondigde - de toe-

gang tot de eigen werkkamers
inmiddels beter beveiligd. Ook
heeft iedere officier in de eigen
woning extra 'hang- en sluit-
werk' gekregen, aldus Hemmes-
Boender.

R. Berger, hoofd arrondisse-
mentsparket Utrecht, meldt 'een
wel zeer geraffineerde vorm van
intimidatie. Een verdachte gaf
tijdens een politie-verhoor heel
precies het signalement van een
(Utrechtse) officier van Justitie
met de mededeling dat deze per-
soon hem 'van gezicht' wel be-
kend was en met hem strafbare
handelingen zou hebben ge-
pleegd. De naam van de officier
werd niet genoemd.

Nuvo voelt steeds meer voor terugtrekking

Evacuatie-plannen voor
blauwhelmen in Bosnië

Van onze redactie buitenland

PARIJS - Frankrijk heeft gisteren
de Verenigde Naties en de Navo ge-
vraagd gedetailleerde plannen te
maken voor de terugtrekking van
blauwhelmen uit Bosnië. De Britse
minister van Buitenlandse Zaken
Douglas Hurd verklaarde gisteren
in het parlement dat Groot-Brittan-
nië al voorbereidingen treft voor de
terugkomst van de VN-soldaten,
maar hij zei te hopen dat de blauw-
helmen in Bosnië kunnen blijven.
Volgens zijn Franse ambtgenoot
Alain Juppé hebben alle internatio-
nale pogingen om een staakt-het-
vuren of vrede in Bosnië tot stand te
brengen gefaald en moet daarom de
terugtrekking van de VN-vredes-
macht ernstig worden overwogen.
„We kunnen het niet langer accep-
teren dat VN-soldaten in gijzeling
worden genomen en worden verne-
derd ondanks dat ze zich moedig
gedragen."
De Navo besloot lidstaten te vragen
hoeveel troepen zij kunnen leveren
om het eventuele vertrek van de
23.000 manschappen onder vijandi-
ge omstandigheden te begeleiden.

Voor zon operatie zouden 20.000
tot 25.000 Navo-soldaten nodig
zijn. Bij de Navo gaat men er voor-
alsnog niet vanuit dat de blauwhel-
men op korte termijn Bosnië verla-
ten, maar in het licht van de ver-
slechterde situatie in het land blijft
men evacuatieplannen opstellen.
De leider van de Bosnische Ser-
viërs, Radovcan Karadzic, gaf gis-
teren te kennen dat hij bereid is
„onmiddellijk de oorlog te beëindi-
gen" en vredesonderhandelingen te
heropenen met de internationale
contactgroep voor Bosnië. Karadzic
zei dat „nieuwe interpretaties" van
het internationale vredesplan van
de contactgroep „een goed vertrek-
punt is voor meer gesprekken."
De Verenigde Naties beginnen vol-
gende week met de tijdelijke terug-
trekking van 1.200 Bengaalse
blauwhelmen uit de moslim-encla-
ve Bihac. De maatregel hangt sa-
men met logistieke problemen. „Het
gaat niet om een permanente terug-
trekking, maar om het verversen
van troepen," verklaarde een VN-
woordvoerder.

Veel aanvragen zoekgeraakt in archiefministerie

Puinhoop bij afhandeling
naturalisatie-verzoeken

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Veel verzoeken van
buitenlanders om het Nederlander-
schap, zijn door het ministerie van
Justitie nooit afgehandeld. Zij zijn
terechtgekomen in het centrale ar-
chief van het ministerie, waar nie-
mand er meer naar omkeek. Het
gaat in alle gevallen om aanvragen
die zijn ingediend vóór 1 maart
1993. Justitie is hier pas kort gele-
den achtergekomen.
Het aantal zoekgeraakte aanvragen
is onbekend, maar het zijn er veel.
Er is inmiddels een 'task-force' opr-
gericht die het archief zal uitkam-
men in de hoop alle niet afgehan-
delde zaken boven water te krijgen.
Staatssecretaris Schmitz (Justitie)
heeft dit de gisteren de Tweede Ka-
mer meegedeeld.

Verantwoordelijk voor het zoekra-
ken is een afdeling van het directo-
raat-generaal wetgeving van het
ministerie. Volgens een woordvoer-
der van het ministerie is het niet de
bedoeling intern maatregelen te
treffen tegen verantwoordelijken
voor de gang van zaken. „Alle ener-
gie is er nu op gericht de zoekge-
raakte aanvragen boven water te
halen en zo snel mogelijk af te han-
delen."

Zonder 250.000
extra woningen
is Randstad vol

UTRECHT - De vier Randstadpro-
vincies Utrecht, Flevoland, Noord-
en Zuid-Holland moeten volgens
een nog geheime ambtelijke nota tot
het jaar 2015 nog eens een kwart
miljoen huizen extra bouwen. Die
komen bovenop de al geplande
650.000 in de Vierde Nota Ruimte-
lijke Ordening. Om aan de groeien-
de vraag te voldoen en debevolking
over twintig jaar voldoende werk-
gelegenheid te bieden, zijn daar-
naast 2.400 hectare bedrijfsterrei-
nen en drie miljoen vierkante meter
kantoorruimte extra nodig.
De Randstad zal op deze manier in
2015 helemaal vol zijn en zal bij
dan nog steeds groeiendevraag niet
meer in de eigen behoefte kunnen
voorzien.

Nieuwebevolkingsprognoses en fei-
ten die naar voren kwamen bij het
maken van de provinciale streek-
plannen, maken het nu noodzake-
lijk bestaande ramingen drastisch
bij te stellen. Tot 2005 kloppen ze
nog redelijk, maar in de periode
2005-2015 ontstaan gigantische
problemen.

Enquêtecommissie
wil voorlopig in
alle stilte werken

DEN HAAG -De parlementaire en-
quêtecommissie die de opsporings-
methoden van de politie gaat on-
derzoeken zal de eerstkomende
maanden in stilte haar werk doen.
„Zo spoedig mogelijk, hopelijk vóór
de zomer," zullen de (deels) open-
bare verhoren plaatsvinden. De
nieuwbakken voorzitter van de en-
quêtecommissie, Maarten Van Traa
(PvdA), heeft dat gisteren gezegd
bij de installatie van zijn commis-
sie.
De commissie heeft zichzelf maxi-
maal een jaar de tijd gegeven, maar
zal haar best doen om het werk
sneller af te ronden. Van Traa sluit
niet uit dat gezien de aard van het
onderwerp speciale beveiligings-
maatregelen nodig zijn.
Tot vice-voorzitter van de enquête-
commissie is gekozen het D66-Ka-
merlid De Graaf. De overige leden
zijn: Koekkoek (CDA), Vos (WD),
Rabbae (Groenlinks), Aiking-Van
Wageningen (Ouderenverbond) en
Rouvoet (RPF).

punt uit

Endernol
De combinatie Veronica/Ende-
mol heeft gisteravond de on-
derhandelingsdelegatievan het
NOS-bestuur laten weten dat
zij terugkomt op drie overeen-
komsten met de publieke om-
roep. Dat betreft het leveren
van programma's aan de pu-
blieke omroep, het uitwisselen
van programmagegevens en het
samenwerken op het terrein
van de sportrechten. Als reden
werd opgegeven dat de leiding
van het Luxemburgse station
RTL 4en RTLS een aanbod
heeft gedaan dat voor Vero-
nica/Endemol lucratiever is.

Video's
Een illegale 'video-kopieer-
straat' die zon 23 banden per
anderhalf uur kopieert, een
duizendtal illegale videoban-
den en een partij vuurwerk: dat
is de buit van de politie na in-
vallen gisteren in Bergen op
Zoom, Halsteren en Oud-Vos-
semeer. Geschat wordt dat de
eigenaars tienduizenden ban-
den hebben verkocht op brade-
rieën en markten, zoals
Sneeuwwitje, Alladin en Juras-
sic Park.

Kaukasus
Het Kremlin heeft gisteren op-
nieuw gekozen voor een harde
lijn tegen de rebelse Kaukasus-
republiek Tsjetsjenië. In een
verklaring werd gesteld dat
Rusland zich het recht voorbe-
houdt 'alle gewapende bendes'
in Tsjetsjenië te ontwapenen.

Omroepen
De bepaling in de Italiaanse
Mediawet van 1992 dat iemand
drie televisiestations mag be-
zitten, is in strijd met de
Grondwet. Dat heeft het Con-
stitutioneel Gerechtshof in
Rome gisteren bepaald. De uit-
spraak kan ertoe leiden dat
zowel de publieke omroep RAI
als de onderneming Fininvest
yan premier Silvio Berlusconi
een of meer van zijn drie zen-
ders kwijtraakt.

Levenslang
Een rechtbank in de Slowaakse
hoofdstad Bratislava heeft gis-
teren de 39-jarige Ondrej Rigo
tot levenslang veroordeeld. Hij
is schuldig bevonden aan de
moord op acht vrouwen, onder
wie de 56-jarige Nederlandse
Marie van der Werf en een
kind, tussen 1990 en 1992.

Steun
De Europese Commissie wil
voor hulp aan Noord-lerland
de komende drie jaar 300 mil-
joen ecu (640 miljoen gulden)
uittrekken. De steun is bedoeld
voor de wederopbouw van het
land dat 25 jaarlang door hevi-
ge onlusten is geteisterd.

Kerstspel

# Omdat de echte het in
zn eentje allemaal niet
meer kan bolwerken,
wachten 450
hulp-kerstmannen in de
aula van de Vrije
Universiteit in Berlijn op
instructies. In
werkelijkheid zijn het
studenten die zich, tegen
betaling weliswaar,
beschikbaar stellen om het
kerstfeest in goede banen
te leiden.

Foto: REUTER
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Over onze
prijzenraak jeniet

snel uitgepraat.

Ben je al bij IKEA in Heerlen geweest, het pas geopende
inspirerende woonwarenhuis uit Zweden? Je vindt er
duizendenwoonideeën diegegarandeerd het laagst geprijsd
zijn. Dit is onder andere mogelijk omdat jezelf het vervoer
en demontagevoor jerekening neemt. Bovendien ontwerpt
IKEA demeeste produkten zelf. Zo besparen we samengeld.

Rijker wonenkan voor minder.
IKEA 8.V., Woonboulevard Inde Cramer 142,Heerlen.

vÜT
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Lekker makkelijke kipvariaties
voor drukke moeders (en vaders).

Altijd een succes: onze grill-kippen Ze hoeven heus niet te merken, dat uw hoofd Venz chocoladehagel Bar-le-Duc f\ _\_\
vandaag niet zo naar koken stond. Want met ons melkof puur, pak ** ~JQ cassis literfles V/. ✓ ✓

j~"~~~ Bijzonder smakelijk... de kippeboutjes. kip-assortiment tovert u snel een smakelijke maaltijd a 400 gram 3^9" JL.// ~

ËÊÊÊ______i__m' _ optafel. ~. ~wvenverse tulband \l_s_ps^_7^^^ \i__P^§BfNet even anders: dekip-krokantschnitzel. Gegrilde kippetjes of mooie magere kipfilet, vol Y+mèS
° ' o r met poedersuiker l f\ gil?:m- "'_■__#■ ""x.. gezonde eiwitten.Oféénvan onze zes gemakkelijke kip- ~ r„„ / I*7 mZ-M Kw . ... ö & j r bestrooid a 500 gr _£.. I ✓ F£7 ' P ix^ De kip-jagerschnitzel varianten: 10 minuten in de friture of koekepanèn klaar F^^tWÊ^Bllmk

w een ware traktatie. ishet feestmaal. Ze zijn er dol op. DelMontetomatenpuree (________-_ J 3>w blikjea 140 gram (\ /g Avikoaardappelkroketten

VDeheerlijke pittige Hencu hele grill-kippen . #^ #* vandoor U.Q7 M-"") QQQkip-zigeunerschnitzel. ±900 gram per stuk. fl f|f| Hero extra gevulde soepen
s°gram V'V X

Xx <} li IflJ ******^ erwtensoep Melkunie halfvolle

I \ Nu _i stuksvoor ■W♦ W W ,
met worst of verse dagmelk Qqq

Hencu verse | mf\ _f\ L tomatensoep. literPak V.77
\ kippeboutjes II flf I I blik a 0,8 liter Boeren belegen 48 + kaas-l__k IV.VA/ I**%» 1.99 ;~ 6.90

35 — —\ Kip-zigeunerschnitzel , PDAT|C| Goudbandkoffiemelk Zwan paling- i r/N
if^h-lh \ ±100 gram per stuk 1.89 VjIVMIO. pakao,sliter |qq WOrstlsogram I.OU

& \ _. -mr _
van 2tt7 nu voor I . ✓ \mJ

\ Kip-krokantschnitzel A , Princede Bretagne
1 ,r,rt i i nr + I V 11\/A 11. 1' Cruesli krokant naturel (*^_3É»£*3__. hlnomU^i«|| ±100 gram per stuk 1.95 I I I \J I \#\ I I^. )*ÊliW&s_M& oem*-00*

Nieuw: kip-jagerschnitzel A . A"T"|C| P^ka 375 gram A./ / «^;. Wperstuk

magere kipfilet Nu II kilo voor 11. 7w I+ I CjKAI 10. Ovenvers rozijnenbrood
Beperkte voorraad. + .RO L- L

'"* ''"**-/—-% heerlijk bij o.a. rijst, 500 gram nu voor S+J J
_
4_- o^7

é^^^^ Jonker Fris Kooien doperwtjes/ f aardbeien Wegens succes verlengd:
__MïJ^ appelmoes worteltjes e.f., S\ QQ r^g"j*S*»> of perziken, gezellige koffiemokken GRATIS

■ff.' *'"»'-f^l boordevol 3/. literglasnu \J. / / literfles bij Jan Linders koffie en... nu nog
***-. Zl__-_ai____ÉÉi I^'- * literblik Hak gebroken sperzie- nu voor voor de oude prijs.

f\ QQ boontjes fijn, I *TQ AQQ (zie spaarkaart in onze winkel).
■^\J.OS glas a 720 ml 3^T 1./ ✓ V/.-7-7 Akties gelden t/m zaterdag 10 dec. '94

\\an linders e-;-,...„
7t Allerbeste voor ;n vriendelijke prij s. —-J



Woonlasten
°e FNV wijt de achteruitgangv°ornamelijk aan de wurggreep

de woonlasten. Per 1 julizijn
huren gemiddeld met 5,3 pro-cent gestegen. Daarbij heeft de

l'akcentrale de gemeentelijke be-
lastingen en heffingen opgeteld.
°'j elkaar genomen vormen de
woonlasten daarmee 38,3 pro-
cent van het maandinkomen. Om
l°ch rond te kunnen komen, be-
2Uinigen veel huishoudens op
Uigaven aan telefoon en open-
baar vervoer, zo concludeert de
NV. Er zijn ook aanwijzingen

?at mensen op eerste levensbe-
hoeften als eten en drinken be-knibbelen. Om de ontwikkelin-gen op zn minst te stabiliseren
öepleit de FNV onder meer een
Sematigde verhoging van de
loonlasten. De huren zouden

hooguit mee mogen stijgen met
de inflatie.
Er gloort hier en daar nog wel
een sprankje hoop: het heeft er
alle schijn van dat ondermaatse
gemeentelijke belastingverorde-
ningen, gekoppeld aan een bete-
re rechtsbescherming voor de
burger, zullen leiden tot een fik-
se toename van het aantal be-
zwaarschriften en processen
tegen gemeentelijke heffingen en
belastingen. Dat voorspelde mr.
J. Ilsink onlangs in het Week-
blad voor Fiscaal Recht.
De belastingverordeningen van
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten deugen wel. Het gaat
echter geheidfout als gemeenten
daaraan zelf gaan sleutelen. Veel
kleinere gemeenten hebben on-
voldoende deskundigheid in
huis. Dat gaat ze opbreken,
vooral met de inwerkingtreding
van de nieuwe Algemene Wet
Bestuursrecht. Die wet stelt
kwaliteitseisen die ook gelden
voor de belastingheffing. Er
komt eeji moment waarop de
rechter een belastingverordening

zal toetsen aan die eisen van
zorgvuldigheid, denkt Ilsink. De
burger zelf kan ook op zijn stre-
pen staan. Hij mag sinds kort
met een beroep op de algemene
wet bestuursrecht eisen dat een
aanslag deugdelijk gemotiveerd
is. Een taxatierapport bij elke

aanslag in de onroerend-goedbe-
lasting bijvoorbeeld, suggereert
Ilsink.

achtergrond ,

Scheiden doet lijden
Een Israëli die sinds 32
Jaar in de gevangenis
2at omdat hij weigerde
*e scheiden van zijn
echtgenote, is overleden
Zonder van standpunt te
zijn veranderd,

70-jarige Yehia Avra-
ham overleed zondag,een week nadat hij naeen beroerte van de
9evangenis was overge-
bracht naar een zieken-
huis in de buurt van Tel

Zijn 66-jarige echt-
genote Ora houdt zichaan de zevendaagse
touwperiode, ondanks
de haat voor haar man
daarvan ze herhaaldelijk
9etuigde en haar pogin-
gen van hem te schei-
den.
De met gezins- en huwe-
''ikszaken belaste rabbi-nale rechtbanken in

Israël eisen de instem-
ming van beide partijen
voor de ontbinding van
een huwelijk. De staat
grijpt alleen in extreme
gevallen in, bijvoorbeeld
door mensen te gijzelen
om ze tot een echtschei-
ding te dwingen. Bij
Yehia Avraham, een or-
thodoxe jood, lukte dat
niet.
Mevrouw Avraham zei
dat ze op veertienjarige
leeftijd in Jemen met
Yehia was getrouwd.
Volgens haar was ze
aan Yehia verkocht,
omdat haar ouders geld
nodig hadden. Mevrouw
Avraham vroeg in 1955
in Israël echtscheiding
aan. Zeven jaar later
werd Avraham vastgezet
om hem tot een echt-
scheiding te dwingen.

Jeukorkest
Orkestleden in de ope-
ra van San Francisco
speelden de laatste tijd
het liefst arrangemen-
ten die henveel pauzes
gaven, omdat ze ver-
gingen van de jeuk.
Het begon in de viool-
sectie en breidde zich
uit naar de blazers:
schurft. Tweehonderd
leden van het gezel-
schap hebben inmid-
dels een lotion gekre-
gen tegen de besmette-
lijke huidziekte, die
wordt veroorzaakt door
mijten. Het operage-
bouw en de kostuums
werden ontsmet, terwijl
het oude meubilair
waarin de parasieten
waarschijnlijk schuilden
bij het vuilnis werd ge-
zet.
Volgens de directie was
er in het publiek nie-
mand besmet geraakt.

Hongerige
inbreker
Een 34-jarige inbreker, die
een hele dag had liggen
slapen boven op het pla-
fond van een restaurant
aan de Lijnbaan in Rotter-
dam, is afgelopen week-
einde dooreen schoonma-
ker betrapt toen hij naar
het restaurant afdaalde om
een hapje eten. De politie
heeft de man ingesloten.
De man sloop een dag
eerder het restaurant bin-
nen en stopte zich vol met
heerlijke etenswaar. Na de
maaltijd verstopte hij zich
boven het plafond. Gedu-
rende de openingsuren
van het restaurant deed
hij een dutje en bij het
ontwaken wilde hij zich
weer tegoed doen aan de
Rotterdamse delicatessen.
De inbrekerzal het voorlo-
pig echter moeten doen
met een simpel
gevangenisprakje.

Lastendruk
Hoe ver het met de lastendruk is
gekomen blijkt wel uit het vol-
gende: bijna 100.000 werkne-
mers in Nederland zuchtten in
1993 onder een lastendruk van
meer dan 80 procent. Het zou
hun werkgever 100 gulden kos-
ten om ze er netto 20 gulden op
vooruit te laten gaan. Tot die
slotsom komt R. Huigen van het
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) op basis van het inko-
menspanelonderzoek van het

bureau over 1993. Een artikel
van zijn hand is recent gepubli-
ceerd in het economenblad ESB.
Huigen telt belasting en sociale
premies bij elkaar op. Ook de so-
ciale premies die de werkgever
afdraagt zijn er bij inbegrepen.
De druk voor werknemers is

hoog. Al bij inkomens vanaf
40.000 gulden is die 60 procent.
Dat percentage blijft betrekke-
lijk constant voor de hogere in-
komenstrekkers. De lastendruk
aan de top van het inkomen valt
echter voor een forse groep
(bijna 100.000) mensen hoger uit
dan 60 procent, doordat subsi-
dies wegvallen naarmate het in-
komen hoger uitvalt, en door het
overschrijden van de zieken-
fondsgrens. Wie met zijn inko-
men tegen grenzen voor huur-
subsidie of studiefinanciering
aanzit, kan er zelfs helemaal niet
op vooruitgaan met een behoor-
lijke bruto-loonsverhoging. Heel
fors tikt bovendien de overgang

van ziekenfonds naar particulie-
re verzekering aan. Gezinnen
betalen direct veel meer premie.
De belastingdruk op inkomsten
uit vermogen bereikt de top van
60 procent pas bij inkomens bo-
ven de 120 mille. De vermogens-
bezitter heeft veel meer moge-
lijkheden die druk te matigen
dan de gewone werknemer met
zijn belasting- en premiedruk,
zoals rente- en dividendvrijstel-
lingen. Verder kunnen beleggers
hun geld steken in onbelaste ver-
mogenswinsten, bij voorbeeld
rentegroeifondsen. Vooral de ho-
gere inkomensgroepen profite-
ren volop van aftrekposten (hy-
potheekrente, lijfrentepremie,
giften en buitengewone lasten).
Voor lagere inkomensgroepen le-
vert dat 0,4 procent van het
bruto-inkomen op als voordeel.
Dat loopt op tot 6 procent voor
de hogere inkomensgroepen.
Enigszins acceptabele inko-
mensverhoudingen zijn in dit
land voorlopig dan ook nog ver
te zoeken. Ook daar treft de
overheid blaam.

Britse Teddy's
zijn uitverkocht
Blijkbaar gaat het weer
beter met de Britse eco-
nomie. Het beroemde
Londense warenhuis
Harrods is drie weken
voor Kerstmis door zijn
teddyberen heen.
Harrods verkocht 22 dui-
zend knuffeldieren voor
bijna zestig gulden per
stuk, een verdubbeling
van de verkoopcijfers

van vorig jaar, meldde
de krant The Indepen-
dent maandag.
De berenverkopen gin-
gen eind jaren tachtig
met sprongen omhoog,
toen het ook weer goed
ging met de economie.
Maar in het sombere
jaar 1991 raakte Harrods
slechts 6.700 teddy's
kwijt.

Banen in plaats
van spaarzegels
Door het afschaffen van spaarzegels en andere
spaarsystemen bij benzinestations kunnen driedui-
zend banen worden gecreëerd. Dat is de stellige
overtuiging van voorzifter J. Berkman van de olie-
branche-organisatie Novok. Door het afschaffen van
zegels besparen oliemaatschappijen al gauw een
cent per liter brandstof. Die cent per liter kan vol-
gens Berkman 3.000 werklozen en arbeidsongeschik-
ten aan een baan helpen bij de pomp. Zij zouden

de service van de 'ouderwetse' pompbediende moe-
ten verlenen.
Hij denkt daarbij aan het lappen van autoruiten, aan
het op spanning brengen van banden en het controle-
ren van accu's. „Dan krijgt de klant, die nooit heeft
gevraagd om zegeltjes en cadeaus, eindelijk weer
de service waar hij recht op heeft. Nu gaat het einde-
loze weggeven onverminderd door. Laten wij tot
bezinning komen."
Bij de Novok zijn 280 oliehandelaren aangesloten,
die veelal ook benzinestations exploiteren. Volgens
voorzitter Berkman vertegenwoordigt de Novok daar-
mee vijftien tot twintig procent van alle pompstations
in Nederland.

binnen/buitenland

Besteedbaar inkomen van zeer velen steeds lager

Overheid drijft prijzen op
DOOR PETER STIEKEMA

HEERLEN - De overheid is
een van de voornaamste
Prijsopdrijvers in ons land.
P^ huurverhogingen en de
kosten van openbaar ver-'
v°er, gas, water en elektri-
citeit worden in feite doorde (semi-)overheid bepaald,
"et Rijk valt ook te verwij-
ten dat de tandarts groten-
deels uit het ziekenfonds-
Pakket verdwijnt. Tel
barbij de belasting- en
Premieheffingen van over-
heid en de gemeenten, die
steeds meer taken moetenovernemen en het is duide-
lijk dat de daalder van pak-weg tien jaargeleden amper
een gulden waard is.
"ooral de mensen die het met
£en uitkering moeten doen, heb-

het niet gemakkelijk. In
1994 is hun inkomen, zo heeft deFNV berekend, er netto bijnaper procent op achteruitgegaan.Erger is dat ook de mensen die
*el met werken hun brood ver-
kenen er alsmaar op achteruit
Saan, omdat tegenover de prijs-
verhogingen geen dienovereen-
komstige loon- of salarisstijgin-gen staan. Geen wonder dat een
flink deel van de binnenlandse

steen en been klaagt over
achterblijvende omzetten. De

is voorzichtig gewor-
den en houdt de hand op de
*nip, zeker nu ook derente voor|je aanschaf van consumptiegoe-
deren straks niet langer aftrek- j
°aar is.

" Zelfs tamelijk eenvoudige flats en rijtjeshuizen dreigen voor veel huurders onbetaalbaar te worden door de opeen-
volging van fikse jaarlijkse huurverhogingen. Foto: GPD

Homotaboe in Columbia
Op de Colombiaanse televisie mogen homoseksuelen
elkaar niet kussen, ook niet als de zoenen onder-
deel zijn van een campagne tegen aids. Het hoogge-
rechtshof in Bogota bekrachtigde een verbod van
de nationale televisie op uitzending van een filmpje
waarop twee homoseksuele mannen elkaar omhel-
zen. Het filmpje en het verbod erop zijn in Colombia
aanleiding voor een hevige polemiek. De hoogste
Colombiaanse rechters velden een opmerkelijk oor-
deel. Ze wezen erop dat aids niet alleen onder
homoseksuelen voorkomt. „Dus is de publikatie discri-
minerend, omdat de boodschap voor één bepaalde
groep is bestemd."

School is
strippende
lerares beu
Een lerares die zichzelf
voor de klas uitkleedde om
haar les te verlevendigen,
is vorige week door een
middelbare school in het
Zweedse Kristinehamn
ontslagen.
De 44-jarige Irene Wa-
chenfeldt leerde aan een
klas volwassen werkloze
vrouwen hoe belangrijk het
was te houden van het
eigen lichaam. Om haar
betoog aanschouwelijk te
maken kleedde de vrouw,
zich uit. „Mijn lichaam is
goed genoeg. Ik wil dat
jullie hetzelfde denken
over jullie eigen lichaam",
hield ze de klas voor.
Leerlingen schreven een
brief aan het schoolhoofd
om te protesteren tegen
het ontslag van de lerares.
„Het was een van onze
beste lessen, het vergroot-
te ons zelfvertrouwen", zo
was te lezen in de brief.

PvdA en D66: minder
belastingvoordeel

voor hogere inkomens
DEN HAAG - PvdA en D66 willen
het geplande belastingvoordeel
voor de hogere inkomens gedeelte-
lijk schrappen. Het geld dat daar-
doorvrijkomt, moet worden ingezet
om debezuiniging op de aow te ver-
lagen. De WD voelt daar niets
voor. De liberalen sturen aan op een
drastische verlaging van de mini-
mumjeugdlonen, wat PvdA en D66
volstrekt verwerpelijk vinden.

De regeringspartijen bleken giste-
ren ernstig verdeeld over de wijze
waarop gepensioneerden met een
jongere partner ontzien kunnen
worden. Het kabinet wil deaow van
deze groep deels korten op het aan-
vullende pensioen. De maatregel
(opbrengst 445 miljoen gulden)
moet op 1 januari 1996 ingaan.
Door het verlagen van het maxi-
maal te korten bedrag van 975 tot
circa 550 gulden per maand, wor-
den de aow'ers met een goed aan-
vullend pensioen enigszins ontzien.
Om een tekort op de begroting van
minister Melkert (Sociale Zaken) te
voorkomen, lanceerden de rege-
ringspartijen verschillende plan-
nen. De WD wil ondermeer het
minimumloon voor 15- tot 23-jari-
gen verlagen.
Daarnaast verwacht de WD een

hogere opbrengst van het bestrijden
van bijstandsfraude (75 miljoen) en
lagere ww-uitgaven. Beide kunnen
worden ingezet om de weggevallen
aow-bezuiniging op te vangen. Ook
wil deWD gedetineerden meer dan
nu het recht op een uitkering (wao,
aow) ontnemen. Dat moet circa tien
miljoen opleveren.
Coalitiegenoten PvdA en D66 he-
kelden het 'sprokkelwerk' van de
WD. De twee partijen voelen meer
voor het gedeeltelijk schrappen van
het beloofde belastingvoordeelvoor
de inkomensvanaf circa 90.000 gul-
den (verlengen tweede belasting-
schijf: kosten 300 miljoen).

De Tweede Kamer toonde zich be-
zorgd over de gevolgen van de
strengere wao-keuringseisen.
Werknemers met ernstige ziekten
worden toch gedeeltelijk arbeidsge-
schikt verklaard, waardoor zij een
wao-uitkering mislopen en in de
Ww of de bijstand belanden. PvdA
en D66 willen soepeler keuringsre-
gels en meer dwang voor de werk-
gever gedeeltelijk arbeidsgeschik-
ten in dienst te houden. De WD wil
eerst nader onderzoek naar de re-
gels afwachten.
Minister Melkert en staatssecretaris
Linschoten antwoorden vanavond.

Japanners boos om atoombompostzegel
Als de Amerikanen een
postzegel uitbrengen om
de bombardementen van
Hiroshima en Nagasaki te
herdenken, moet Japan
met een postzegel komen
waarop staat dat atoom-
bommen strijdig zijn met
het volkenrecht. Dat heeft
de Japanse minister van
Posterijen Shun Oide dins-
dag gezegd. Oide reageer-
de op het plan van de
Amerikaanse posterijen
om in september een zegel uit te brengen waarop een paddestoelwolk staat met
de tekst: „Atoombommen bespoedigen het einde van de oorlog, augustus 1945."
Japan zou dan een postzegel moeten uitgeven waarop staat: „Atoombommen
schenden het internationale recht," vindt Oide. De minister wees op een Japans
krantebericht van dinsdag, waarin stond dat in een onderzoek van het Internationa-
le Hof van Juristen 21 van de 35 ondervraagde landen hadden gezegd dat
kernwapens niet gerechtvaardigd zijn. Oide was er mogelijk niet van op de hoog-
te dat Japan, ironisch genoeg, de onderzoekers een halfslachtig antwoord had
gegeven en daarom niet bij de landen werd geteld die de atoombom afwijzen.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vreest dat de relaties met
Japan een duw kunnen krijgen en heeft de posterijen gevraagd de zegel niet te
drukken.

Drugsvarken wordt erehond
De Amerikaanse vice-president Al Gore heeft moge-
lijk een voorbeeld gegeven van een nieuwe manier
van besturen waarmee de regering na de recente
verkiezingsnederlaag van de Democraten weer in
de gunst van de Amerikaanse kiezer wil komen.
Gore benoemde een varken tot 'erehond'.
De inventieve bevordering zorgde ervoor dat het
Vietnamese varken Harley als drug-snuffeldier in
dienst kan blijven van de politie van Portland in de
staat Oregan. Even dreigde Harleys kost en inwo-
ning bij de politie in gevaar te komen, omdat de
politiebegroting uitsluitend voorziet in de hulp van
snuffelhonden. De promotie geldt ookvoor toekomsti-
ge leden van de Portlandse dikbuikbrigade.

Donderdag 8 december 1994 "5

Niettemin is een rubnek met daarinnieuws dat de
wereldnietbezighoudt. Hetzijn deberichten die
doorgaansplaats moeten maken voor het 'grote

Wereldnieuws. Maar toch geven zekleur aanonze
samenleving. Hetkleine leed, het nieuwsmet een
glimlachofdeberichten ternuttelozekennis. Van
overde hele wereld, eenmaalperweek verzameld

in hetLimburgsDagblad.
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—Geschenkbasar—
Auch in diesem Jahr halten wir für Sic wieder eine erlesene Auswahl

von Geschenken bereit. Es sind die schonen kleinen Dinge des Lebens.
Nicht nur zum Verschenken. Einfach mal reinkommen und sehen.
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lAACHEN BOXGRABEN3B TELEFON 0241-26167
Mo.-Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00- 18.30 Uhr Sa. 10.00- 14.00Uhr lg. Sa. 10.00- 18.00Uhr

in plaats van * nu
VILLEROY & BOCH

"RUBINO"
koffieservies voor 6 pers. DM ÖIS,~ DM 290," I

I tafelservies voor 6 pers. DM 709-^ DM 398,- |
I ROSENTHAL I

"Spirit Freestyle"
koffieservies voor 6 pers. DM &Qfj, " DM 298," I

| tafelservies voor 6 pers, m. terrine DM l&Tl , DM 498," I
I HUTSCHENREUTHER I

"Maria-Theresia-Weinlaub"
koffieservies voor 6 pers. DM 949^" DM 498,- I

I tafelservies voor 6 pers. DM W^CT?® DM 598," I
I ROBBE & BERKING

~ I
"Arcade" 150 gr verzilverd r-r\Cm** _-__-__-_I bestekgarnituur voor 6 pers. DM.J-ÖOU," DM 57*70,- I

WILKENS
"Fino" Edelmetaal 18/10 , C\(\&~ 000Ibestekgarnituur voor 12 pers. m. serveerbestek DM J-<7\__/0, ~ DM «7«70 ," I

WMF
"Sinfonia" Edelmetaal 18/10

bestekgarnituur voor 12 pers. u r\f\*— QQQm. visbestek + serveerbestek DM JrX-TOX ." DM OC/O,- I
Adviesprijs van de fabrikant __\

In- en uitgang naar deparkeergarage Blondelstrasse + 5 andere parkeergarages op nog geen 150 m afstand^^
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Orthopadietechnik - Sanitatshaus

Kt »
Adalbertsteinweg 122 AKEN Tel! 09-4924124939
Jakobstxafle 16 Tel. 09-4924137677
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I

1&WL KERSTAANBIEDING $T"
M. Manstetten's Paardenstore

Gestikte bodywarmer ,0
_

topaanbieding ’ J5,-
Bodywarmer met dons ’99,-
farmer extras. ’129,-
Waxjassen ’ 139,-
Tevens compl. assortiment waxjacks, mantels, kinder-
waxjassen en waxvesten van Eng. kwaliteit

m._ Verdere aanbiedingen: k. >:-rrn- £3
M l_J - voer voor hond en paard &J. afrasteringen

Laurensberg-Vetschau
Laurensbergerstr. 21

l tel. 00 49 2411 2239 Eigenparkeerplaats|

al Eigen servicedienst in
Nederland

ANC
MAiiir/iAPUIMCC liei!?rislZS
NAAIIVIAUHINbii Buchel 46

me* onder- en boven- Akentransport (bij Horten to.parK.gar. Büchel)
met 21 programma S Tel. 09-4924134438

N.a.v. de heropening gereduceerde prijzen!
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*CMhwfa& *2
52062 Aachen-Hartmannstr. 30 S

Tel. 0049 - 241 - 32091

EINSTILFÜR ALLE GROSSEN &<)
| I Vq
1 te.

0n
-f io(

P€fllfll€R= —^Haus der Geschenke
Aken t.o. Elisenbrunnen

Dé speciaalzaak voor:
porselein, kristal, bestek

Grote sortering van topmerken:
Arzberg / Hutschenreuther /
Rosenthal / Thomas / WMF /
Wilkens / Robbe u. Berking

Tevens:
Hummel-beeldjes en prachtige bijoux

GOEDE SERVICE ★ VOORDELIGE KOERS

l in Aken t.o. de „Elisenbrunnen"

s&%M_&--_-____--____-_____________________________i--ï
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Dé speciaalzaak voor:

porselein, glas
en geschenkartikelen

HUTSCHENREUTHER - ROSENTHAL - HEREND - ROYAL COPPENHAGEN
en nog talrijke andere Europese topmerken

Grote keuze in kerstcadeaus
Kramerstrafie 25/27, Aken, tel. 00-49241-35482

* va«
_> stJUpl

Ein starkes Stück r 1
|fIL Mode ... 3

Ife tel

' I

Ü' v
1 £... und andere

tolle Geschenkideen J e

PeLLE-/^ x in Aachen I
N ATI I WVv I P 52062 Aachen ' v
i^r\lU«/-\LL- KOCKERELLSTRASSE 21 . {
2 Min. vom Markt ÏELEFON 0049.241/35030 \\

52072 AACHEN-LAURENSBERG
I HORST RoERMONDER SïRASSE 321

tCöU- CwLO»*~. Telefoon 0049.241/12988
1 VERKAUF 2, EINGANG

AUF DEM FIRMENHOF, >
_&. Fe

Bezoek de grote YsjëS:
kerstmarkt inAken
van 21-11 tot 22-12-1994 \y
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AudiophilFoto
Annuntiatenbach 30 Tel. 0241/3 00 021
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Grote tegenvaller voor Eindhovens elektronica-concern

Philips: verkoop cd-i
beneden verwachting

Van onze redactie economie

- De interactieve cd-speler (cd-i), die Philips
?.en leidende positie moet geven in de consumentenelektronica,
Nkt niet helemaal aan te slaan. De prognose dat er eind dit
laar één miljoen apparaten zijn verkocht, wordt volgens vice-
fresident H. Bodt van Philips net niet gehaald. Het streefcijfer
2al begin volgend jaar wel bereikt worden.

odt blijft, ondanks de lagere groei,V vertrouwen in zijn Philips-sys-ern- „Het is niet zo relevant of het.ns nu wel of niet lukt om dat mil-en te halen. We zitten er niet verandaan. Volgend jaarhalen we het
Y^icijfer zeker," zo zei de Phi-
Jj*Ttopman tijdens het vijfde we-

'dcongres voor cd-i in Düsseldorf.

et alleen de. consument ook de. oncurrentie is afwachtend. De gro-. Japanse elektronica-concerns
°nden zich in Düsseldorf nog te-

rughoudend over de cd-i, waarbij
de gebruiker zelf beelden, muziek
of informatie kan oproepen. Sony
biedt de cd-i voorlopig alleen aan
op de professionele markt.

Beeldschermen
Philips rekent de komende jaren op
een sterke groei van de vraag naar
platte beeldschermen. Volgens het
Eindhovense concern zal de wereld-
markt voor deze zogeheten Liquid
Chrystal Displays (LCD) tot het
jaar 2000 verviervoudigen tot f 15,5
miljard. Via haar meerderheids-
deelneming Flat Panel Display
(FPD) hoopt het Eindhovense con-
cern 8 procent (f 1,24 miljard) van
die markt te veroveren.

Vooral actieve matrix LCD's, die
een hogere beeldkwaliteit geven
dan de langer bestaande passieve
LCD's, dragen aan die groei bij. De
Japanners, met name Sharp, heb-
ben de markt voor actieve LCD's nu
volledig in handen.

Met steun van het Europese techno-
logieprogramma Esprit heeft Phi-
lips zich echter vorig jaar op de
actieve'LCD geworpen. Daartoe is
FPD opgericht, waarin het Eindho-
vense concern voor 70 procent deel-
neemt. Andere aandeelhouders zijn
de Duitse chemicaliën-leverancier
Merck, het Franse Thomson en Sa-
gem, een dochteronderneming van
het laboratorium van de Franse na-
tionale telefoonmaatschappij. Zij
nemen elk voor 10 procent deel. In
totaal hebben de vier aandeelhou-
ders f 500 miljoen in het project ge-
stoken.

Rabobank denkt
dat economische
groei terugvalt

JJTRECHT - De Rabobank ver-
jCnt dat de economische groeiJagend jaarverder zal aantrekken.e Jaren daarna zal het groeitempo

hter wat terugzakken, zonder dat
overigens sprake zal zijn van eeneuwe recessie. Dat schrijven de. onomen van de bank in de jaar-

'lkse 'Rabobank Visie. De econo-, lsche groei zal weinig effect heb-
beri op de werkloosheid, al is de

abobank een tikkeltje optimisti-her dan het Centraal Plan Bu-au. De bank ziet de werkloosheid01gend jaardalen van 7,5 naar 7,25
C °cent van de beroepsbevolking., e visie op de conjunctuur van de
ti°rikene' e Jaren is gematigd optimis-
j.Scu. In ieder geval verwacht de
in a* e Nederlandse economie
tn u beter za^ presteren dan de■en al onverwacht sterke groei inet bijna afgelopen jaar.

beurs

Omslag
- De onrust op Wall

■ eet zorgde gisteren voor een om-
,'ag op Beursplein 5. Ook de lagere
°Har en hetkoersverlies in Londen

galden de AEX-index omlaag.
Mjdens de ochtendhandelboekte de
Idex nog een plusje van 0,85 pun-
Y1 in een overigens lusteloze
'j'arkt. De bezorgde uitlatingen van
e Amerikaanse Fed-voorzitter A.

over de inflatie hielpen
winst in de middag om zeep.

T^all Street, die toch al niet erg vast
«esternd was door de enorme finan-
'éTle problemen bij het Amerikaan-
e district Orange County, dook

rrompt in de min. De Europeseeurzen, waaronder het Damrak,
"'gden. De AEX-index eindigde
jP 410,09, een min van 1,09 punten,e obligaties moesten door de her-
ieuwde inflatiezorg gemiddeld
j^ee tot drie dubbeltjes inleveren,
aarnaast bleven obligatiehandela-

en aan de zijlijn staan in afwach-
Jng van een nieuwe staatslening.

le zou een rentepercentage van
'"25 tot 7,5 hebben. VNU kon de
°cntendwinst niet vasthouden. Tij-~ens de ochtendhandel boekte het

een plus van f 1,80. Daarna
'ttolt de winst weg en VNU eindig-
de onveranderd op f 169. Wolters
j^uwer moest tenslotte f 0,50 inle-nen op f 122,80. Winstnemingen

Nedlloyd zakken naar f 55,
verlies van f 2,70. Ook Hoogo-vens leverde in en ging f 0,90 ach-

j^uit op f 75,40. Op de lokale
v^rkt zakte Gamma sterk terug op

88,50, een verlies van f 3,50. Kan-
oorleverancier Ahrend lag op-
leuw goed bij de beleggers. Al

tijd laat het fonds koerswin-.en zien. Vooral de goede vooruit-
'chten voor 1994 zorgden voor

*°Pers. Ahrend stond na het sluitenan de markt op f 182,10, een winst
V*l» f 5,20, ofwel 3 procent.

Hoofdfondsen vJt sk
ABNAmro Hold. 61,20 61,20
Aegon 109,50 109,40
Ahold 52,90 53,30
AkzoNobel 195,10 193,30
BolsWes.c. 35,20 35,10
CSM eert. 65,50 65,40
Dordtsche Petr. 195,00 195,00
DSM 130,20 129,20
Elsevier 17,40 17,60
Fokkercert. 14,30 14,30
Fortis Amev eert. 74,80 75,20
Gist-Broc. eert. 46,40 46,50
Heineken 257,00 257,00
Hoogovens nre 76,30 75,40
Hunter Douglas 74,50 75.50
INGc. 83,80 83,20
KLM 43,70 43,60
Kon. KNPBT 49,10 48,80
Kon.Ohe 186,60 185,50
KPN 54,70 54,60
Nedllovd 55,70 55,00
Océ-v.d.Gr. 77,40 77.20Pakhoed eert. 46,50 46,50
Philips 53,50 53,20
Polvgram 76,20 75,90
Stork 42,60 42,60
Unilever eert. 197,50 196,60
Van Ommerennre 45,80 45,90
Ver.BezitVNU 169,00 169,00
Wolters-Kluwer 123,30 122,80

Avondkoereen Amsterdam
Ahold 53,30 (53,30)
KLM 43,60 (43,60)
Kon. Olie 185,50(185,50)
Ver.BezitVNU 169,00(169,00)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 84,50 85,00
ABN Amro pref. 58,80 57,50
ABN AmroHld.prf.c. 6,27 6.28
ACF-Holding 33,40 32,70
Ahrend Groep c. 176,80 182,10
Alanhen 36,70 36,70
Ant. Verff. 432,00 432,00
ARTUBiologicals 3,70 3,70
AsdOptionsTr. 20,50 20,70
Asd. Rubber 2,40 2,40
Atag Hold. eert. 110,80 110,80
Athlon Groep 68,70 68,70
Athlon Groep nre 65,70 65,70
Aut.lnd.R'dam 118,00 118,00
Ballast Nedam c. 71,80 71,80
BAM Groep 104,00 104,00
Batenburg 147,00 147,00
Beers 189,50 189,50
Begemann Groep 29,30 29,30
Belindo 279,00 280,20
Besouw Hold. 33,70 33,70
Blydenst.-Will. 27,00 27,00
BoerDeWinkelb. 69,50 69,60
Borsumy Wehry 26,10 25,80
Boskaliseert. 36,70 f 36,60f
Braatßeheer 24,40 24,50
Breevast 8,60 8,50

Burgman-Hevbroek 1400,00 140000
Calvé-Delft eert. 1358,00 1350,00
Calvé-Delft pref 885,00 885,00
Cap Volmac 23,70 23,60
CetecoHold. 42,20 42,50
Cindu Intern. 99,00 98,00
Claimindo 282,00 281,00
Content Beheer 28,00 28,50
Credit LBN 41,10 41,10
Crown v.G. eert. 152,50 151,10
CSM 65,50 65,40
De Drie Electr. 15,20 15,10
Delft Instrum. 24,50 24,70
DICO Intern. 69,70 69,10
Dorp-Groep 35,00 34,80
Draka Holding 39,50 39,80
Econosto 22,20 22,20f
EHCO KLM Kleding 34,00 34,00 'EMBA 205,00 206,00
Eriks Holding 119,70 119.70
EVC Intern. 77,70 f 77,40
Flexovit Int. 87,50 87,50
Frans Maas eert. 52,00 52,30
FreeRecord Shop 30,80 30,90
Fugrocert. 34,00 e 34,10
Gamma Holding 92,00 88,50
Gamma pref. 6,00 6,00
Garzarelli $ 10,00
GeldersePap. 83,40 83,40
Getronics 59,40 58,90
Geveke 32,80 32,80
Giessen-deN. 70,70 71,30
Gouda Vuurvast 70,20 70,20
Goudsmit 35,00 35,10
Groenendijk 28,00 28,00
Grolschcert. 53,00 53,00f
Grontmi] 62,50 63,50
GTI-Holding 155,00 154,50
Hagemeyer 139,30 139,00
HAL Trust B 15,70 e 15,90
HALTrustUiut 15,80 16,10
HBG 275,00 274,50f
Heijmans 60,20 60,40
Heineken Hold. A 233,50 f 234,00e
Heivoet Holding 27,40 27,40
Hes Beheer c. 19,80 e 20,00
Hoek's Mach. 78,50 80,00
Holl. Colours 88,20 88,50
Holl. Ind. Mij 63,50 63,50
Holl.Sea S. 0,37 0,39f
HoopEff.bank 7,40 7,40
HunterD.pref. 1,95 1,95
IHCCaland 42,50 e 43,10
ING 7,22 7,27
Inter/View Eur. 7,00 7,10
Internat.Muell. 91,00 91,50
Kuhne+Heitz 35,50 35,50
Kas-Associatie 63,90 63,90
KBB 99,30 99,40
Kempen &Co 14,30 14,30
Kiene Holding 131.00 131,00
Kon. Sphinx Gust. 54,00 53,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,25 7,30
KondorWessels 45,00 45,00
Koppelpoort 418,00 418,00
Krasnapolsky 142,00 142,00
Landré&Gl. 46,00 45,50
LCI Comput.Gr. 3,95 3,95
M.Enim 08-cert. 85,00 84,00

Macintosh 41,00 42,00
ManagementShare 1,35 1,35
Maxwell Petr. 201,50 200,00
Moeara Enim 1615,00 1595,00
Moolen Holding 40,50. 40,90
MulderBoskoop 34,00 35,00
Multihouse 2,30f 2,30f
Naeff 485,00 485,00
NAGRON 87,50 87,00
Nat. Inv. Bank A 132,50 132,30
Nat. Inv. Bank C.pref. 175,00 175,00
NBM-Amstelland 18.70 18,70
Ned.Part.Mij 52,00 52,20
Ned.Spnngst. 7020,00 7020,00
NEDAP 60,30 60,00
Nedcon Groep 38,00 38,50
NedschroefHold. 72,80 72,20
NewaysElectr. 12,70f 12,60
Nijv.-Ten Cate 79,80 79,00f
NKFHolding 213,50 214,00f
Norit 18,50 18,60f
Nutncia VB eert 89,00 89,20
OPG eert. 42,60 42,80
OrcoBank eert. 61,10 60,10
OrdinaBeheer 22,30 22,30
OTRA 290,00 290,00e
P&C Groep 81,00 81,00
Philips Electr. d'9s 51,40
PieMedical 7,80 f 7,70e
Pirelli Tyre 11,10 ll,lof
Polynorm 169,00 169,50
Porc. Fles 22,00 22,50
Randstad 93,60 93,00
Reesink 118.00 118,00
Rood Testhouse 5,30 5,40f
Rothmanslnt.o 4,40 4,40
Roto SmeetsBoer 37,50 a 37,50
Samas Groep 60,00 e 60,80
Sarakreeks 6,30 6,30
Schuitema 1890,00 1895,00
Schuttersveld 44,00 44,00
Simac Techniek 19,20 19,00
SligroBeheer 89,40 88,70
Smit Intern. 42,00 42,00
SmitTrafo e. 45,70 46,00
St.Bankiersc. 18,00 18,00
Stad Rotterdam c. 38,00 37,70
Telegraaf De 198,50 198,50e
Textielgr.Twente 75,50 75,50
Tuhp Computers 16,20 16,30
Tw.Kabel Holding 220,00 219,80
Übbink 58,90 58,90
Union 24,50 25,00
Vereenigde Glas 556,00 562,00
Vilenzo 43,20 43,10
VolkerStevin 86,50 86,50
Vredestein 13,30 13.30
Wegener 125,10 123,50
Welna 49,10 48,80
West Inv.F. wb 58,00 a 58,00 a
WestlnvestF. 11,30 11,311
Weweler 35,50 35,40
Wolff, Handelmij 57,00 56,50
Wolters Kluwer 488,00 488,00
Wyers 22,70 22,70
Beleggingsinstellingen
Adam EOE Ind.F. 449,00 448 00
ABF 113,50 113,50

ABNAmroA.inF 83,20 83,00
ABN AmroAand.F. 96,30 96,00
ABN Amro Amer.F. 69,90 70,40
ABNAmro Eur. F. 85,20 85,30
ABN Amro FarE.F. 74,10 73,70
ABN Amro L.Gr.F. 183,00 183,00
ABN Amro Neth.F. 116,50 116,00
ABNAmro Obl.Grf. 201,30 201,30
ABNAmro rent.div 156,40 156,40
Aegon Aandelenf. 44,60 44,20
Aegon Spaarplus 5.00 5,00
AldollarBF $ 30.60 30,70
Alg.Fondsenbez. 246,00 245,70
Alliance Fund 6,60
Alrenta 234,30 234,00
Amvabel 88,50 87,80
Asian Cap.F.s 57,00 56,50
Asian Select.F. 95,70 95,00
AsianTigersF. 103,40 103.50
ASNAandelenf. 51,80 51.70
Austna Global 1226,00 1226,00
Austro Hung. F. 7,50 7,30
AXAAand.lnt. 76,10 76,00
AXAE&LBelegg. 1 95,10 94,40
AXAE&L Belegg.2 94.30 94,00
AXAE&L Belegg.3 117,90 117,90
AXAE&L Belegg.4 88,10 87,80
AXAE&L Kapßente F. 119,30 119,30
AXAObl.Ned. 77,20 77,10
BemcoßentSel. 62,70 62,70
Bever Holding 4,90 4,90
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
CapaCityRealty 1.29f 1,28
CL Aandelenfonds 94,60 94,20
CL Liq.Groeifonds 102,60 102,60
CLObl.Dividendf. 103,00 103,00
CL Obl.Waardef. 123,60 123,40
Comm.ArgeusF. 88,70 88,70
Comm.BenacusF. 91,20 91,20
Comm.Cea F. 93,30 93,40
CuMPreferentF. 105,00 104,80 f
DeltaLl.Dollarf. 55,90 56,20
Delta Lloyd ECU 56,00 56,10
DeltaLloyd Inv. 39,00f 38,90
Delta Lloyd Mix 73,80 73,70
Delta LloydRent 61,20 61,40
Donau Fonds 28,70 27,40
DP America Gr.F. 34,50 34,50
EGFlnvestm. 155,00 154,80
EMFRentefonds 83,50 83,50
EMS Growth Fund 104,40 104,20
EMS Income Fund 93,30 93,10
EMS Offsh. Fund 102,50 102,40
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Eng-Holl.Bel.Tr. 20,20
Envir.Growth F. 41,60 41,60
Esmeralda part. 37,50 37,40
Eur.Ass. Trust 8,30 8,30
EuroGrowth Fund 59,40 59,40
Euro SpainFund 7,80 7,30
FarEastSel.F. 75,10 75,10
GAFAm.Liq.F.ecu 1,57 1,57
GAFAm.Obl.F.ecu 1,83 1,83
GAFBfr.Liq.F.bfr 1060,50 1060,60
GAFDMLiq.F.ecu 1,61 1,61
GAFDMObi.F.ecu 1,60 1,59
GAFEng.Aandf.ecu 2,03 2,05
GAFEng.Liqf.ecu 1,25 1,25
GAFEng.Oblf.ecu 133 1.33

GAFEur.Aandfecu 2,20 2,18
GAFEur.Oblf.ecu 2,23 2,22
GAFGl.Managf.ecu 2,52 2,51
GAFJap.Aandf.ecu 1,12 1,12
GAFJap.Liqf.ecu 1,63 1,64
GAFJap.Obtf.ecu 1,76 1,77
GAFN-Am.'Aandf.ecu 2,23 2,21
GAF VOost.Aandf.ecu 3,06 3,02
German CityEst. ' 32,10 31,10
Gim Global 55,70 55,40 e
Groeigarant 1,37 1,37
Holl. Eur.Fund 59,70 59,70
Holl. Obl.Fonds 122,50 123,10
Holl. Pac. Fund 133,00 132,50
Holl. Sel.Fonds 95,40 95,40
Holland Fund 87,40 87,90
Hooge HuysHypf. 126,00 126,30
INBBnk Verre Oost. F 45,40 45,20
INGBnkDutchF. 61,10 61,20
INGBnkGeldm.F. 61,31 61,31
ING Bnk Glob.F. 52,70 52,70
INGBnkObhg.F 33,40 33,30
INGBnkßentegr.F 130,30 130,20
INGBnkSpaard.F. 103,96 103,95
Interbonds 485,00 486,00
Intereffekt 500 27,60 27,50
Intereffekt». 24,10 24.30
Intereffekt Yen Value 80,60 80,60
Investa part. 78,00 78,50
IS Himal.Fund $ 17,10 e 17,50fJadeFonds 203,90 205,90
Jap.Convertible.F. 50,00 50,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
JapanFund 18,60 19,00b
Korea Pac.Tr $ 13,90 13,50
Latin Am.Eg.F. 100,00 100,00
Leveraged Cap 58,50 58,40
Liquirent 54,65 54,65
Mal.CapitalF.J 15,80 15,80
MeesObl.Div.F. 116,30 116,40
MexicoIncomeF. 17,20 17,20
Mondibel 77,70 77.60
NatRes.Fund 74,00 73,40
New Asia Fund 10,20 10,20
Nomura Warr. F. 0.16 b 0,16 f
OAMF Rentefonds 11,85 11,85
Obam, Belegg. 309.10 308,50
Ohra Aand.F. 64,20 63,70
Ohra Lig Grf. 54,30 54,30
OhraObl.Df. 55.20 55,10
Ohra Obl.Grf 55,50 55,40
Ohra Onr.G.F. 58,90 58,30
Ohra Totaal F. 58.50 58,20
Orange Fund 27,90 27,90
PiersonRente 129.40 129,40
Pitcher 45,70 45,70
Postb.Aandelenf. 57,30 57,20
Postb.Beleggf. 57,90 57,90
Postb.ObU 48,30 48,20
Postb.Verm.gr.f. 60,40 60,40
Rentalentßel 170,40 170,20
Rente Plus F. 45.60 45,60
Rentotaal NV 38,90 38,80
RGAand.Mixfund 59,50 59,40
RG AmericaF. 135,60 135,20
RGDrarentF 51,50 51,50 f■RG Emer. Mark. F. 101.60 101,60
RG EuropeF. 126,00 126,10

RG Florente F. 130,00 130,00
RG Hollands Bezit 97,70 97,80
RG NettorenteF. 105,80 105,80
RG Obl.Mixfund 61,60 61.50
RGPacificF. 136,30 136,50
RG Rente Mixfund 63,90 63.90
Robeco 112,00 111,70
Rodamco 49,00 e 48,50
Rodamcoßet.Ned. 104,00 103,50
RodmProp.f 68,00
Rolinco 114,00 113,90
Rolincocum.p 88,20 88,50
Rorento 83,20 83,30
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,30
Sci/Techs 15,00 15,50
Small Comp. Neth.F. 70,00 68,50f
Suez Gr.Fund 50,40 50,40
SuezLiq.Grf. 201,20 201,20
Technology Fund 16,30 16,30
TGPetroleumhaven 32.00 32,00
Tokyo Pac.Hold. 230,40 227,00
Tolsteeg, Beleggmij 352,00 352,00
Trans Eur.Fund 88,60 88,60
Transpac.F. 350,00 350,00
Uni-Invest 18,70 18,80
Unico Inv.Fund 66,20 66,20
Urnfonds DM 32,00 32.00
Vaste Waard.Ned 53,40 e 53,60
VastNed 104,00 104,40
VHS Onr. Mij 4,70 e 4,70eVIB NV 43,90 43,80
VSB Aand.F. 99,40 98,70
VSBLiq.Groeif. 100,20 100,20
VSB Mix Fund 61,80 61,70
VSB Obl.Groeif. 109,00 109,40
VSBRenteFonds 101,50 101,20
WBO Intern. 67,50 67,40
WereldhaveNV 98.50 98,00

Wall Streel 06/12 07/12
allied signal 33 32'/.
amer.brands 34 Vt 34'/.
amer.tel.tel 48 H 47'/.
amoco corp 60Vt 60>/.
asarco mc. 26'/. 26'/.
bethl. steel 17'/; 17 V»
boeing co 47Vt 48'/«
can.pacific W/t 14 H
chevTon 43 Vt 42 Vt
chiquita '13 Vt 13 Vt
chrysler 49 /. 48 Vt
citicorp 41 V» 41 '/<
cons.edison 26 '/" 26 Vt
digit.equipm. 32'A 32'/:
dupont nemours 54Vt 53 Vt
eastman kodak 45 Vt 45'/.
exxon corp 60'/. 60 Vt
ford motor 27'/:
gen. electric 46 Vt 47 Vt
gen. motors "39 Vt 38 VI
goodvear 33'/: 33'/.
hewlett-pack 97'/_ 95 Vt
int. bus.mach. 71 Vt 71
int. tel tel. 82Vt 82
klmairlines 24i. 24 s/i, mcdonnell 143 Vt 144 Vt
merck co. 37'/_ 37 Vt
mobil oil 83 82"/.

omega financ. 26 25
philips 30 Vt 30 Vt
royal dutch 106 'A 106
searsroebuck 46 Vt 45 Vt
sfe-south.pac. 16'/. 16 '/:
texaco mc. 60'/. 60 i.
travelers 33 '/< 32 Vt
united techn. 60 Vt 59 Vt
westinghouse 12 'A 12 Ut
whitmancorp 16 16 Vt
woolworth 14 Vt 14
Advieskoersen
amenk.dollar 1,690 1,810
austr.dollar 1,29 1,41
belg.frank(lOO) 5,28 5,58
canad.dollar 1.210 1,330
deensekroon (100) 27.10 29,60
duitsemark (100) 109,35 113,35
engelse pond 2,60 2,85
finsemark (100) 34,60 37,10
franse frank(100) 31,05 33,80
gneksedr.(lOO) 0,62 0,79
hongkongdlr.(lOO) 19,25 23,25
ïersepond 2,55 2,80
ïtal.hre(lO.OOO) 09,80 11.50
jap.yen(10.000) 171.50 177,50
noorsekroon (100) 24,10 26,60
oostschill. (100) 15,62 16,12
port.escudo (100) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 1,25 1,41
turkse lira (100) 0,0031 0,0058
zmd.afr.rand 0,40 0,55
zweedsekr (100) 21,80 24,30
zwits.fr.(100) . 129,75 134,25

Wisselmarkt
amenkdollar 1,75625-1,75875
antill.gulden 0,9750-1,0050
austr.dollar 1,3500-1,3600
belgfrank (100) 5,4430-5.4480
canad.dollar 1,27425-1,27675
deense kroon (100) 28,565-28,615
duitse mark(100) 111,9750-112,0250
engelsepond 2,7515-2,7565
franse frank (100) 32.575-32,625
gneksedr.(lOO) 0,6770-0,7770
hongk.dollar(100) 22.6150-22,8650
ïersepond 2,6890-2,6990
ital.hre (10.000) 10,825-10,875
jap.yen (10.000) 175,700-175.800
nwzeel.dollar 1,1100-1,1200
noorse kroon (100) 25,675-25,725
oostenr.sch. (100) 15,9070-15,9170
port. escudos (100) 1,0740-1,1140
spaanse pes. (100) 1,3320-1,3420
zweedse kr. (100) 23,355-23,405
zwits.frank(lOO) 132,575-132,625
e.e.u. 2,1340-2,1390

Indexen
cbskoersindex 273,80 272,90

EOE-index 411,18 410,09

DowJones 3735,52 -10,43

Optiebeurs
serie omzet v.k s.k.

'abnamro c jan 62,50 282 1,00 1,00
abn amro p jan 57,50 1000 0.50 a 0.40
ah c jan 52,50 388 1,60 1,50
ah c apr 50,00 483 4,50 4,60
ah c apr -52,50 423 2,90 3,00
ah c apr 55,00 268 1,70 1,80
ah papr 52,50 509 1,60 1,60
bsw c apr 37,50 255 1,00 1.10
bsw papr 35,00 278 1.80 1,80
els c jan 17,00 348 0.80 0,90aels c apr 18,00 153 0,70 0,80
els c apr 19,00 190 0,30 0,40
ek c 096 17,00 150 2,80 3,00
coc c dcc 410,00 918 4,50 b 3,50
coc c dcc 415,00 468 2,10 1,50
coc c dcc 420,00 284 0,80 0.50
coc c dcc 425,00 750 0.40 0,20
coc c jan 410,00 249 10,00 B,oob
coc c jan 420,00 129 5,20 4,40
coc c feb 410,00 650 13.8 C 13,00a
coc pdec 395,00 1023 0,20 0,30
coc pdec 400,00 949 0,50 0,60
coc pdec 405,00 901 1,00 1,20
coc pdec 410,00 1307 2,50 2.80
coc pdec 415.00 499 4,90 5,70
coc pjan 410,00 1111 5,70 6,20
coc pjan 420,00 246 10,50 b 11,00b
coc pnov 280,00 200 0,20 0,20
coc pnov 340,00 500 2,70 a 2,30
goud pmei 390,00 170 15,50 a 13,50
hoog c jan 80,00 185 1,80 1,70ahoog c apr 75,00 131 6,90 6,50
ing c dcc 85,00 126 0,40 0,40
ing c jan 80.00 240 4,60 4,20
ing c jan 85,00 253 1,40 1,40
ing c apr 85,00 202 3,60 3,30
ing c jul 80,00 180 7,00 a 6,60
ing pjan 85,00 205 2,60 a 2,50b
ing pjul 85,00 165 4,60 4,70b
nut c feb 95,00 248 3,70 3,20
nut c mei 95,00 217 6.00 5,40
nut pfeb 85,00 142 3,00 3,00
olie c jan 185,00 248 5,50 5,10
olie cjan 190,00 451 2,80 2,60
ohe c apr 200,00 283 3,10 3,10
ohe papr 185,00 161 4,70 4,70
phil c apr 55,00 295 3,00 2,90
phil c apr 57.50 262 2,10 1,90
phil pjan 52,50 140 1,20 1.40b
tops c dcc 750,00 125 1,80 0,70
Goud «n zilver
Goud onbewerkt 21,030-21,630, vorige
21,010-21.610,bewerkt 23,230 laten, vo-
nge 23,210 laten.
Zilver onbewerkt 225-295, vorige
225-295, bewerkt 340 laten, vorige 340
laten.
a=laten g__bieden+«x.div.
b=bieden h=laten+ex.div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk-slotkoers vorige dag
Ingedaan-, laten sk=slotkoers gisteren

economie

Nieuwe wisseltruc
zwart-geldcircuit

ROTTERDAM - Zwart-geldbe-
zitters zijn, deels via Rotterdam-
se middenstanders, bezig oude
biljetten van honderd gulden
(snippen) om te ruilen voor nieu-
we (uiltjes). Daarbij wordt voor
elk omgewisseld honderdje een
forse provisie betaald die va-
rieert van één tot drie gulden.
Volgens een van de betrokken
middenstanders is de 'rage' op
gang gekomen nadat De Neder-
landsche Bank kortgeleden aan-kondigde dat de bekende biljet-
ten van vijf en vijfentwintig
gulden uit de roulatie worden
genomen. Dat gebeurt met in-
gang van 1 mei volgend jaar.
Eigenaren van veel contant
zwart geld zijn naar verluidt

angstig geworden dat nu ook de
snip snel uit het geldverkeerver-
dwijnt.
Een woordvoerder van de Rot-
terdamse politie verklaarde gis-
teren in een reactie dat de 'wis-
seltruc' nog niet door de recher-
chediensten is gesignaleerd. Ook
voor De Nederlandsche Bank
gaat het om een nieuw verschijn-
sel waarvoor evenwel elke grond
ontbreekt.

Immers, laat woordvoerder J. H.
Sarvaas van De Nederlandsche
Bank weten, de snip zal nog ze-
ker drie jaar in omloop blijven.
„Bij de introductie van het uil-
tje, het nieuwe honderdje, heb-
ben we dat heel duidelijk laten
weten." Snippen en uiltjes wor-
den door de centrale bank op
gezette tijden, en nagenoeg in
gelijke hoeveelheden, in het
geldverkeer gebracht. Beide be-

taalmiddelen blijven vooralsnog
naast elkaar bestaan om in geval
van onverhoopte calamiteiten,
zoals falsificaties van andere
coupures, een 'betrouwbaar al-
ternatief' te bieden.

Afgaande op de hoogte van de
geboden provisie („Bedragen
van één tot drie gulden zijn be-
paald opmerkelijk te noemen")
alsmede het feit dat de oude
honderdjes niet bij reguliere
banken worden aangeboden kan
Sarvaas zich niet aan de indruk
onttrekken dat er meer aan de
hand is dan alleen het 'verver-
sen' van zwart geld. Het zou hem
geenszins verbazen als er crimi-
nele aspecten in het geding zjjn.

Fransen verkopen 450 bioscopen

MGM Maastricht ook
in de aanbieding
Van onze verslaggever

AMSTERDAM/MAASTRICHT
Net met alle glitter geopend en nu
al in de aanbieding. Dat overkomt
ineens MGM in Maastricht. Want
dit filmtheater hoort bij de 450
MGM- bioscopen in Europa die nu
door de noodlijdendeFranse staats-
bank Crédit Lyonnais te koop zijn
aangeboden.
Het gaat om 22 bioscopen met 66
zalen in Nederland en verder om
theaters in Groot-Brittannië en De-
nemarken. Bij MGM in Nederland
staan ook nog flinke uitbreidings-
projecten op stapel.
Het eigendom van de bioscopen is
een erfenis van de rampzalig afge-
lopen avonturen van Crédit Lyon-
nais met de dubieuze zakenman
Giancarlo Parretti. De Nederlandse
dochteronderneming van de bank
financierde in 1990 de overneming
door de Italiaan van de Amerikaan-
se filmmaatschappij MGM voor
1,36 miljard dollar. Toen Parretti
niet aan zijn verplichtingen kon
voldoen werd Crédit Lyonnais
noodgedwongen zelf eigenaar.

De winstgevende bioscopen van
MGM zijn een jaar geleden losge-
maakt van de verlieslatende films-
tudio. Woordvoerder Perrain van
Crédit Lyonnais in Parijs liet giste-
ren weten dat de Londense zaken-
bank S.G. Warburg opdracht heeft
gekregen op zoek te gaan naar aan
koper. „Het eigendom van biosco-
pen past natuurlijk niet in onze
strategie".

De bioscopen kunnen in één pakket
van de hand gaan, maar ook in on-
derdelen. Volgens directeur Van
Wouw van MGM Nederland worden
de theaters in ons land in elk geval
gezamenlijk verkocht. Potentiële
geïnteresseerden verwacht Van
Wouw onder grote Amerikaanse
filmconcerns als Warner en Univer-
sal of bij elektronicabedrijven die
op zoek zijn naar expansie in de
'software'-sector. Bij die laatsten
valt te denken aan Philips-dochter
Polygram en het Japanse Sony.

Het merendeel van de Nederlandse
MGM-bioscopen is te vinden in de
Randstad. Amsterdam telt er zeven,
waaronder Tuschinski. Verder zijn
er bioscopen in Den Haag, Rotter-
dam, Utrecht, Maastricht en Gro-
ningen. MGM heeft verder in ons
land een reeks megatheaters in aan-
bouw of in de planning. Het bedrijf
heeft in de grote steden een over-
heersende positie. In Amsterdam
bedraagt het marktaandeel 85 pro-
cent en in Rotterdam en Den Haag
zelfs 90 procent.

Jac. Hermans
moet kaas uit
handel nemen
DEN HAAG - Supermarktke-
ten Jac. Hermans moet binnen
twee weken de verkoop van
Eemlander-kaas staken. Dat
heeft gisteren de president van
de rechtbank in Den Haag be-
paald. De rechten op het ge-
bruik van de aanduiding Eem-
lander zijn in handen van
kaashandel Westland.

Onenigheid over het gebruik
van de aanduiding was eind no-
vember reden voor een kort ge-
ding van Westland tegen de
supermarktketen (115 vestigin-
gen). De rechtbank-president
erkent thans dat Westland in de
Benelux-landen een exclusief
gedeponeerd merk heeft op
kaasnamen die eindigen op
'...lander'.

Westland besteedt jaarlijksmil-
joenen guldens aan reclame en
promotie van bij voorbeeld
Maaslander. Met succes heeft
de kaashandel de afgelopen tijd
juridische strijd gevoerd tegen
kaasproducenten die zich ook
van '...lander'-namen bedienen.
Met andere fabrikanten, bij
voorbeeld Albert Heijn met het
eigen merk Zaanlander, sloot
Westland licentie-overeenkom-
sten af.

Kwik-Fit
Banden- en uitlaatspecialist
Kwik-Fit overweegt zijn acti-
viteiten in de autobranche uit
te breiden met verzekeringen.
De plannen hebben in eerste
instantie betrekking op de
Britse thuismarkt, maar als er
een positief besluit valt, zal het
Nederlandse dochterbedrijf op
termijn volgen.

Zegels
PTT Post moet toelaten dat de
zogenoemde december-zegels
op vierkante kaarten worden
geplakt. Dat schrijft het Ko-
ninklijk Verbond van Grafi-
sche Ondernemingen (KVGO)
in een protestbrief. Het ver-
bond is vooral verbolgen over
het late tijdstip waarop de PTT
de beperking van het zegelge-
bruik heeft afgekondigd.

Scania voert produktie op
ANGERS/ZWOLLE - Vrachtwagenproducent Scania overweegt de pro-
duktievan trucks en kabines in Zwolle en Meppel aanzienlijk te verhogen.
Daarvoor zouden enkele honderden werknemers op contractbasis moeten
worden aangenomen. Doorgaan van het plan betekent ook dat er waar-
schijnlijk in ploegen dient te worden gewerkt. Op dit moment werkt de
assemblagefabriek in Zwolle al op topcapaciteit, dat wil zeggen dat er 57
trucks per dagvan de bandrollen. Er liggenplannen klaar om de produk-
tie op te voeren tot tussen de 80 en 90 trucks. In de fabriek in Meppel, die
de kabines levert voor de in Zwolle gemaakte vrachtwagens, zal de pro-
duktie dan met eenzelfde aantal omhoog gaan. De president van Scania,
Leif Ostling, zei dit tijdens een bijeenkomst voor de internationale pers in
hetFranse Angers. De topman van Scania ging daarbij in op de marktont-
wikkelingen. Aan de hand van grafieken liet hij zien dat de vrachtwagen-
branche snel uit het dal klimt. Hij zei te verwachten dat in de komende
vier jaar de lijn omhoog kan worden vastgehouden.

munt uit

Vendex
Het detailhandelsconcern Ven-
dex (onder meer Vroom &
Dreesmann en Edah) heeft het
financiële resultaat in het der-
de kwartaal, dat loopt van au-
gustus tot en met oktober, flink
zien stijgen. De winstgroei
werd grotendeels veroorzaakt
door de verkoop van het belang
van 4,4 miljoen aandelen (naar
schatting f 200 miljoen) in de
Amerikaanse boekhandel Bar-
nes & Noble en door de gunsti-
ge rentestand. Ook de netto-
omzet en het bedrijfsresultaat
zijn hoger uitgekomen dan in
hetzelfde kwartaal in 1993.
Vendex, dat geen inzicht geeft
in de exacte cijfers van het der-
de kwartaal, noemt de stand
van zaken 'bevredigend.

Deutsche Bank
De nettowinst van Deutsche
Bank, de grootste bank in
Duitsland, is over de eerst tien
maanden van dit jaar gedaald
van 1,87 miljard mark tot 1,35
miljard mark. De voorzienin-
gen voor risico's van leningen
gingen flink omlaag van 2,74
miljard mark tot 1,6 miljard
mark, maar daar stond tegen-
over dat de winst uit handel
voor eigen rekening scherp
daalde van 1,66 miljard mark
tot 543 miljoen mark.

Drukte op beurs

# Grote drukte op de beurs
in Londen. De basisrente
in Groot-Brittannië is giste-
ren verhoogd van 5,75 naar
6,25 procent. Dit heeft de
Bank of England bekendge-
maakt. De koers van het
pond sterling reageerde
onmiddellijk met een koers-
verbetering van ruim een
kwart cent: f 2,7470 tegen
een openingskoers van
f 2,7445.

Foto: AP
',

Licht-Sfudio
EQDQ
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Heerlen. Spoorstngel la
tel.: 045-729735

Veel voordeliger in klassieke
en moderne
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Die feine Art zu wohnen.
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Ausfahrt Aachen-Lourensberg, Richturtg Herzogenrath-Kohlscheid, ca. 2ki^J



Van onze verslaggever

DSM in beroep
tegen dwangsom

Meldingsregeling incidenten onduidelijk
Van onze verslaggeefster

GELEEN - Gehandicap-
ten in Geleen zijn veront-
waardigd dat aan de
kleur van de betaalmun-. ten voor de zogeheten

| Mobicar te zien is of zij
ider draagkrachtig

n. Dat vertelt W. Dris-
sen van de Stichting In-
tegratie Gehandicapten

teen (SIGG). Bij de in-
gebruikname van de ver-

iger van de belbus
ige week, is bekend

gemaakt dat mensen
fiaar draagkracht beta-
len. Daarom zijn twee
soorten munten te koop:

wens, gemeenten zijn pas
een jaarbezig met het in-
voeren van de WVG. Er is
maar één bus tot nu toe
voor de hele Westelijke
Mijnstreek en die staat
nu in Utrecht voor aan-
passingen."
Bij de gemeente Geleen,
waar de betaabmunten te

overkomt. Zeker als de
halteplaatsen eenmaal
zijn ingericht en jemet je
munt klaar staat, zo van:
'je kunt zien dat ik een
arme drommel ben."
„Eerst zouden reizigers,
met een soort chip-kaart
kunnen betalen, daar is
over gesproken. Trou-

koop zijn, zijn nog geen
officiële klachten bin-
nengekomen over het'
vervoer voor gehandi-
capten. „Het systeem
heeft zich nog niet bewe-
zen en moet nog gaan
draaien. Ik denk dat die
klachten pas komen als
de munten echt worden
gebruikt," aldus een
woordvoerster. Wel zijn
de medewerkers ge-
schrokken dat de munten
zo gevoelig liggen. Hoe-
wel de fiches in twee
kleuren al klaar liggen,
bestaan plannen voor
nieuwe exemplaren die
allemaal dezelfde kleur
hebben.

witte van 75 cent en
oranje die 2,25 gulden
kosten.

„Dat is discriminatie, ze
gaan terug naar de oude
tijd," vindt Drissen. „Ik
kan me voorstellen dat
het op heel veel gehandi-
capten stigmatiserend

Bedrijven 'affaire Vossen'
betalen toch schikking

Rechtszaak afgekocht om commerciële redenen

GELEEN - DSM in Heerlen heeft
beroep aangetekend tegen een aan
dit bedrijf opgelegde dwangsom-
beschikking. De provincie vindt
dat DSM een boete moet betalen
voor elke keer dat het bedrijf in
gebreke blijft bij het melden van
calamiteiten op haar bedrijfsloka-
ties in Geleen en Stem. Deze boete
kan variëren van 5000 tot 50.000
gulden per overtreding. DSM is
het niet eens met de argumenten
die aan dit besluit ten grondslag
liggen en heeft de Raad van State
om een oordeel gevraagd.

Tussen DSM en Gedeputeerde
Staten bestaat een ernstig verschil
van mening over het interpreteren
van het begrip 'ongewoon voor-
val. De provincie stelt dat alle
incidenten op het DSM-terrein,

Van onze verslaggever

fjAASTRICHT/GULPEN -
van valsheid in geschrifte

'>Vof omkoping van oud-
°urgemeester Wiel Vossen
Van Gulpen verdachte fir-
ma's Transcarbo in Nuth,

Dumoulin-
in Nyswiller en

Wegenbouwbedrijf BLM inMaastricht hebben Justitie
|eder een boete van 2500 gul-
jjen betaald. De bedrijven

hebben met de aangeboden
!Schikking de rechtszaak af-
§ekocht die volgende week

zou dienen voor de
;rechtbank in Maastricht.

;J°lgens justitie zijn de drie be-
kijven met de schikking akkoord
;^egaan met de kanttekening dat
■?e de ten laste gelegde feiten ont-. eftnen. Als verklaring waarom|!?j toch betalen, voeren de firma's
bedrijfseconomische en commer-

ciële redenen' aan. Eerder weiger-en de bedrijven in te gaan op
s°hikkingen die beduidend hoger

Zwart
,ranscarbo werd er van beschul-

de gewezen burgemeester
a 1Gulpen een korting van zestig

iT^ille te hebben gegeven op kozij-
;^eti voor zijn nieuwe huis in ruil
°or opdrachten en introducties,

iy^nnemersbedrijf Dumoulin-
dat de woning heeft

*jebo_u\yd, werd verweten dat
?eels (25.000 gulden) zwart te
e°ben gedaan. BLM tenslotte
°ü voor de aanleg van bestrating

de burgemeesterswoning,echts de kostprijs in rekening
ebben gebracht.

|.Ustitie wil verder geen medede-
len doen over de met de drie
'i^a's getroffen afkoopregeling.

de betrokken bedrijven wei-
den commentaar.

e als burgemeester oneervol ont-
lagen Vossen werd eerder ver-
?ordeeld tot een jaarvoorwaarde-
'jke. gevangenisstraf en 12.000

boete wegens het aanne-
?en van steekpenningenen belas-
lrigontduiking.
*-. ,

(ADVERTENTIE).
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Van onze verslaggever niet terug," zo verklaarde Jan
Damen van de Werkgroep
Straatbeelden Brunssum.Beeld voor dode

kinderen onthuld

dienadelige gevolgenvoor het mi-
lieu hebben of dreigen te krijgen,
gerapporteerd dienen te worden, j
De aanleiding tot de dwangsom-
beschikking vormden twee inci-
denten in de haven van Stem. In
juni 1993 ontsnapte tijdens het
reinigen van tanks een mengsel
van benzinedamp en wasvloeistof,
terwijl in februari van dit jaar
zwavel vrijkwam uit een lekkende
leiding.
In het eerste geval maakten kla-
gende buurtbewoners het incident
wereldkundig en begin dit jaar
werd de provincie via krantearti-
kelen op het voorval attent ge-
maakt, terwijl DSM al na het eer-
ste incident was gewezen op de
meldingsplicht. Pas nadat hetpro-
vinciebestuur DSM hierom had
verzocht, gaf het bedrijf tekst en
uitleg.

Protest
Nadat DSM eerder al had gepro-
testeerd tegen het opleggen van de
dwangsommen, heeft de provincie
nu naar de Wet Milieubeheer ge-
grepen, die rechtstreeks voorziet
in een regeling voor het melden
van ongewone voorvallen én die
voor de gehele DSM-lokatie geldt
en niet meer alleen voor de haven
in Stem. Dit betekent een aanmer-
kelijke drempelverlaging voor het
melden van ongewone voorvallen.
Ook tegen de nieuwe beschikking
tekende DSM bezwaar aan, maar
dat protest is inmiddels door Ge-
deputeerde Staten van tafel ge-
veegd.
De gemeente Geleen is blij met de
verwijzing naar de Wet Milieube-
heer, want nu moet DSM ook het
college van burgemeester en wet-
houders van deze gemeente op de
hoogte stellenvan elk incident.

Ongewoon
Volgens DSM-woordvoerder A.
Spierts is in debeschikking onvol-
doende duidelijk omschreven wat
een ongewoon voorval is. „De
zwavel van een niet gebruikte lu-
cifer die in de grond komt is mili-
eubedreigend, maar is dit dan ook
een ongewoon voorval?" noemt
Spierts als voorbeeld. „Wij willen
dat de grenzen scherper worden
gedefinieerd." Ook vindt DSM dat
de snelheid waarmee voorvallen
moeten worden gerapporteerd,
beter omschreven dient te worden.

Dronken man
vergist zich
in woning

HEERLEN - Bewoners van een
huis aan de Wijnmalenstraat in
Heerlen riepen dinsdagnacht de
hulp van de politie in toen een
man een ruit van hun woning had
vernield en daarna voor de deur
bleef staan. De agenten consta-
teerden dat de man, een 49-jarige
Heerlenaar, dronken was. De man
verklaarde dat hij zijn huissleu-
tels had vergeten. Om 'zijn' wo-
ning toch binnen te komen, had
hij een ruit vernield. Al snel bleek
dat de man zich had vergist. Hij
woonde namelijk in een soortge-
lijke woning maar dan een straat
verder. Nadat de man zijn excuses
had aangeboden en beloofde de
schade te vergoeden, werd hij
door de agenten op het juiste
adres afgezet.

morele steun voor ouders van
een overleden kind.

De onthulling van het beeld
werd verricht door waarne-
mend burgemeester Jan van 't
Hooft samen met drie kinde-
ren. Leerlingen van verschil-
lende plaatselijke basischolen
lazen gedichten voor. De jeugd
van Harmonie-Orkest Bruns-
sum zorgde ondanks het se-
rieuze thema voor een feeste-
lijke stemming.

keersveiligheid. Juist het ver-
keer eist jaarlijks de nodige
levens van kinderen. „Elke
morgen om acht uur vertrek-
ken in Nederland een miljoen
kinderen op weg naar school.

Daarvan keren er een aantal

Het beeld is met opzet in de
Brunssumse wijk De Egge ge-
plaatst omdat daar door de
gemeente het nodige is gedaan
aan de verbetering van de ver-

BRUNSSUM - Het is geen
somber of triest beeld gewor-
den, maar juist een vrolijk
kunstwerk. Aan het woord is
wethouder Theo Hoen van
Brunssum vlak voor de onthul-
ling van het beeld dat kunste-
naar Gêne Eggen uit Ulestra-
ten heeft gemaakt van twee
kinderen. Het kunstwerk dat
staat aan het Eggeplein in de
Brunssumse wijk De Egge is
onder meer bedoeld als een

Driejaar cel tegen vier verdachten

Familiedrugsbedrijf
in Heerlen floreerde

DOOR ROB PETERS

MAASTRICHT/HEERLEN - 'De
kilo's dropen er werkelijk van af,'
zo verwoordde officier van justitie
mr. W. van de Ven de verbazing van
politie en justitie toen na een inval
in de woning van de familie K. uit
Heerlen op 31 augustus de balans
kon worden opgemaakt.
Een balans die volgens de politie
duidelijk maakte dat de familie met
drugshandel zeker zeven ton moet
hebben verdiend in een jaar tijd.
Voor de rechtbank in Maastricht
deden de vijf leden van de familie
dat als wat overdreven af.
Officier van justitie mr. W. van de

Ven overdreef echter niet want hij
eiste gisteren tegen drie zoons en
een dochter uit het gezinK. elk drie
jaargevangenisstraf voor handel en
bezit.

Moeder Engeline (62), die op het
moment van de inval stijf stond van
dezakjes dope in haar schort, hoor-
de gisteren slechts een jaar celstraf,
waarvan de helft voorwaardelijk ei-
sen vanwege haar leeftijd. Na een
verzoek van haar raadsman besloot
derechtbank de vrouw die eveneens
drie maanden in voorarrest heeft
gezeten echter onmiddellijk vrij te
laten.

De familie K. was, zo bleek giste-

ren, in de drugshandel gegaanom te
voorzien in de behoefte van de
tweeling Paul en Herman (29). Die
twee maakten zoveel stennis in huis
dat dochter Leida (30) op een gege-
ven moment de leiding had geno-
men van een familiebedrijf, dat heel
snel floreerde en per week kilo's
aan de man bracht.

„Ik zag geen gat meer in de situatie.
Er was altijd ellende in huis. Mijn
broers verkochten zelfs mijn gou-
den spullen om aan stuff te komen.

Toen ik ging handelen en hen kon
voorzien van hun dagelijkse portie
keerde derust in huis terug," snikte
dochter Leida gisteren.

Bezwaar
Met name advocaat mr. R. Corten
en mr. J. Coumans maakten be-
zwaar tegen de handelwijze van de
politie die met een niet sluitende
last de woning was binnengetreden.
De officier wees de bezwaren af en
vroeg de rechtbank hetzelfde te
doen.

Dodelijk ongeval
in Kerkrade
KERKRADE - Bij een frontale
botsing tussen twee auto's op de
Tunnelweg in Kerkrade is gister- 'avond rond 23 uur een man
omgekomen. Twee andere perso-
nen raakten gewond, van wie een
ernstig. De politie kon gisteravond
de identiteit van het slachtoffer en
de gewonden nog niet prijsgeven.
De verongelukte en zijn bijrijder
kwamen uit de richting van Heerlen
en wilden ter hoogte van de T-krui-
sing met de Strijthagerweg linksaf
slaan naar het bedrijf Omatex.
Daar botste de auto frontaal tegen "ee*n auto die uit de richting van
Kerkrade kwam.
Kinderaidsfonds
is kritiek beu
HOENSBROEK - Stichting Het
Verbond van Positief Denken heeft
G. Verheul van het Aidssteunpunt
Limburg gesommeerd te stoppen
met negatieve uitlatingen over het j
Kinderaidsfonds, dat het verbond
heeft opgericht. Doet hij dat niet,
dan spant de stichting mogelijk een
kort geding aan. Verheul heeft
voor de radio gezegd dat de stich-
ting zich bezighoudt met flessetrek-
kerij. Aan de officier van justitie
heeft hij gevraagd een onderzoek
in te stellen naar het verbond en
het Kinderaidsfonds, een fonds dat
geld inzamelt voor jeugdige aids-
slachtoffers. Advocaat J. van Riet
heeft Verheul namens het verbond
een brief gestuurd. „Verheul moet
stoppen met rancuneus handelen
en zeker geen onjuistheden verko-
pen. De stichting is goed bezig,
de notaris controleert de papieren
en de kas klopt," aldus de Hoens-
broekse jurist.

Voordelig met
bus naar Aken
MAASTRICHT - Voor een tientje
op en neer naar de Kerstmarkt in
Aken. Dat kan tot 21 december
vanaf het VSL-station in Maas-
tricht. Van maandag tot en met
zaterdag vertrekt de express-bus
's morgens van negen, tien en elf
uur vanaf het NS-station in Maas-
tricht. Vanuit Aken zijn de vertrektij-
den om drie, vier, vijf en zes uur.
Kinderen van vier tot en met elf
jaar en Pas 65-houders betalen
voor dit retourtje vijf gulden.

Epilepsie-aanval
blijkt moord
HALEN - Een 34-jarige oud-mili-
tair uit het Belgische Halen heeft
de moord op zijn echtgenote be-
kend. De vrouw was in maart 1991
levenloos aangetroffen in bad.
Omdat het slachtoffer aan epilep-
sie leed, kwam de gerechtsarts
indertijd tot de conclusie dat de'
dood een ongeluk kon zijn. Een
aanval had mogelijk tot verdrinking
geleid. Enkele weken geleden her-
opende de Hasseltse rijkswacht
echter het onderzoek. Het bleek
dat de inwoner van Halen ten tijde
van het 'ongeluk' een relatie onder-
hield met een andere vrouw. Hij
heeft 'nu bekend zijn echtgenote
na het toedienen van een sterk
slaapmiddel in het bad te hebben
verdronken.

Inbrekers gepakt
bij wegcontrole
GENK - Bij een wegcontrole heet
de politie van Genk in de nach\van dinsdag op woensdag twee
criminelen gearresteerd die een
nacht eerder hadden ingebroken
in het politiebureau van Zutendaal.
Het gaat om twee Belgen van 29
Ten 33 jaar die in Maastricht en
Heerlen wonen. In hun wagen von-
den de agenten inbrekersspullen,
een honkbalknuppel, een alarmpis-
tool en een spuitbus. Een staa-
flamp en een politieportofoon die
stond afgestemd op het kanaal van
het Genkse korps, bleken afkom-

Istig van de inbraak in het politiebu-
reau. Bij huiszoekingen werd ook
de rest van de buit gevonden,
zoals politiepetten en -emblemen.

Oranjerie
theater-hotel
ROERMOND - Als het aan de
combinatie Van der Valk/Muer-
mans ligt, krijgt Roermond een
theater-hotel met honderd banen.
Het Oranjerie-complex wordt dan
het tweede theater-hotel in Neder-
land, naar het voorbeeld van
Almelo. Het Roermondse college
heeft gisteren de fractievoorzitters. in spoedzitting bijeen geroepen om
een intentieverklaring te bespre-
ken, die later op de dag door B
en W en Van der Valk/Muermans
is ondertekend. Het woord is nu
op 22 december aan de gemeente-
raad, en de raad van bestuur van
de Van der Valk-holding. De vrees
bij cultuur-gezind Roermond dat
overname van het Oranjerie-com-
plex door Van der Valk/Muermans
afbreuk doet aan het cultuuraan-
bod, is door alle partners bestre-
den. d.

Morele steun

I# Het beeld van kunstenaar Gene Eggen is speciaal in een Brunssumse wijk geplaatst waar veel is gedaan aan de
verbetering van de verkeersveiligheid. Foto: FRANS RADE
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Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor
zijn gezin en werk, werd heden door zijn Schep-
per teruggeroepen, voorzien van de h. sacra-
menten, op de leeftijd van 45 jaar, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, zoon,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Ed Willems
echtgenoot van

Wietske Willems
In dankbare herinnering:

Heerlen: Wietske Willems-Willems
Heerlen: Pascal
Heerlen: Bianca - Peter
Heerlen: Maikel
Heerlen: TillaWillems-Leurs
Heerlen: Pierre Willems

Brunssum. Jan en Vicky Willems-Swinkels
6 december 1994
Italiëlaan 132, 6414 TS Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 10 december a.s. om 13.30 uur in de
parochiekerk van de H. Joseph te Hoensbroek-
Passart, gevolgd door de begrafenis op de cen-
trale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Heden, 6 december 1994, overleed, na een kort-
stondigeziekte,

Ed
onze sportvriend en lid van TVC Leeuwenhoek.
Bij dezen wilden wij nog een laatste groet uit-
brengen.

H. Lutke Schipholt
J. Sjiemkowietsj
P. Hanssen
M. Vossenberg
W. Ummels
P. Klompenmakers
K. Al
B. Burggraaf
E. Burggraaf
R. Piepot
H. Piepot
C. Hoekstra
W. van Veen

Wij zullen je missen.

Met droefheid namen wij kennis van het overlij-
den van de heer

Ed Willems
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
familie, die wij veel sterkte toewensen.

Automobielbedrijf ImpoCars
I.v.m. overlijden zijn wij zaterdag 10 december
de gehele dag gesloten.

T I
In de vrede van Christus overleed zacht en
kalm, na een rijk en welbesteed leven, voorzien
van het sacrament der zieken, in gelovige over-
gave aan God onze dierbare en zorgzame tante

Johanna Lambertina
Maria Antonia Klotz

* 7-6-1898 17-12-1994
Familie Sauren-Cupers

Corr.-adres: Dr. Poelslaan 1, 6162 BE Geleen.
De eucharistieviering zal worden gehouden op
zaterdag 10 december om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Michael te Herten, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. be-
graafplaats Tussen de Bergen te Roermond.
Vrijdag zal in bovengenoemde kerk tijdens de
avondmis om 18.30 uur voor haar worden gebe-
den.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het St.-Laurentius ziekenhuis te Roermond.
Bezoekmogelijkheid van 17.00-17.30 uur.
Overtuigd van uw medeleven willen wij het
condoleren achterwege laten.

t I
Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat hetafscheid kwam.
Wij voelden mee, zijn stil verdriet.
Nu treuren wij en verzetten ons niet.

Moegestreden is heden van ons heengegaan on-
ze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Irmgard
Lewandowski

weduwe van

Frits Dam
Zij overleed in de leeftijdvan 71 jaar.

Landgraaf: Ingrid Hocks-Dam
Cor Hoeks
Dennis, Maurice

Landgraaf. Christa Hanssen-Dam
Wiel Hanssen
Ankie, Daniël

Heerlen: Harald Dam
Familie Dam

Landgraaf, 6 december 1994
Juliana van Stolbergstraat 9
Corr.adres: Rector Meussenstraat 2
6371 HG Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 december a.s. om 12.00 uur
in de parochiekerk van de H. Barbara te Land-
graaf-Kakert, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene heden donderdag 8 decemberom 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de chapelle
ardente van de verpleegkliniek te Heerlen, Hen-
ri Dunantstraat 3, dagelijks van 14.00 tot 16.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Tot ons groot verdriet is te vroeg overladen,
mijn lieve levensvriendje, onze ondeugende,
zorgzame vader, schoonvaderen opa

Paul Pierre Marie
Scheijmans_ * 2 augustus 1926 t 7 december 1994

tandarts te Heerlen

Heerlen: M.L. Scheijmans-Ritzen
Wassenaar: Marie-Pauline

Luger-Scheijmans
Michiel Luger
Victoria en Alexandra

Breda: Jacqueline
van der Plas-Scheijmans
Ok van derPlas

Amsterdam: Christiane Scheijmans
Otto Planten
Juriaan

Stationsstraat 24, 6411 NJ Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen tijdens de
avondwake op vrijdag 9 december van
18.00-18.30 uur in de parochiekerk Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand, Onze Lieve
Vrouweplein te Voerendaal.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 10 december a.s. om 11.30 uur,
eveneens in de parochiekerk te Voerendaal,
waarna aansluitend de begrafenis zalplaatsvin-
den op de begraafplaats aan de Akerstraat te
Heerlen.

Op 6 december jl. is mijn leermeester en „voor-
ganger"

drs. P.P.M. Scheijmans
overleden.
Als zijn opvolger wens ik zijn familie veel sterk-
te toe in deze moeilijke tijd.

Tandarts Passage
Dautzenbergstraat 42

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, hebben wij afscheid moeten ne-
men van onze zorgzame en lieve man, vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Kaspar Lenssen
echtgenoot van

Jozefina Paffen
Heerlen: M.J. Lenssen-Paffen
Heerlen: JefLenssen

MarieneLenssen-Schmitz
Mark, Peter, Simone

Heerlen. Win Lenssen
Annie Moest'l
Mauric, Roger
Familie Lenssen
Familie Paffen

6417 BJ Heerlen, 7 december 1994
Maandagstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 10 december 1994 om 10.30 uur in de
parochiekerk van Verschijning van de Onbe-
vlekte Maagd te Molenberg-Heerlen, waarna
crematie in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
dekerk.
De dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht in de avondwake op vrijdag a.s. om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium, Oliemolenstraat 30 te Heerlen, van 18.00
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en crematieplechtigheid van onze onver-
getelijke moeder, schoonmoeder en oma

Tonny
van Eck-Stijnen

zeggen wij u hartelijk dank. Uw medeleven, in
welke vorm dan ook, was voor ons een grote
steun en troost.

Kinderen en kleinkinderen
Geleen, december 1994
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 10 december a.s. om 18.30 uur in dekerk
van Christus Verrijzenis te Geleen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, door ons
ondervonden na het overlijden en de begrafenis
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Martina
Paas-Donders

danken wij u van harte.
Familie Verkooyen-Paas

Eygelshoven, december 1994
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 10 december a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven door ons
ondervonden na het overlijden en bij de begra-
fenis van

Anna Alphonsina
Nievelstein-Steijns

danken wij u van harte.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Houben
en verplegend personeel van ziekenhuis Kerk-
rade, Hamboskliniek Kerkrade, VKH te Heer-
len.

De heer H. Nievelstein
Kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, december 1994
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 10 december a.s. om 18.00 uur
in deparochiekerk van deH. Jozef te Waubach-
Groenstraat.

Daal engelen uit de Hemel neer
en draag haar naar de lieve Heer.
Dankbaar en bedroefd delen wij u mede, het plotse-
ling overlijden van onze inniggeliefde moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Louise Crijns
weduwevan

Frits Vissers
in de leeftijd van 86 jaar.

No
René
Theoen Lieke
Ellen en Pierre
Michel en Marleen
Klein- en achterkleinkinderen.

7 december 1994, Huize Douvenrade.
Corr.-adres: Rector Thijssenstraat 35,
6237 NH Moorveld.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 10 december 1994 om 11.00 uur in de deke-
nale St.-Pancratiuskerk te Heerlen, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats Aker-
straat te Heerlen.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 9 decem-
ber a.s. om 18.30 uur in de kapel van Bejaardenhuis
Douvenrade.
Gelegenheid tot afscheid nemen in derouwkamer van
het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat
30 te Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten heb-
ben ontvangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

I 7
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden plotseling van ons
is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, op de leeftijd van 58 jaar
mijn lieveman, onze goede zorgzame vader en schoonvader

Frans Haselier
echtgenoot van

Gerry Gerards
In dankbare herinnering:

Schinnen: Gerry Haselier-Gerards
Echt: Luc Haselier

Gerda Haselier-Pommé
Maastricht: Max Haselier

Peggy Hoofs
6 december 1994.
Hegge 90,
6365 EE Schinnen.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 10 decem-
ber a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk van de H. Dionysius te
Schinnen gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de
avondwake van vrijdag 9 december a.s. om 18.45 uur in bovenge-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wauben Heinse-
weg te Sittard.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce
als zodanig te beschouwen.

We zijn allen diep geschokt door het plotseling over-
lijden van onze oud-collega

Frans Haselier
Je was een sympathieke collega die voor iedereen
klaar stond, nooit was jou iets teveel. In onze gedach-
ten blijf jealtijd in herinnering als een echte vriend.
We zullen je heel erg missen.
Bedankt voor jevriendschap en enthousiasme.
Wij wensen Gerry, Luc, Gerda, Peggy, Max en familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens collega'sDSM.

Het is nu een jaar geleden
dat je ons plotseling verliet.
Nog steeds staan we met lege handen
en in ons hart intens verdriet.
Wij waren zo gelukkig samen,
en dan opeens ben je er niet meer.
Waarom, dat kan niemand ons vertellen,
maar we missen je elke dag weer.

Op 5 december jl. is het precies een jaar geleden dat we afscheid
moesten nemen van mijn geliefde man, onze goede vader en opa

Ludwik Rozek
Kazimiera Rozek-Kowalska
Familie Rozek
Familie Houben-Rozek

Kerkrade, 8 december 1994.
De plechtige eerste jaardienst ter nagedachtenis aan hem, zal op za-
terdag 10 december a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper - H. Past. van Ars te Kerkrade-Eygelshoven wor-
den gehouden.

—^—^^—i_-_-_--_---_-_____-----_____----_^-_^^^- p

I Verdrietig en dankbaar dat hem een langer lijden bespaard
is gebleven, moesten wij eerder dan verwacht afscheid ne- h-
men van vader en grootvader

Martin Joseph ;
Roothkrans <c
geboren te Schaesberg01-03-1905 /overleden te Kerkrade 06-12-1994 .

weduwnaarvan 'e
Maria Ida Hubertina

van der Heijden
Kerkrade: M.L. Melchiors-Smeets

L. Melchiors
Leusden. Edmée en Michèl

's-Gravenhage: Dimitry en Charmaine
6 december 1994 1
Koningsweg 15, 6461 AA Kerkrade .
De eucharistieviering wordt gehouden op zaterdag 10 december a.s. 'om 10.30 uur in de kerk van de H. Petrus en Paulus te Schaesberg '■■(Landgraaf), waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op het
kerkhof aldaar.
Vanaf 10.00 uur gelegenheid tot schriftelijke condoleance.
Gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen in het mortuarium bij de
begraafplaats Schifferheide, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade
(West), dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

-'■

tOp 7 december is na een liefdevolle verzorging in de B-kli-
niek te Heerlen, paviljoen 2, van ons heengegaan, gesterkt
door de h. sacramenten der zieken, onze dierbare tante, _
oud-tante en nicht ; I

Maria Hubertina Alice
Jeacqueline Frijns

geboren te Epen op 21 april 1911
huisgenotevan wijlen pastoor J.L.J.H. Frijns ty

Pi
Neven en nichten tl

gf
7 december 1994 X

Corr.adres: C. Bloemen, Heimansstraat 4, 6285 AM Epen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 10 de- P'
cember as. om 11.00 uur, in de parochiekerk van St.Paulus Bekering Öi
te Epen, waarna aansluitend bijzetting in het familiegraf op het r.k- tt;
kerkhof aldaar. v
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren bij de ingang van de kerk t l
vanaf 10.30 uur.
Avondwake vrijdag 9 december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van de ver-
pleegkliniek te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, da-
gelijks van 14.00 tot 16.00 uur. V
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce T
als zodanig te beschouwen. d1 A

t idankbetuiging
groot is het gemis, 1
mooi zijn de herinneringen.

de warme en liefdevolle woorden, brieven, kaarten en prachtige "bloemstukken zijn een teken hoe geliefdmonique was. bij het overlij- ï 1den en de begrafenis van onze inniggeliefde, onvergetelijkeverloofde ['
en dochter '

monique rozenboom i
is dit een grote steun geweest, heel hartelijk dank voor uw medele-
ven, wij zijn er van overtuigd dat zij niet alleen bij ons zal voortle-
ven.

serve bouchoms en familie i
herman en elsrozenboom-mulkens en familie ''de zeswekendienst is op zaterdag 10 december 1994 om 19.00 uur in |.

de kerk van amby-maastricht.

Vervolg
familieberichten
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Langs deze weg zeggen wij u hartelijk dank
voor uw medeleven, belangstelling, bloemen en
condoleances die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve man en
vader

Dieter Lorenzen
Mevr. J. Lorenzen-Flachs
Jens en Sven

Kerkrade, december 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 10 december a.s. om 18.00 uur
in de dekenale kerk St.-Lambertus te Kerkrade.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog steeds niet waar.
Stil is de pijn, groot ons verdriet,
door de leegte die je achterliet.
De herinneringen zijn gebleven;
vaak denk ik, was jedrnog maar even.

Har Lebens
JessieLebens
Peggy en Erik

De eerste jaardienst voor Har zal worden ge-
houden op zaterdag 10 december a.s. om 19.00
uur in de St.-Martinuskerk te Bom.

_________________________-__-_________________________„

De tijd gaat heen,
de pijn die blijft.

11 december is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lieve vrouw

Emelie Oirbons
Piet Tegelaar

Zondag 11 december is de eerste jaardienst om
10.00 uur in de parochiekerk te Obbicht.

t I
De tijd gaat heen,
verzacht het leed,
maar niet het gemis,
dat blijft zoals het is.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
man, onze pap en opa

Lei Cobben
zal worden gehouden op zondag 11 december
aanstaande om 10.30 uur in de parochiekerk
St.-Servatlus te Vaesrade-Nuth.

HelgaCobben-Schleck
kinderen en kleinkinderen

- — - —*
_f"^"■^^^^-■^^iß^"«-____»____________-_______-______________^r

t
Eerste jaardienst

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moeste' 1

nemen van mijn lieve man, onze vader, or»ze
schoonvaderen opa

Albert Jennekens
Familie Jennekens

De plechtige jaardienstzal worden gehouden of
zaterdag 10 december a.s. om 18.00 uur in de
kerk Christus Koning te Hoensbroek-Zuid.I '

Dankbetuiging
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderel 1

wil ik mijn dank betuigen voor de vele belang'
stelling en het medeleven ondervonden bij he1
overlijden en de begrafenis van mijn lieve echt'
genote, moeder en oma

Leny van der Zwaan-
Heckmanns

Th. van derZwaan
kinderen en kleinkinderen

Heerlen,' Ypenburgstraat 100.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoU'
den zaterdag 10 december 1994 om 19.00 uur W
de parochiekerk St.-Joseph te Heerlerbaan.

■ --
Jaardienst

Ben, ooitkomen wij ermisschien wel overheen,
maar nu, nu voelen wij ons eenzaam en alleen-
Wij zullen voor altijd aan jou denken.
V/ij hadden jou nog zoveel goeds te schenken-
Voor altijd blijf jij in onze gedachten,
dat zal ons verdriet een beetje verzachten.
Een jaar geleden ging alles toen zo gauw,
waarom moest dit gebeuren, uitgerekend met jou-

De plechtige eerste jaardienstvoor

Ben Sormani
zal plaatsvinden op zaterdag 10 december ort>
19.00 in de St.-Martinuskerk teKerkrade-West-

Tiny Sormani-Cobbenhagen
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade.

Donderdag 8 december 1994 " 10Limburgs Dagblad
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ONDERBANKEN/ANT-WERPEN - Flor L. (44) uit
Onderbanken/Schinveld
die in de gevangenis van
Antwerpen op een vrijwel
zekere uitlevering naar
Zwitserland wacht, heeft
een spectaculaire maar
mislukte ontsnappingspo-
ging gedaan.
L., die in Zwitserland een
straf van vijf jaar moet uit-
zitten wegens drugssmok-kel, zag zijn kans schoon
toen een uiterlijk sterk op
hem lijkendeBelgische me-degevangene aan Neder-land werd uitgeleverd.
Zonder dat de cipiers het
kerkten, nam de Schinvel-

Ontsnappingspoging uit Belgische cel strandt bij grens

Truc met dubbelganger mislukt
denaar de plaats in van de
Belg en werd op transport
naar Nederland gesteld.
Maar bij de grens stuurde
Justitie hem onmiddellijk
terug toen L. opbiechtte
dat hij de Belgische autori-
teiten om de tuin had ge-
leid. L. zit nu weer in
Antwerpen achter de tra-
lies en zijn 'dubbelganger'
is alsnog naar Nederland
overgebracht.

De advocaat van de Schin-
.veldenaar, mr. P. Cuyx uit

Tongeren, kan de ontsnap-
pingspoging maar matig
waarderen. Volgens hem
maakt het de kans dat L.
nog aan uitlevering naar
Zwitserland ontkomt er
niet groter op. De Belgi-
sche Justitie voelt zich be-
hoorlijk in het hemd gezet,
zegt de advocaat. Boven-
dien loopt L. het risico dat
hij in België zal worden
vervolgd wegens valsheid
in geschrifte. Hij onderte-
kende immers namens zijn
'dubbelganger' de papieren

die de uitlevering moesten
bekrachtigen.
Cuyx wil over de affaire
verder weinig kwijt om de
belangen van L. niet nog
verder te schaden. De ad-
vocaat weigert daarom te
vertellen hoe L. bij zijn
ontsnappingspoging pre-
cies te werk is gegaan en of
hij zijn medegevangene
geld heeft geboden.
L. kwam twee maanden ge-
leden in een Belgische cel
terecht nadat hij in Maas-
mechelen werd aangehou-

den voor een routinecon-
trole. Toen de Rijkswacht
er het internationaal op-
sporingsregister op na-
sloeg, werd ontdekt dat L.
gezocht werd door de
Zwitserse autoriteiten. Hij
werd meteen ingesloten.
De vroegere carnavalsprins
van Schinveld werd in juli
1990 in Zwitserland gear-
resteerd na een anonieme
tip. In de kofferbak van
zijn auto werd, verstopt in
het reservewiel, anderhalve
kilo heroïne en cocaïne ge-

vonden. In eerste instantie
sprak de rechtbank in-Ba-
sel L. vrij wegens gebrek
aan bewijs. Maar de offi-
cier van justitie tekende
met succes hoger beroep
aan. In december 1991
werd L. bij verstek alsnog
tot vijf jaar gevangenis-
straf veroordeeld.
Afgelopen week werd L.'s
bezwaarschrift tegen uitle-
vering naar Zwitserland
achter gesloten deuren be-
handeld door de rechtbank
in Antwerpen. Het geheime
advies van de rechters is
inmiddels toegestuurd aan
de Belgische minister Wat-
helet (Justitie). Hij beslist
uiteindelijk over het lot
van de Schinveldenaar.

'Meer geld
monumenten'

MAASTRICHT - De 36 grootste
'monumentengemeenten' in Ne-
derland willen dat het Rijk
meer geld uittrekt voor het ach-
terstallig onderhoud aan rijks-
monumenten. De Utrechtse
wethouder Zwart schrijft dat
mede namens zijn 35 collega-
portefeuillehouders aan staats-
secretaris Nuis (cultuur). De
gemeenten zijn 'bijzonder te-
leurgesteld' over het verloop
van debegrotingsdebatten in de
Tweede Kamer.

'Mij is verzekerd dat de stank ondraaglijk was'Deputé verbijsterd
over afkoopsom CNC

Gehannes leidt tot
'Vliegveld Aachen'

IRT-onderzoekVan onze verslaggever

Maastricht - Miiieugede-
Puteerde Jan Tindemans heeft

opperste verbazing kennis
Gnomen van de afkoopsom
*n anderhalf miljoen gulden

het Noordlimburgse com-
jjostbedrijf CNC betaalt aan
"e omwonenden en een drietal
Milieu-organisaties. In ruil
J[oor0or die financiële tegemoet-

" *°rning, een unicum in Neder-land, kan CNC haar stankver-
productieproces tot

* april in plaats van 15 januari
ï^ortzetten. In een reactie liet
"jindemans gisteravond weten

t yjat zowel de plaatselijke ac-
tiegroep als de milieu-organi-
*3ties steeds met klem hebben
Seëist dat CNC haar fabriek-sPoorten in Milsbeek sluit op 1
tènuari 1995 en geen dag later.

et compostbedrijf van zijn kant
op zijn vroegst pas op 1 mei

"et productieproces staken. Tinde-mans: „Daarop hebben wij als col-,ege besloten dat de overlast van
?et bedrijf per 15 maart moet zijn
beëindigd. Tegelijk heeft het college
?en dwangsom van 50.000 gulden
Jer dag laten vaststellen voor elke

dat CNC deze datum over-
lijdt."
üist met het oog op het felle verzetan de omwonenden en de milieu-groeperingen tegen een verlenging

~att het productieproces, kan de mi-
leUgedeputeerde het niet vatten dat
'j daar nu ineens wél mee akkoord»aan in ruil voor een flinke som

»peld. Tindemans' is nog meer ver-
a asd over de verklaring van de

groeperingen dat zij
ü 'zelfs' bereid zijn om CNC te
teunen in haar kroonberoep tegen
e dwangsombéschikking van deProvincie. In dat verband merkt
j'ftdemansfijntjes op dat nota bene
e milieu-organisaties zelf verledenJ^aand nog een brandbrief naar het
ollege hebben gestuurd. Daarin
ePpen zij van een 'ondraaglijke si-

voor de omwonenden vancNc.
PvdA-deputé kondigde gister-

avond aan dat GS zich begin vol-
«ende week al zullen beraden over

f ê in zijn ogen opzienbarende ont-
wikkelingen rond het Milsbeekse

Overigens behan-gt de Raad van State het kroonbe-r°ep van CNC op 15 december.I
Verzekeraars

reageren
terughoudend

Vervolg van pagina 1
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'^EERLEN/AMSTERDAM - Direc-
jTeur H. van Ommen verwacht vol-
lend jaar ongeveer 10.000 polissen
*f te sluiten.De nieuwe polis is vol-
«fens hem vooral interessant voor

iparticulieren en het midden- en
! kleinbedrijf.
j Kloosterboer van hét

L Nederlands Verbond van Verzeke-
j,aars reageerde gistermiddag terug-
! op de catastrofeverzeke-

,'ng, omdat hij de polisvoorwaar-
den nog niet had gezien. De Neder-

i andse verzekeraars zijn huiverig
jomrn zon verzekering aan te bieden
f de risico's en de gevolgen
i van een overstroming niet te over-
p'en zijn, liet Kloosterboer door-

'" „Daarom zien wij in
■ aeze catastrofeverzekering geen
'«aanleiding om van koers te veran-
|^eren. We blijven met de overheid! | °°rpraten over een structurele op-

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Zaken kunnen
vaak snel en raar lopen. Eureka!
Het gelijknamige Europees ontwik-
kelingsfonds heeft dé oplossing
voor alweer een nieuwe naam voor
het Limburgse vliegveld. In een uit-
nodiging aan de landelijkeen regio-
nale pers voor een werkbezoek aan
Parijs, vraagt het secretariaat van
Eureka de journalisten om zich te
melden bij de incheck-balie van
'Vliegveld Aachen', gelegen aan de
Vliegveldweg in Beek.
De organisatie is waarschijnlijk in
de war geraakt door alle naamsver-
anderingen en voorstellen daartoe
van de laatste tijd. De naam van het

voormalige vliegveld Beek - Maas-
tricht Airport genaamd - werd on-
langs gewijzigd in Maastricht Aa-
chen Airport, mede om meer Duitse
reizigers en klanten te trekken.
Secretaris Peter Haane van de Ka-
mer van Koophandel in Zuid-Lim-
burg, tevens aandeelhouder van de
luchthaven, stelde een paar weken
na de introductie van de nieuwste
naamswijziging voor om maar eens
te gaan denken over weer een nieu-
we naam. 'HAM-Airport leek hem
wel wat, hetgeen staat voor Hasselt
Aachen Maastricht Airport. Even
overwoog hij nog om de luchthaven
L(uik) HAM-Airport te noemen, al
gaf hij meteen toe dat dat niet #.0
'lekker loopt. Eureka heeft 'het nu
gevonden': Vliegveld Aachen.

Commissie berispt maatschappelijk werker

Klacht grootouders
Josefientje terecht

" Rechercheurs van het Interregionaal Rechercheteam
(IRT) Zuid-Nederland en de Fiod analyseren momen-
teel in Veldhoven de opbrengst van tientallen meters
dossiers die vorige week woensdag bij de grote actie
in Zuid-Nederland in beslag werden genomen. Het
gaat onder meer om administraties, bank- en giro-
afschriften en computerschijfjes. Die werden in 27
plaatsen in binnen- en buitenland opgehaald. Het on-
derzoek richt zich onder meer op het witten van geld
in twee Limburgse faillissementen. Foto: jan-paul kuit

Ook Vermeend geeft
grenspomphouders
geen compensatie

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Staatssecretaris Ver-
meend van Financiën weigert net
als zijn voorganger Van Amelsvoort
de pomphouders aan de grens com-
pensatie te geven voor het inkom-
stenverlies als gevolg van accijns-
verhogingen. Dat blijkt uit de reac-
tie van de staatssecretaris op een
voorstel van de Bovag en het Eerste
Kamerlid Boorsma (CDA).

Zoals bekend hebben de accijnsver-
hogingen van de afgelopen jaren
ertoe geleid dat grensstreekbewo-
ners zijn gaan tanken bij de tank-
houders net over de grens. De in-
komsten van Nederlandse pomp-
houders in de grensstreek hebben
hierdoor een gevoelige tik gekregen.
Senator Boorsma en de Bovag, de

organisatie van garagehouders,
stelden begin dit jaar voor de ge-
troffen pomphouders via een verla-
ging van de winstbelasting te com-
penseren. Het ging om een eenmali-
ge afrekening voordat de accijnzen
verhoogd worden. Een dergelijke
voorziening is volgens Vermeend
om belasting-technische reden on-
mogelijk. Een afrekening vooraf
kan alleen plaatsvinden als er spra-
ke is van een kostenstijging en niet,
zoals bij de pomphouders, een da-
ling van het inkomen. Staatssecre-
taris Vermeend voegt daaraan toe
dat de voorgestelde maatregel ook
aangemeld moet worden bij de Eu-
ropese Commissie als een steun-
maatregel.
Vlak voor zijn terugtreden had de
vorige staatssecretaris Van Amels-
voort ook al gezegd het voorstel van
Boorsma en de Bovag af te wijzen.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/WIJNANDSRADE- De ProvincialeKlachtencommis-
sie Jeugdhulpverlening heeft de
stichting Jeugdbescherming in het
algemeen en maatschappelijk wer-
ker S. Kok in het bijzonder op de
vingers getikt voor hun aandeel in
de 'affaire Josefientje Reinhardt'.
Het 4-jarig meisje is inzet van een
slepend conflict tussen enerzijds
haar moeder in Haarlem en ander-
zijds haar vader en grootouders in
Wijnandsrade.

Josefientje werd geboren uit aan
drugs verslaafde ouders. Daarom
ontfermden haar grootouders zich
ruim twee jaar lang over het kind.
Toen de moeder was afgekickt,
eiste zij haar dochtertje met succes
op. Weliswaar werd een omgangs-
regeling vastgesteld, maar die
werd door de moeder van Josefien-
tje niet nagekomen.

Volgens de klachtencommissie
heeft Kok, die als contactpersoon
was aangesteld, zich te weinig
moeite getroost om de moeder te
bewegen zich aan de omgangsre-
geling te houden. „Hij heeft zich
als het ware geïdentificeerdmet de
belangen van moeder en kind en
zijn opdracht om een vertrouwens-
relatie tot stand te brengen met de
rechtstreeks betrokkenen uit het
oog verloren," oordeelt de klach-
tencommissie die verder vindt dat

Kok onvoldoende rekening heeft
gehouden met de positie van vader
en grootouders van Josefientje.

Tegen de uitspraak van de klach-
tencommissie is geen beroep mo-
gelijk.

Slachtoffer
werd drugs
toegediend

Vervolg van pagina 1

MAASTRICHT - L. heeft tussen
1984 en zijn aanhouding in mei
1994 een groot aantal meisjes ver-
kracht of ernstige vormen van
ontucht met hen gepleegd. Ook
werd de man veroordeeld wegens
bestialiteitenmet slachtoffers die
hij eerst met drugs buiten be-
wustzijn bracht.
Steevast werden de slachtoffers
bedreigd, waarbij soms ook met
een revolver werd gezwaaid. Een
van de slachtoffers, een meisje
van 13, werd zelfs langdurig in
een kelder opgesloten. Van haar
en ook andere slachtoffers nam L.
naaktfoto's. Hij chanteerde de
meisjes door te dreigen deze foto's
aan ouders en familieleden te la-
ten zien.

Overleg over stroomgebied rivieren nodig
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister Jorritsma
van Verkeer en Waterstaat wil meer
overleg met de buurlanden Duits-
land, België en Frankrijk om over-
stroming van onze rivieren te voor-
komen. Bijna een jaar geleden werd
Limburg opgeschrikt doordat grote
hoeveelheden water honderden hui-
zen blank zetten. Voor een deel was
dat het gevolg van ingrepen in de
bovenloop van de Maas.
De Delftse hoogleraar C. van den
Akker, verbonden aan de vakgroep
hydrologie en ecologie van de Tech-

die de rivieren in Nederlandmoeten
verwerken.
Van den Akker vergelijkt het over-
leg dat hij voorstaat, met het over-
leg dat de Nederlandse overheid in
het verleden heeft gevoerd met
Duitsland en Frankrijk om de lo-
zing van chemicaliën en zout in de
Rijn drastisch te verminderen. „Het
wordt tijd dat we op het niveau van
het stroomgebied niet alleen praten
over de kwaliteit van het water,
maar ook over de kwantiteit," aldus
de Delftse hoogleraar.
Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat verwacht dat modernise-
ring van het Rijnverdrag uitkomst

biedt, zij het dat dit pas rond het
jaar 2000 is.
Om een goed inzicht te krijgen in de
afvoer van regenwater en de veran-
deringen die zich daarin voordoen,
pleit Van den Akker ervoor de
stroomgebieden van de rivieren
permanent met behulp van satellie-
ten in de gaten te houden. „Dan kun
je pas goed zien hoe de verschillen-
de dingen elkaar versterken." Hij
doelt daarmee op de sneeuwgrens
die zich verlegt, het veranderend
gebruik van de bodem, zoals kap-
pen van bossen en het aanleggen
van dijken in de bovenlopen van de
rivieren.

nische Universiteit wil een sterk
verbeterde samenwerking om te
voorkomen dat Nederland wordt
verrast door grote hoeveelheden
water die plotseling door de Maas
en de Rijn worden aangevoerd. Hij
wil dat vooraf overleg wordt ge-
pleegd wanneer sprake is van ingre-
pen in het stroomgebied van een
rivier die de toestroom van water
drastisch beïnvloeden. Het kan
daarbij gaan om het kappen van
bossen of het kanaliseren van een
rivier. Ook het aanleggen van dij-
ken heeft grote gevolgen voor de
snelheid waarmee water weg-
stroomt en de hoeveelheden water

Verzekering
Op het eerste gezicht lijkt
het heel mooi dat er einde-
lijk een verzekeringsmaat-
schappij is, die het risico
aandurft in ons land met een
rampenverzekering op de
markt te komen. Limburg is
een provincie, die betrekke-
lijk gevoelig is voor rampen
van divers formaat. Denk
maar aan de aardbeving van

april '92 en de diverse overstromingen van de Maas, die samen
voor honderden miljoenen guldens aan schade hebben veroor-
zaakt. Die schade werd door geen enkele verzekeraar gedekt en
de gedupeerden waren afhankelijk van de goedgeefsheid van
overhederv en particulieren.
Overheid en verzekeraars hebben de afgelopen jaren overleg
gevoerd over oplossingen voor het verzekeren van natuurrampen,
zoals het instellen van een rampenpot of een opslag op elke afge-
sloten polis, zodat iedere Nederlander meebetaalt aan het risico
van een ramp en de gevolgen daarvan. Dat overleg heeft echter
nog geen concreet resultaat opgeleverd. Er resteerde dus een gat
in de markt, waar de Amsterdamse verzekeringsmakelaar Lugt
Sobbe & Co in is gesprongen. Deze tussenpersoon introduceert
namens een Britse maatschappij per l januari de Catastrofe Risi-
co Polis, iets wat geen enkele Nederlandse maatschappij heeft
aangedurfd.
Het addertje onder het gras bij deze verzekering is, dat de vergoe-
ding slechts een kwart van de schade bedraagt, met een maximum
van een kwart miljoen. Daarvoor moet een Forse premie worden
opgebracht. Het risico bestaat nu dat bij rampen van enige om-
vang meteen geroepen wordt dat 'de gedupeerden zich maar
hadden moeten verzekeren' en dat steun van overheid en particu-
lieren verder uitblijft. Degenen die op de nieuwe verzekering zijn
ingegaan, blijven dan voor een fors deel met de gebakken peren
zitten. Het aanbod van Lugt Sobbe biedt daarom slechts ten dele
soelaas. Aan overheid en verzekeraars de taak om tot een echte
oplosing voor dit vraagstuk te komen.

P.S.
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Provinciale Staten volgen de fi-
nanciële ontwikkelingen rond de
bouw van de drie provinciale
musea (behalve in Venlo en
Maastricht ook in Kerkrade) al
enige tijd met argusogen. Eerder
dit jaar zorgden de financiëleperikelen rond de bouw van het
Bonnefantenmuseum - behalve
de al genoemde kostenover-
schrijding hebben de betrokken
aannemers bij de provincie een
schadeclaim van 2,1 miljoen op
tafel gelegd - voor grote poli-
tieke opwinding.
D66-fractiewoordvoerder Rob
Van der Heijden reageert onge-
rust op deforse kostenstijgingen-
„Het heeft er alle schijn van dat
die nu ook voor het museum in
Venlo in de miljoenen gaan lo-
pen. Ik vraag me toch echt af of'
we dit als provincie nog kunnen
maken. De grens is onderhand
bereikt, zeker als je beseft dat
we toch al ettelijke miljoenen
per jaar uitgeven aan de provin-
ciale musea. Ik bedoel, we moe-
ten tegenwoordig op alle fronten
bezuinigingen, en dat kost ons
verschrikkelijk veel moeite."

daan. Ook laat hij doorscheme-
ren dat er in Venlo zelf momen-
teel 'lokale ontwikkelingen'
gaande zijn die hun invloed heb-
ben op de kostprijs van het mu-
seum. „Maar het geeft natuurlijk
geen pas om daar in dit stadium
als provincie op te reageren."

Argusogen

VolgensLentz is dat bedrag vrij-
wel zeker ontoereikend. „Recen-
te onderzoekscijfers maken dui-
delijk dat de inrichting van een
functioneel, eigentijds museum
tussen de 500 en 2700 gulden per
vierkante meter kost. Een erg

bestuur uiteindelijk beschikbaar
stelt. Medio februari nemen Pro-
vinciale Staten daarover een be-
slissing. „De hele financiering-
sopzet wordt in elk geval uiter-
mate goed dichtgetimmerd. Dat
is een absolute garantie." Vol-
gens de museumvoorzitter zullen
sponsors de verwachte financiële
gaten in het inrichtingsbudget
moeten dichten. „Jazeker, ik ben
ervan overtuigd dat dat ook zal
lukken.Bovendien kunnen we de
investeringen in de inrichting
van het museum ook uitsmeren
over de tijd. Het hoeft niet alle-
maal ineens."
Museumdirecteur Schatorjé
maakt in dat verband ook gewag
van een speciale financierings-
constructie, die de feitelijke
meerkosten voor de provincie
binnen de perken houdt. Ook bij
de nieuwbouw van het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht,
waarvan de kosten bijna 3,5 mil-

Lentz hamert er echter op dat
het museumbestuurzich volledig
moet en zal conformeren aan het
bouwkrediet dat het provincie-

Dichtgetimmerd

Ook Lentz hamert erop dat het

Mestcentrale
mag er komen,
maar voor wie?

'Van mij had'ie
daar mogen

blijven liggen'
verplaatst en weer met zand be-
dekt.Vervolg van pagina 1

Van onze redactie economie

ROERMOND - De Noordbra-
bantse Christelijke Boerenbond
(NCB) heeft dan toch haar zin
gekregen. Per 16 december zul-
len de veehouders die nog geen
contract hebben voor de afzet
van hun mest zich moeten aan-
sluiten bij de nieuwe mestcen-
trale. Na maanden overleg tus-
sen de verschillende landbouw-
organisaties is het Landbouw-
schap akkoord gegaan met de
oprichting van een nieuwe mest-
centrale. Of de mestcentrale le-
vensvatbaar is, is echter nog
maar de vraag. Zowel veehou-
ders, loonwerkers als akkerbou-
wers zijn tegen de komst.
De mestcentrale moet het defini-
tieve antwoord zijn op het pro-
bleem van het mestoverschot.
Vanuit de NCB werd enige
maanden geleden het idee gelan-
ceerd alle boeren hun mest ver-
plicht af te laten zetten bij een
mestcentrale. Alleen op die ma-
nier kan verwerking en afzet be-
taalbaar gehouden worden, was
het argument van de NCB.

Dat voorstel werd twee weken
geleden weggestemd. Vooral de
verplichte aansluiting kon geen
genade vinden bij de andere boe-
renorganisaties. Op die manier
zou er een monopolie op de
mestmarkt ontstaan en daar
konden de boerenorganisaties
niet mee leven.

De toestemming uit Brussel, als
die al komt, duurt zeker nog eni-
ge maanden. Brussel kijkt zeer
argwanend aan tegen verplich-
tende regelingen, dus goedkeu-
ring is allerminst zeker.
Nog belangrijker is dat de Bra-
bantse en Limburgse veehouders
kennelijk ook niet op een mest-
centrale zitten te wachten. De
afgelopen dagen werden meer
dan duizend contracten voor
meerjarige mestafzet gesloten
met de loonwerkbedrijven. Vol-
gens de Ovem, een particuliere
mestverwerker, hebben ook nog
eens 1500 boeren geïnformeerd
naar een contract. „Daar komen
ook nog honderden contracten
uit," aldus directeur Rooyackers.

doende draagvlak is voor de
mestcentrale.

Door het snel afsluiten van de
contracten hebben de boeren
duidelijk gemaakt dat ze de
mestcentrale niet zien zitten.
Volgens de NCB zou 90 tot 95
procent van de veehouders voor
een verplichte mestcentrale zijn,
maar de praktijk wijst anders
uit.

Hierdoor wordt het draagvlak
onder de mestcentrale wel erg
mager. De boerenorganisaties
gingen alleen akkoord om een
openlijke breuk in het Land-
bouwschap te voorkomen. De
loonwerkers, die nu een goede
verdienste hebben aan de mest-
verwerking en het transport,
dreigen al naar de rechter te
stappen en de leden van de NCB
stemmen met de voeten tegen de
mestcentrale.

Mager

Een tweede compromis, waarbij
boeren die hun mestafzet via
meerjarige contracten hebben
geregeld en zich daardoor niet
bij de mestcentrale hoeven aan
te sluiten, heeft het nu wel ge-
haald.

De hele opruimingsoperatie be-
gon om tien uur 's ochtends met
de evacuatie van de naaste om-
wonenden. Enkele winkels en
scholen werden gesloten en in
alle woningen in een straal van
150 meter rond de bom, sloten
medewerkers van Mega Limburg
de gas-toevoer af. Politieagenten
doorzochten alle woningen en
zagen er op toe dat niemand in
het gevarengebied achterbleef.
De gemeente had in cultureel
centrum De Haandert een op-
vangcentrum ingericht, maar
geen enkele geëvacueerde maak-
te daar gebruikvan.

TEGELEN - De Explosieven
Opruimingsdienst (EOD) heeft
gisteren in het centrum van Te-
gelen een vliegtuigbom uit de
Tweede Wereldoorlog onschade-
lijk gemaakt en vervolgens op
een open vlakte bij de Maas la-
ten ontploffen. Voordat de bom
werd gedemonteerd, moesten 32
woningen, met ongeveer negen-
tig bewoners, worden ontruimd.
Bijna 1100 personen mochten
ruim een uur hun woning niet
verlaten. Bij de operatie waren
negentig politieagenten betrok-
ken. De totale kosten van het
verwijderen van de bom bedra-
gen 400.000 gulden. Daarvan
betaalt de gemeente 125.000 gul-
den. De rest komt voor rekening
van het Rijk.

Niet alle bewoners in de evacua-
tiezone verlieten hun woning.
Het crisisteam van Tegelen had
besloten, dat de zusters van het
Muntklooster, dat naast de vind-
plaats van de bom ligt, niet hoef-
den te verkassen. De nonnen, die
nooit buiten de kloostermuur
komen, moesten zich in veilig-'
heid brengen in de kelder van
het klooster.

De 250 pond zware bom, ruim
een meter lang, die op 27 april
1943 door een Engelse bommen-
werper werd gedropt, lag in de
achtertuinvan een woonhuisaan
de Muntstraat. Het is de derde
bom die de afgelopen tien jaar
werd gevonden. In 1985 werden
ook al twee bommen in het cen-
trum van Tegelen onschadelijk
gemaakt.

Slagpin
Rond twaalf uur werd de bom
opgegraven. Hein Scheffer, Leo
van Uiden en Patrick Mair van
de Explosieven Opruimings-
dienst (EOD), een onderdeel van
het Explosieven Opruimings
Commando Koninklijke Land-
macht, demonteerden de bom.
„Het viel reuze mee. De slagpin
zat stroef, maar na enig gewroet
kwam die er ook uit en was het
karwei geklaard," aldus Mair,
die later de bom ook mocht op-
blazen.

De EOD stelde op 24 november
de lokatie van de bom vast aan
de hand van getuigenverklarin-
gen en bewaard gebleven schrif-
telijke stukken. „Van mij had de
bom er mogen blijven liggen,"
meende 'eigenaar' Peter Kemp.
„Hij lag voor de deur van een
schuur en we hebben er jaren
overheen gelopen. Natuurlijk
wist ik dat een bom op mijn ter-
rein lag. Maar ik heb er geen
nacht minder goed door gesla-
pen."Brussel

Alhoewel, gehaald is teveel ge-
zegd, de eerste horde is geno-
men. Nu moeten Brussel en mi-
nister van landbouw Van Aart-
sen nog hun fiat aan het voorstel
geven. Van Aartsen heeft al aan-
gekondigd alleen akkoord te
gaan als Brussel akkoord gaat.
Bovendien wil hij dat er vol-

Als alle rook is opgetrokken kan
wel eens blijken dat de mestcen-
trale te weinig mest krijgt om
effectief te opereren. De NCB
heeft dan een Pyrrus-overwin-
ning behaald die zich tegen de
organisatie zelf zal keren. De
NCB heeft een machtsspel ge-
speeld om de centrale erdoor te
krijgen en dat heeft de verhou-
dingen er niet beter op gemaakt.
Een mislukking van de mestcen-
trale zal bij veel boeren dan ook
tot de nodige vrolijkheid leiden.

In een vrachtwagen van de EOD
werd de onklaar gemaakte bom
naar een wei bij de Maas ver-
voerd, weer ingegraven en tot
ontploffing gebracht.

Uiteindelijk bleven van het pro-
jectiel slechts kleine stukjes van
het omhulsel achter, die al snel
door souvenirjagers werden op-
geraapt. Kinderen amuseerden
zich in de ontstane krater.

Om bij de bom te komen, moest
een schuur worden afgebroken
en werd een loods van alle meta-
len onderdelen ontdaan. Nadat
de EOD de bom had gelokali-
seerd en had vastgesteld dat er
een 'gewone' ontsteking in zat,
werd het projectiel vijf meter

Afgebroken

" Commandant Hein Scheffer en Patrick Mair van de EOD brachten de onklaar
gemaakte bom naar een weiland, waar het werd ingegraven en tot ontploffing gebracht

Foto: JEROENKUIT

mische waarde. „Voor de basi-
liek in Meerssen is dat overi-
gens voordelig. De aanslag in
1993 bedroeg 2052,68 gulden.
Vroeger was de inhoud van een
gebouw maatstaf voor de
hoogte van de aanslag."

Kerken voorlopig vrij
van omslagbelasting

HofArnhem buigt zich overrechtmatigheid aanslag

heeft het bisdom geadviseerd
om de afzonderlijkekerkbestu-
ren erop te wijzen dat pro for-
ma bezwaarschriften inge-
diend kunnen worden tegen de
aanslagen. Dan zal automa-
tisch uitstel van betaling wor-
den verleend totdat het hof in
Arnhem een uitspraak gedaan
heeft.

het waterschap dan de hoogte
van de aanslag.
Hiermee is het bisdom Roer-
mond het niet eens. Kerken
zijn incourante gebouwen die
jeniet direct kunt verkopen en
moeten daarom lager getaxe-
erd worden dan andere bouw-
werken, is het standpunt in
Roermond.

Van onze verslaggever

ROERMOND - Het bisdom
Roermond maakt bezwaar
tegen de omslagbelasting
die het Waterschap Roer en
Overmaas heft over kerkge-
bouwen. Indien de kerkbe-
sturen een bezwaarschrift
indienen hoeft voorlopig
niet betaald te worden.
In een brief van 28 oktober,
ondertekend door de register-
accountant Filott, vraagt het
bisdom aan het waterschap de
opgelegde belasting aan te
houden tot er een uitspraak is
in een beroepszaak die aange-
spannen is door een parochie
bij het hof in Arnhem.
Sinds kort wordenkerken door
gemeenten op hun economi-
sche waarde getaxeerd. Aan de
hand van die waarde bepaalt

Omgerekend heft het water-
schap 1.727 gulden. Bij deken
Kirkels wekt het bevreemding
dat kerkgebouwen op hun eco-
nomische waarde geschat wor-
den terwijl de overheid subsi-
die verstrekt. „En tegelijker-
tijd geld terugvordert," aldus
Kirkels.

De economische waarde van de
basiliek in Meerssen werd ge-
taxeerd op 3,3 miljoen gulden.Het waterschap in Sittard

Bezwaar

Monument
De beroepszaak die de paro-
chie aanspande is gestoeld op
het zogenoemde Veendam-
arrest van 8 juli 1992. Daarin
wordt de maatstaf voor kerke-
lijk onroerend goed bepaald
door de vervangingswaarde
van een gebouw dat dezelfde
functie vervult. En omdat de
kerken dan een stuk kleiner
zouden worden kan dat een fi-
nancieel voordeel betekenen
voor veel kerkbesturen. „Maar
dat geldt niet voor kerken die
als rijksmonument aangemerkt
zijn", aldus Van Heel.

VoorlichterRuud van Heel van
het Waterschap Roer en Over-
maas bevestigt dat er voor het
eerst gekeken is naar de econo-
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___________Ü^___Ü

Zondag 11 december kerstmarkt Rechtstraat iGeopend van 11.00-17.00 uur BI
i

DOOR LAURENS SCHELLEN

Bouw provinciaal museum
kost miljoenen guldens extra

'Voortschrijdend inzicht' en vertragingjagenprijs opMAASTRICHT/VENLO _ De nieuwbouw van het Lim-
burgs cultuurhistorisch museum in Venlo gaat de provin-
cie miljoenen guldens meer kosten dan aanvankelijk was
geraamd. Uit recente, vertrouwelijke plancijfers valt af te
leiden dat de bouw en inrichting van dit provinciaal mu-
seum minimaal 24 miljoen gulden gaat kosten, een slordige
zes miljoen méér dan in 1991 door het provinciebestuur
was begroot. Ingewijden houden er echter rekening mee
dat met name de inrichting en 'aankleding' van het ge-
bouw nog voor verdere kostenstijgingen zullen zorgen. Om
financieringsproblemen te voorkomen, heeft het museum-
bestuur zelf inmiddels zon miljoen gulden op de oorspron-
kelijke bouwplannen bezuinigd door circa 400 vierkante
meter vloeroppervlakte in te leveren. Ook wil het bestuur
de hulp van sponsors inroepen.

provinciaal museum op basis
van de jongste, nog geheime pro-
jectplannen 'zeker niet met goud
wordt omhangen. „ledereen is
het erover eens dat het een sober,
maar ook een functioneel en bij
de tijds gebouw moet worden."
De museumvoorzitter beaamt
dat de inrichtingskosten voorlo-
pig een uiterst ongewisse prijs-
factor vormen. 'Pijnpunt' daar-
bij is nu al dat de provincie
uitgaat van een bedrag van 350
gulden per vierkante meter (het
Venlose museum beslaat volgens
de jongste plannen ruim 5500
vierkante meter netto-vloerop-
pervlak).

ruime marge, inderdaad, maar in
elk geval méér dan door de pro-
vincie is begroot. Op welk be-
drag aan inrichtingskosten wij
uiteindelijk zullen uitkomen,
valt nu nog niet exact aan te ge-
ven. Dat is onder meer afhanke-
lijk van het uiteindelijke ont-
werp van het gebouw. En dat is
er nog niet. Eerst moet nu het
provinciebestuur een definitief
investeringsbesluit nemen."
Overigens zegt de museumvoor-
zitter te zullen pleiten voor een
commissie van deskundigen, die
de definitieve inrichtingsplan-
nen en het bijbehorende kosten-
plaatje nog eens kritisch tegen
het licht zal houden.

Zowel directeur Jos Schatorjé
als bestuursvoorzitter Fons
Lentz van het Veplose museum-
in-oprichting bevestigt desge-
vraagd dat het bouwproject 'et-
telijke miljoenen' méér gaat kos-
ten dan in 1991 door de provin-
cie is geraamd. Een deel (zon
twee miljoen gulden) van die
meerkosten zijn volgens hen een
logisch gevolg van de loon- en
prijsstijgingen die zich sindsdien
hebben voorgedaan. Ook het feit
dat het provinciebestuur de
voorbereidingen voor de mu-
seumbouw ten tijde van de PNL-
bezuinigingen in 1992 heeft op-
geschort, speelt daarbij een rol.

Maar de belangrijkste oorzaak
van de forse bijstelling van het

prijskaartje moet volgens Scha-
torjé en Lentz worden gezocht in
een 'voortschrijdend inzicht' in
de bouw- en inrichtingskosten
van een functioneel, eigentijds
museum. „De ramingen uit 1991
waren vrij globaal. Over de in-
richtingskosten lagen in elk ge-
val nog geen duidelijke richtcij-
fers op tafel. We streven abso-
luut niet naar een protserig
museum en we willen er echt
niet alles uitslepen, integendeel.
Maar we willen evenmin een ge-
bouw waar de armoede er bij
wijze van spreken vanaf druipt
en waar we moeten exposeren
onder plastic hoezen," bena-
drukt de museumdirecteur.

joen duurder uitvielen dan ge-
raamd, heeft het provinciebe-
stuur van een dergelijke 'handig-
heid' gebruik gemaakt.
Het provinciebestuur wil voorlo-
pig niet reageren op de forse stij-
ging van de bouwkosten van het
museum in Venlo. „Zolang Pro-
vinciale Staten hierover nog niet
zijn geïnformeerd, heeft deze
kwestie een vertrouwelijk ka-
rakter. Naar verwachting komen
Gedeputeerde Staten over enkele
weken met een voorstel voor een
definitief bouwkrediet voor het
museum. Pas daarnakunnen wij
een inhoudelijke reactie geven,"
zegt provinciewoordvoerder Ge-
rard van der Zanden. Wel bena-
drukt hij dat er in de ogen van
GS geen sprake is van forse bud-
getoverschrijdingen. In dat ver-
band wijst ook Van der Zanden
op de nadelige effecten van de
inflatie en prijsstijgingen die
zich sinds 1991 hebben voorge-
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Plaatselijke Oranje-comités verbaasd over bezoek Hare Majesteit

vr. 09/12: muziek: Angela Groothuizen
met Spelen.
za. 10/12: muziek: Relite met Revela-
tion.
zo. 11/12: muziek: Sharon kwartet.
di. 13/12: dans: Koninklijk ballet van
Vlaanderen met Coppelia.

KERKRADE

Oranjekoorts? En uitgerolde rode lopers? Vergeet
het maar. En ook nog even geen vreugdekreten als

'Leve De Koningin. Burgers in het 11.500 inwoners
tellende Eijsden hebben gisteren lauw, maar vooral

verbaasd, gereageerd op de bevestiging van de
Rijksvoorlichtingsdienst dat Hare Majesteit de
Koningin daar de eerstvolgendeKoninginnedag

viert. InEijsden nog wel! Was dat niet die gemeente
die zo graag bij België wil horen? De koningin
reageert wel heel alert om haarkoninkrijk bij

elkaar te houden. De naam van de andere gemeente
in het zuiden van Limburg die hetkoninklijk

gezelschap op zaterdag 29 (!) april met een bezoek
vereert, is nog niet bekend. InEijsden en dekernen
Mesch, Gronsveld en Oost-Maarland weten ze van

toeten noch blazen. Maar dat zal dekomende
wekenwel veranderen. Meer dan hun lief is, weet

een woordvoerder van de gemeente Emmeloord die
vorig jaar de koninklijke stoet te gast had.

vr. 09/12: dans: Dansavond.
za. 10/12: dans: Scapino Ballet met
Perfect Skin.
zo. 11/12: musical: Hair.
di. 13/12: muziek: Glink Koor met
Kerstconcert.
wo. 14/12: theater: John Lanting's
Theater van de lach met Japon over het
balkon.

SITTARD

MAASTRICHT
do. 08/12: cabaret: Paul Haenen met
Smakelijke voortzetting.
vr. 09/12: toneel: Toneelgroep Amster-
dam metKlaagliederen.
za. 10/12: muziek: LSO Symphonie
orkest van Maastricht.
zo. 11/12: toneel: Speeltheater Gent
met Meneer Bach , Meneer Bach (14.30
uur).
di. 13/12: toneel: Het zuidelijk toneel
met Splendid's.
wo. 14/12: muziek: Stef Bos met Vuur.

ROERMOND
do. 08/12: muziek: jan Akkerman met
Songs my fathet taught me.
vr. 09/12: theater: The deep river quar-
tet met Merry Christmas to all of jou.
za. 10/12: theater: Rasti Rostelli.
ma. 12/12: muziek: Musica ad rhenum.
di. 13/12: theater: John Lanting's thea-
ter van de lach met Japon over het bal-
kon.
wo. 14/12: dans: Scapino Ballet met
Perfect Skin.

WEERT
vr. 09/12: toneel: Jonh en JohnnyKraai-
kamp met De sunshine boys.
za. 10/12: Komedie:Marjolijn Touw met
Een boel touw.
di. 13/12: cabaret: Bart Stultiens met
Stultiens in wonderland, wo. 14/12:
muziek: Matty Niël Consort.

DOOR JOS VAN DEN CAMP had gisteren nog niemand de
vlag uitgestoken. „Al zijn we
heel vereerd," zei John Lahaye,
medewerker van de afdeling ka-
binet. „We zijn heel benieuwd
wanneer we het officiële bericht
te horen krijgen. Niemand heeft
namens het gemeentebestuur ge-
vraagd of erop aangedrongen de
koningin volgend jaar hier te
ontvangen."

Volgens een woordvoerder van
de Commissaris van de Koningin
zou dat ook niet zo horen. „De
agenda van de koningin is ge-
heim. Die behoort tot wat vroe-
ger het Geheim van Soestdijk
werd genoemd. Hare Majesteit
besluit zelf waar ze Koninginne-
dag viert." Natuurlijk laat ze
zich daarbij leiden door de in-
formatie en voorzichtige verzoe-
ken die ze onder andere krijgt
van de Commissarissen van de
Koningin. Bovendien waren alle
Nederlandse provincies inmid-
dels aan de beurt geweest. Laat-
stelijk Flevoland, waar het ko-
ninklijk gezelschap afgelopen
jaarUrk en Emmeloord bezocht.

Frans Harryvan, chef van de af-
deling voorlichting en PR van de
gemeente Emmeloord, adviseert
de gemeente Eijsden om contact
op te nemen met Emmeloord.
„Ze moeten hier maar komen
kijken hoe wij het vorig jaarge-
organiseerd nebben," zegt hij.
„Dat maakt veel duidelijk." Na-
dat Emmeloord vorig jaar in ja-
nuari te horen kreeg dat Konin-
ginnedag in die plaats gehouden

VENLO
do. 08/12: muziek: LSO.
vr. 09/12: comedie: Tineke Schouten
metAll you need is lach.
zo. 11/12: muziek: Studium Chorale
met Orlando di lasso ma non lasso.
di. 13/12: toneel: RO Theater met Wie
is er bang voor Virginnia Wolf.
wo. 14/12: theater: Studio Hinderik
metRegen.

Alle voorstellingen beginnen om 20
uur, tenzij anders aangegeven. In Maas-
tricht beginnen de voorstellingen om
20.15 uur.

" Op 22 juni 1984 bracht prinses Margriet als vertegenwoordiger van het koninklijk huis een bezoek aan Eijsden.
Toen opende zij, even eerder enthousiast toegezwaaid door tientallen plaatselijke schoolkinderen, het nieuwe gemeente-
huis. De organisatie van Koninginnedag zal aanmerkelijk meer voorbereiding vergen. Foto: frits widdershoven

werd, zijn drie ambtenaren van-
af dat moment full-time met de
voorbereidingen aan de slag ge-
gaan. Er werd een speciale 'ko-
ninginnekamer' ingericht van
waaruit alle betrokkenen tot 30
april voortdurend in de weer
waren. Volgens de voorlichter
hebben het koninklijk huis en de

EIJSDEN - Ooit zou voorzitter
Frombach van het Gronsveldse
Oranjecomité eens op een bezoek
van de koningin aan Eijsden
hebben gezinspeeld. Maar dat
was meer voor de grap. En bo-
vendien was het al jaren geleden.. Volgens W. Leveau, lid van dat-
Zelfde comité, heeft Frombach. toen gezegd: 'Als we de kans; krijgen, dan moeten we toch

j eens proberen om Hare Majesteit
;. laar Eijsden of Gronsveld te ha-
[ l^n.' Maar ja, welke oranjever-
i eniging zegt zoiets niet! „Dat is, alles. Meer kan ik me daar niet
; van herinneren," zegtLeveau die

■ tieteen al waarschuwde dat hij
'. zich de komende maanden heus
; Wet het vuur uit de sloffen zal

lopen. „Ik heb wel wat anders
aan mijn kop."

; Maar gelukkig telt Eijsden meer
comités die zich jaar in jaar uit
bezig houden met het organise-

■ ren van succesvolle oranjevierin-
'. gen. En waarop de Rijksvoor-

lichtingsdienst en de gemeente; Eijsden in de voorbereidingen
kan rekenen. In de kern Eijsden
Zorgen de scoutinggroepen Pau-■ lus en Christina jaarlijks voor
! feestelijke Koninginnedag,
.in Oost-Maarland wordt die or-

ganisatie verzorgd door de vo-
cal-groep Logo en in de kern

'. Mesch houdt de medezeggen-
; schapsraad van de openbare ba-
" sisschool zich daarmee met volle,
! overtuiging bezig.

"In het gemeentehuisvan Eijsden

Rijksvoorlichtingsdienst een
'voorliefde voor plaatsen die his-
torische plaatjes opleveren. „Ik
vermoed dat de andere gemeente
in Zuid-Limburg die de konin-
gin bezoekt, dan ook een plaats
is die een historisch centrum
heeft. Dat levert leuke plaatjes
op tv op."

Koninginnedag organiseren kost
je als gemeente tussen de één en
drie ton, meent Harryvan. „De
voorbereidingen bestaan uit een
continu proces van overleg tus-
sen gemeentebestuur, Rijksvoor-
lichtingsdienst en een afvaardi-
ging namens de plaatselijke
oranjecomités. In de samenstel-

ling van het programma speelt
de veiligheid een grote rol, maar
ook het feit dat depers zijn werk
moet kunnen doen en het pu-
bliek aan zijn trekken moet ko-
men." Volgens de voorlichter
van Emmeloord wordt dat een
heel geschipper. „Hou daar maar
rekening mee."

streeksgewijs

exposities
HEERLEN

Galerie 't Wevertje, De Weverzieken-
huis. Werk van Paul Beckers. T/m 7/12.Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
Terra Sigillata. T/m 5/3, open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur. De Thun,
De Thun 91. Atelier-expo. 10/12, 11/12,
open 10-17 uur. Stadsgalerij, Raadhuis-
plein 19. De eigen collectie. T/m 16/1,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur. Stadsschouwburg. Fotokunst 'zon-
der oogkleppen' T/m 21/12, open ma
t/m vr 10-15 uur. Openbare bibliotheek.
Raadhuisplein 20. Werk van José Smits
en Miep Mostard. T/m 17/1, open dag.
9.30-17 uur, za 10-13 uur." Op Lindeplein 5 begint van-

avond om 20.30 uur de openbare
fraktievergadering van de WD.

HEERLEN

" De Verzamelaar houdt zater-
dag van 13.30 tot 16.30 uur een
ruilbeurs in 't Volkshuis, Denne-
straat 2 te Passart.

KERKRADE
Wijngrachttheater. Werk van Ria Jus-
sen.

TREEBEEK
" Harmonie De Bazuin en ge-
lengd koor Sursum Corda ge-ven zaterdag om 19.30 uur een
j*dventsconcert in de baptisten-

Kerk aan de Trichterweg.

Young Singers en harmonie Lau-
ra.

" Fanfare Eendracht houdt
zondag van 10 tot 17 uur kerst-
markt in zalencentrum De
Brandpoort.

" In huize Op de Bies wordt za-
terdag en zondag van 13.30 tot
17.30 uur voor het eerst een
kerstmarkt gehouden.

" Harmonie St.-Michael houdt
zondag van 11 tot 18 uur kerst-
markt in wijkcentrum Eikske.

" LOM-school De Wissel houdtzondag van 12 tot 17 uur kerst-
markt.

BRUNSSUM
]" Openbare basisschool De
Trampoline, Prins Hendriklaan
390-392 houdt zondag van 14 tot

uur kerstmarkt.

* In de Mgr. Savelsbergschool,
Oude Lindestraat 37, wordt za-
terdag van 13 tot 17 uur kerst-
markt gehouden.

HEERLEN

KERKRADE
# De collecte voor Jantje Beton
bracht in Kerkrade fl 7905,- op. VOERENDAAL

Gemeentehuis. Werk van Carola en
Hannie Zeekaf. T/m 31/12, openma t/m
vr 9-12.30 uur, di 13.30-16.30 uur.

# Tafeltennisclub Friendship
houdt zondag van 11 tot 17 uur
open dag in de gymzaal aan de
Vullingsweg 175 te Heerlerbaan.
Bezoekers kunnen ook zelf een
balletje slaan. Voor informatie:
5423092. NUTH

Galerie Tsant, Rozenstraat 49. Werk
van Jeu Giebels en Alfons Stadhouders.
Open do en zo 14 tot 17 uur.

" Harmonie St.-Philomena
Chevremont houdt zaterdag van
15 tot 18 uur open dag met disco
in zaal van der Heyden aan de
Chevremontstraat. Om 18 uur
geeft de jeugdharmonieeen open
repetitie." PC Welterhof houdt zondag

van 12 tot 18 uur een open dart-
toernooi met verliezersronde.
Inschrijven kan vanaf 11.30 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68. Foto's van Jan van
Soest. T/m 23/12." In de spiegelzaal van het Cor-

neliushuis, Heulstraat 2 te Heer-
lerheide, houdt De Verzamelaar
zondag van 10 tot 17 uur een in-
ternationale Mineralenbeurs.

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

HOENSBROEK
# In de Christus Koningkerk
aan het Pius XH-plein wordt
vandaag en morgen nog het Ma-
ria-triduüm gehouden. Vandaag
is om 16 uur de kinderzegen;
vandaag en morgen is er vanaf
18 uur rozenkransgebed, Maria-
vespers en een hoogmis.

perpersoon
EYS

Atelier Ben Bonke, Eyserheide 35a.
Expositie van Ans Lemmens. Open 11
en 18/12, 14-18uur.

# Voor het Natuurhistorisch
Genootschap verzorgt Jan Her-
mans maandag de voordracht
'Tenerife, een bijzonder eiland.
De bijeenkomst is om 20 uur in
de zaal van de Botanische Tuin
in Terwinselen. ROERMOND

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

LANDGRAAF

" Het Origami Aktiviteiten
Centrum houdt zondag van 11
tot 17 uur een tentoonstelling en
open dag in het Knoevelhöfke,
Gatestraat 54. VLODROP

Kasteel Vlodrop. Expositie Ineke
Smeets. Alle weekends in december (be-
halve Eerste Kerstdag) van 11-16 uur.

" Op de Draf- en Renbaan
wordt zondag van 10 tot 17 uur
snuffelmarkt gehouden.

HERKENBOSCH
Art Gallery Spreuwenberg, Hoofdstraat
27. Grafiek. Van 11/12 t/m 29/1, open
do 18-21 uur, vr t/m zo 14-17 uur.

* Tot 20 decemberkan men zich
Aanmelden voor deelname aan
het kerstdiner op de kerst-Inn
bij de het Open Huis, 5717535.
Kosten: 30 gulden per persoon.

KERKRADE

" In de abdijkerk van Rolduc
vindt zondag om 14.30 uur een
concert plaats door het Land-
graaf Vocaal Ensemble en het
vocaal ensemble Canto con Fuo-
co uit Geleen.

* Het St.-Pauluskoor verzorgt
Zaterdag om 20 uur een kerst-
concert in het Corneliushuis.
Medewerking verlenen de Trian-
gel, het Thirdwingkoor en het
Sionskoor. SIMPELVELD

" In de Remigiuskerk wordt
zondag om 18 uur een kerstcon-
cert verzorgd door de bas Hans
Scheijen, organist Bas van Kerk-
voort, kerkelijk zangkoor Har-
monia en harmonie St.-Caecilia.

"In de St.-Martinuskerk in
Welten wordt zondag vanaf 16
üur een kerstconcert verzorgd
door kerkelijk zangkoor St.-
Joseph Weiten, de sopraan Jessi-
ca Ernst, het Brand Brouwerij-
koor, het Kerkraads Postkoor,
öe Vokalisten uit Heerlen en de
Stichting Speelgroep Expressie. "

# Wim Gerards werd gisteren als vrijwilliger in het zon-
netje gezet omdat hij de drijvende kracht is achter de
gehandicaptensport. Foto: FRANS rade " Bassisschool 't Valder haalt

zaterdag oud papier op.

VOERENDAAL

" In het Laurentiushuis wordt
zondag om 18 uur een advents-
concert verzorgd door harmonie
St.-David, het Voerendaals Man-
nenkoor, jeugdkoor Tutta Musi-
ca, het Dameskoor en The Young
Voices.

LANDGRAAF
Op het plein van de O.L.. Vrouweschool, Lindestraat 18

*n Lauradorp, wordt zondag van
*2 tot 17 uur kerstmarkt gehou-
den met optredens van The " IVN De Oude Landgraaf

maakt zondag een wandeling
van 10 km in de omgeving van
Klimmen. Vertrek om 13 uur aan
de kerk in Klimmen. " Het gouden paar Van

den Berg-Crooymans.
SCHINVELD

" Fanfare St.-Lambertus houdtzondag van 11 tot 17 uur kerst-
markt in het Fa-si-la gebouw
Ter Hallen 10.

" Duivenclub Het Hoogste Punt
houdtzondag vanaf 11 uur club-
tentoonstelling in zaal Cone-
mans-Zinzen.

UBACHSBERG

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

STEVENSWEERT
Galerie Stevensweert, Jan van Steffes-
wertplein 8. Werk van Berdt Mullen-
ders en Hanneke Paumen. T/m 18/12.
Open do t/m zo 14-17 uur.

ECHT

Huldiging van
vrijwilligers
HEERLEN/KERKRADE - Veel
gemeenten schonken gisteren
aandacht aan de Internationale
Vrijwilligersdag.
Kerkrade loofde tijdens een
bijeenkomst in de Rodahal het
werk van Cordula Eek, die op
97-jarige leeftijd nog actief is in
de kerngroep Ouderenwerk
Bleijerheide. Ook de 'jongste'
Kerkraadse vrijwilliger, de
12-jarige Eric Schaufeli (W
Haanrade), werd gehuldigd.
In 't Leiehoes aan de Limburgia-
straat reikte burgemeester Pleu-

meekers de prijzen uit.
Wim Gerards won in de catego-
rie 'Vrijwilliger van het Jaar.
Hij is de drijvende kracht achter
de zwemvereniging Regio Ge-
handicapten Sport Het Zuiden.
Eervolle vermeldingen waren er
voor H. Lenting (Huurdersbe-
langenvereniging Harmonie-
straat) en W. Nieuwenhuis ('ma-
nusje-van-alles' in diverse Heer-
lense wijken). De Telefooncirkel
van de Stichting Een Helpende
Hand werd gekozen tot 'Vrijwil-
ligersproject van het Jaar. Eer-
volle vermeldingen kregen het
Infocentrum van de Dierenbe-
scherming en de contactgroep
Begeleiding Borstkankerpatiën-
ten.

perpersoon

Jubilarissen
" Harmonie St.-Cecilia Hoens-broek huldigde onlangs de jubi-
jarissen. Jan Caenen was 40 jaar
Jid, Jos Dormans 30 jaar en Jac
pielen was 25 jaar aangesloten
bij deLimburgse Bond.

" In de aula van het Pedago-
gisch Centrum wordt zondag om
18 uur een adventsconcert gege-
ven voor harmonie St.-Gregorius
Haanrade en het koor Cantus ex
Corde.

UBACH-PALENBERG

BRUNSSUM

" Fraktie D66 houdt vanavond
om 20.30 uur openbaar beraad in
zaal Hofland in Treebeek.

Gouden paar
# Het echtpaar Kees en Bep Van
denBerg-Crooymans uit Schaes-
berg viert zaterdag het gouden
huwelijksfeest. In de Petrus en
Pauluskerk wordt om 15 uur de
dankdienst opgedragen. De re-
ceptie is van 18.30 tot 20 uur in
Motel Van der Valk in Heerlen.

WEERT
Galerie SVU/SKW, Muntpassage 7a.
Andere landschappen van Fred Gub-
bels. T/m 7/12, open ma t/m vr 9-17 uur,
zo 14-17 uur.

in detheaters
HEERLEN

do. 08/12: muziek: Rosenberg trio.
vr. 09/12: muziek: LSO Syphonie Or-
kest van Maastricht.
Vr. 09/12: cabaret: Pieter de Rijk met
Veni Vidi Video (20.30 uur).
za. 10/12: cabaret: Hans Liberg met
Nu ook voor vrouwen.
za. 10/12: cabaret: Marcle Boon met
Stengelvrees (20.30 uur).

In Eijsden heeft niemand
om Koninginnedag gevraagd
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<ipiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel " tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de 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 aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan 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 Cebuco Summo Scanner) M*

Vermist/Gevonden
WEGGELOPEN begin nov.
van boot aan kade Maas-
tricht, puppie, bastaard, ca 4
-mnd. oud, reu, d.blond (iets
zwart aan staart), stevige
poten, naam Gijs. We mis-
sen hem erg. 03408-71126.
TINY, we missen je.Bel.

T ;
Communie

COMMUNIE. GT^oTe
collecties, kort-lang-modern-
klassiek (Sissy). Alles maat-
werk va. ’195,-. Bruidshuis
Pereboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, S 043-212269.

Vuurwerk
~.inr»„,l-r.i^ . "T—_1 T~VUURWERK te k. Meer dan
40 pakketten. Vuurpi|len van
klein tot groot. Verkoop 29-
30-31 dcc. Rembrandtstr.
60, Brunssum.®o4s-254081.

Bedrijfsruimte
Te huur LOODS/opslag-
ruimte 200/300 m2, geiso-
leerd, 220/380V, terreinop-
slag 250 m2.S 04499-3464.
Te h. KANTOOR/praktijk-
ruimte, geh. gestoft., v.a.
’3so,-. Kerkrade. Telefoon
045-424426.
Te k. KANTOORGEBOUW,
25 x 14 mtr. lang, 2,80 mtr.
hoog, geheel uitneembaar, t.
-e.a.b. Telef. 043-632433.

Personeel aanbod
Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
641313, afstand geenbezw.

aren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens

"*3J45.40.u4b
De WINTERSCHILDER b.z.
a. voor alle voorkomende
werkzaamheden binnen en
buiten, gratis prijsopgave.
Tijdelijk 10 tot 50% korting. S
04750-11435.
Ervaren Jurist verleent
RECHTSBIJSTAND. Mr.
Schoonbrood. 045-445622.
Vrouw 28 jaar zoekt werk in
de HUISHOUDING. Tel. 045--Terrassen, opritten, riolerin-
gen, geen probleem. Erva-
ren STRATENMAKER kan
nog werk aannemen. Bellen
na 17.00 uur S 045-243400.
AFTIMMERWERK,
en deuren-ramen. Glasrep-
araties + alle voork. werk-
zaamheden. 045-251722.
8.V.K.0., het bureau voor
als u een KINDEROPPAS
zoekt of als u zelf wilt oppas-
S en. Tel. 04492-2479/043-
476855.—■■■■——^^^—^^^ ■■■■■ l___ll^_____ll__l__l__ll^__l._lll_ll_lll_ll^_lll__^l_B^_ll^_ll__ll._li_ll._ll_ll_ll__».«i_.______MMM

Personeel gevraagd
Het Limburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERS voor
WIJNANDSRADE

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

In de Cramer 37, Heerlen a 045-739330.
THUISWERK correspon-
dentie. Postbus 244, 6200
AE Maastricht. Gefrankeer-
de enveloppe bijsluiten.
Dringend gevr.: dynamische
mensen voor Adm. THUIS-
WERK. Schrijven met ge-
frank, envelop naar: Br.o.nr.
B-06240, Trompetter, Post-
bus 2610,6401 DC Heerlen.
HULP voor onderhoud van
kamers op maandag. Te
melden: Hotel Lorraine,
Canne-Belgiê.
Werken als MANNEQUIN,
dressman en fotomodel, er-
varing niet vereist, opleiding
mogelijk, ook ouderen en
grote confectiematen. Bel
tijdens kantooruren: Classic
Modelmanagement Buro.
02152-50283/52874.
Gevraagd CHAUFFEUH
voor pakketdienst met een
busje, 40 uur per week.
Reacties naar: Postbus 203,
6190 AE Beek.
Dames opgelet! heeft u ge-
voel voor mode, vind u kwa-
liteit belangrijk, wordt dan
lingerie-CONSULENTE. Wij
hebben de beste condities.
Bel naar 040-459065.
DAMES opgelet! erv. con-
sulentes gevr. bij Europees
marktleider van excl. onder-
mode. Wij hebben de beste
condities. S 070-3670282.
b.g.g 04954-1899.

Hobby/D.h.z.
METAALDETEKTORS voor
hobby en beroep. Jac Köh-
len, Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514096.
Te k. LINTZAAG 1 PK motor,
i.g.st. Telef. 043-625945.
METAALDETEKTORS voor
hobby en beroep. Jac Köh-
len, Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514096.
HENGELSPORT Theu
Janssen: alle hengels en
molens nu halve prijs. Mau-
ritslaan 22, Urmond. Telef.
046-337233.

Dames opgelet! flitsende
carrière als MANAGER bij
Europees marktleider van
excl. lingerie. 070-3670282.
b.g.g. 04954-1899.

OG te huur
Te huur in Kerkrade excl.
BAR/club, overname inven-
taris/vergunning/goodwill en
huur nader overeen te' ko-
men. Tel. 045-462982, na
21.00 uur.
CAFÉ in Echt ter overname.
Zonder eigen middelen on-
nodig te reageren. Br.o.nr. B-
-06312, Trompetter, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
Te h. Landgraaf APPARTE-
MENT, woonk., slpk., keuk.,
binnenplaats, enz. Alleen
voor werkenden. Telefoon
045-424426.
Te huur APPARTEMENT, 2
slpk., living, balkon, inb.keu-
ken, cv., badkamer, garage,
kelder. Vlijtingen Riemst. Tel.
00-32.12.454657.
Heerlen, te h. Sittarderweq/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, balkon, badk., 2 slpks.,
berging, huur + servicekos-
ten ’860,-. Inl. 046-743275
van 11.00-14.00 uur.

STEIN: te huur woonunit, all-
in. 04454-65553.
Te huur 1 a 2 pers. gemeub.
en gestoffeerd APPARTE-
MENT (voor werkend per-
soon, geen huisdieren).
Nieuwstr. 62A-B Kerkrade.
Telef. 045-456795.

Te huur REKEM (België) gr.
woonk. app. all. comfort,
kelder, lift, balkon, gr. gara-
ge. Inl. Daalbroekstr. 19,
Rekem. 00-32.89714204.
Te huur APPARTEMENT
(Kerkrade, Slakstraat). Telef.
045-464991.
Hoekappart. Saroleastr.
HEERLEN; 2 slpk., ’616,-
-per mnd. excl. Inl. kantoor-
uren 045-712288.

Personeel vraag
Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan .
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U |
kunt aan de slag als RUIN- :
STRUCTEUR (M/V). Maar u .
mag ook zelf zonder mid-',
denstandsdiploma vrij een j
rijschool beginnen. Binnen- (
kort starten nieuwe dag-, tavond- 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- j
99425 of 043-259550. ,
Part-time HULPKRACHT
voor 2-3 dgn. p.wk. (ook vak. 'werk). 5011.®045-352044.
Gevraagd COMMERCIEL |
medewerkers m/v voor bui- (
tendienst full-time, part-time j
i.b.v. auto en rijbewijs. Na
18.00 uur 045-219150. :
Wij vragen beslist nette hulp
voor 3 uur per week, omgev. ]
Geleen. Tel. 046-741668. (
ADMINISTRATIE- en Servi-
cekantoor vraagt M/V met ;
assurantiediploma-B. Br.o. :
nr. B-06314, Trompetter,
Postbus 2610, 6401 DC \Heerlen. ■
Opgelet dames! Leuke BIJ-
VERDIENSTE voor het
nieuwe jaar. Telef. 045-
-429567/04749-6489.
BARDAMEN gesucht!!! |
0049-2406-62928/0049-
-2406-97165 I
Zoekt U een verzorgster in
GELEEN voor uw baby of 'kinderen, bel mij dan voor
een afspraak met U. Telef.
046-755869. !
Gevr. erv. SERVEERSTER;
voor restaurant te Kerkrade. .
045-454005 na 17.00 uur. .
Bepaal uw eigen inkomen.
Wordt rayon-inspectrice of
consulente met onze schit- .
terde collectie MODE-JU- :
WELEN. Inl. 046-583940. [
Dames, start het nieuwe jaar
DYNAMISCH als manager
of consulente van onze ex- ]
clusieve lingerielijn. Tele-
foon 046-379115.
BIJVERDIENSTE. Wij zoe- '"ken voorlopig voor 2 a 3 da-
gen per week, een spontane .
ideeënrijke jonge man of
vrouw met deugdelijke auto
om het klantenbestand van
onze snel groeiende groot- 'handel in 2e hands boeken 'en tijdschriften uit te breiden
en te beleveren. Kun je er-
gens je schouders onder-
zetten, wij weten inzet te
waarderen en te belonen.
Mazzel Markt Vaals 04450-
-68407.
Schconmaakbedr. SIT-
TARD vraagt nette interieur-
verzorgster voor de avond-
uren in Heerlen van 17.30-
-19.00 uur. Tevens nette in-
valsters gevr., met uitzicht
op vast werk. Tel. reacties
tijd, kant.uren: 046-511264
U werkt in de HORECA en
heeft vragen over uw loon
en andere arbeidsvoorwaar-
den? Op dinsdag 13 decem-
ber beantwoordt de Industrie-
en Voedingsbond CNV tij-
dens de looncontrole horeca
al uw vragen. Van 14.00 tot
16.00 uur in Hotel "In den
Rooden Leeuw van Lim-
burg", Wittemer, Allee 28 in
Wittem.
Gevr. voor dircet zelfst.,
BANKETBAKKER met erv.,
part-time, omgev. Valken-
burg. Br.o.nr. B-06319, L.D.,
Postbus 2610, 6401 DC Hrln.
Ervaren vr. FRITUREHULP
gevraagd voor 2 a 3 avon-
den per week, leeftijd 20-40
jaar.Telef. 045-457845.

Woningruil
Heb woning in HELMOND,
met 3 slaapk., wil ruilen met
dito woning in Heerlen e.o.
Inl. 04920-28092.

Kamers
GEMEUBILEERDE zit/
slaapkamer te huur. Tel. 045-
-223970.
Alleenst. heer zoekt KOST-
HUIS of gemeub. kamer in
Heerlen of omgev. Br.o.nr. B-
-06316, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Gemeubileerde kamer te h.
voor ouder persoon in
HEERLEN. 045-415718.

Kerstmis
Te k. mooie blauwe KERST-
BOMEN, gratis thuisbe-
zorgd. Julianaln. 27. Suste-
ren. Telef. 04499-1210.
" 't KERSTWINKELTJE " is
weer open. U zijt wellekome
iedere dag van 9.00-18.00
uur. Zaterdag en zondag
van 9.00-16.00 uur. Bloe-
men en planten Van de Ho-
ve, Walem 7, Schin op Geul.
Tel. 04459-1765.
KERSTBOMEN te koop.
Kruisstr. 11c, Br.Sittard. 046-
-529004. Ook 's-avonds.
Te k. KERSTGROEPEN div.
maten en modellen. Tel.
04458-2168. Sprinkstr. 109,
Margraten.
De KERSTMAN komt U
bezoeken als U tijdig wilt
boeken. Tel. 045-414695.
Te huur KERSTMANPAK-
KEN, geheel compleet.
Telefoon: 045-310497.
KERSTBOMEN te k. met en
zonder kluit. De steeg 10,
Bemelen. 04407-2337.
Te koop mooie KERST-
STALLEN en kerstgroepen.
Telefoon 04450-1970.
KERSTDENNEN en Blauw-
sparren v.a. ’7,50 met kluit.
Ingberdorpstr. 8, Ingber-
Gulpen.
KERSTMAN-COSTUUMS
te huur en te koop, geh.
compl. Mgr. Schrijnenstr. 31,
Heerlen. 8 045-717608

BouwmaUmachines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. S 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.
HOTTON kozijnen voor al
uw kunststof ramen en deu-
ren. Tevens het adres voor
een groot assortiment
kunststof panelen voor bin-
nen en buiten. Het vakbedrijf
voor kwaliteit, service en
garantie. Bel voor een vrij-
blijvende afspraak: 046-
-754816.
Te koop VELDBRAND-
STENEN, balken, planken,
ventilatoren, zand, tegels,
deuren etc. Bouwbergstr.
100, Brunssum. Tel. 045-
-251964
Te koop multiplex PLATEN,
afm. 1.25x2.50, dikte 25 mm
en 10mm. Tel. 046-529162.
Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’47,50; rockpanel
(Trespa) ’ 75,-; magazijnst,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.
Te k. BOUWLIER, i.g.st.
Telef. 045-443168.
Te k. Grasso COMPRES-
SOR 500 Itr., 2 cyl., vr.pr.

’ 1.200,-; CO2 lasapparaat
220 Volt, ’500,-. Tel. 045-
-462441.
Te k. MOTORKETTING-
ZAAG merk Steel. Telefoon
045-220005 (na 17.00 uur).
Te k. 550 zwarte MULDE
Pannen, 2000 gebr. bak-
stenen, eiken balk 2.50x-
-15x15cm. kantelpoort 2.40
br. Tel. 04450-3765.

Transacties— _______________
VERENIGINGSDRUK-
WERK, clubbladen, pro-
grammaboekjes enz. in Off-
set gedrukt voor de laagste
prijs. Voorbeeld: bij oplage
van 300 stuks drukprijs
slechts 5 cent per afdruk.
Bel voor info: de Vereni-
gingsdrukker, 04498-58049
en... tel uit uw winst!

Te huur luxe SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.
Compl. CHEMISCHE Remi-
ging te k. o.a. inventaris en
stoomketels op gas. Prijs n.
o.tk., nog in bedrijf. Bez. na
tel, afspr. 00-49.240422615.
100 VISITEKAARTEN, 500
brieven, 500 enveloppen,
mcl. zetwerk: ’225,- excl.
BTW, dubbele aantal
’325,- excl. BTW. Bel:
04498-58049.

aaltiraliimn '
uemzaKen

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, 8 043-219698.—■20% RENDEMENT, duur 1
jaar, inleg va. ’ 2.500,-. Info
04749-3835.

Kerstmis
r—7——— '~Te huur of te koop KERST-
MAN-KOSTUMS. 'T
Sjpasshoes Emmastr. 18,
Heerlen. Tel. 045-741960.
Te k. KERSTDENNEN, zil-
ver of blauwspar, met kluit v.
a. ’2,50. H.Timmermans,
Julianastr. 15, bij de Kerk
Merkelbeek.
KERSTGROEPEN te koop
vanaf ’40,-. Telefoon
04409-2569.

""
0*»»....»*..»»Heparawes

DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. a 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. a 045-460471.
Kleine KLUSSEN in huis,
tuin. Vakkundige reparaties,
laag tarief. 043-215313. =

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te k grote QRAANMOLEN
380Vo,t voor menSen uit
Banho|t s 045-317512 na
18 00 uur-r—, '— _-/M,.r-r__-._.Te koop jonge LEGKIPPEN.
!in|9hauserweg| 3, Emig-
hausen, 046-520322.'RonamtiecHeparanes
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vrokoo4s-441566/461658.—— —-—ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
321415.
TV DEFECT, binnen 4 uur
klaar. 9een voorrijkosten, 3
mnd. gar. Tel. 04750-19792.
" ~ :Vuurwerk
40+ Let op, CARBIET met
oudejaar, bestel en knallen
maar. Telef. 045-414695.

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

bijkomende kosten. Opknappen of aanvaarding op langere
termijn geenbezwaar.

Penis Vastgoed g 040-129524
Uw huis verkopen!

Neem vrijblijvend contact met ons op, indien u snel,
vakkundig en voordelig uwhuis wilt verkopen.

Informeer naar onze aanbieding.

KLOfr.KBUIG
Tel. 045-719907.

Uw huisverkopen
met behulp van de

echte makelaar_, _,Bel de onroerend goed lijn
-046 - 750 000 !
Peters& Partners Geleen,oeen VerKOOp -
f^oon knctonVjeen KUbien

Oud BOERDERIJTJE te k.
te Meeuwen (B), plm. 9 are,
pr.n.o.t.k. S 00-32.89843727.
na 19.00 uur.

Uw huisverkopen?|nfor.
meer zonder enige verplich-
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m°9eliike k°Pe/m ons bestand voorkomt.

BUSIO VASTGOED 046-
51241°-'
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Geen makelaarskos-
ten- wyman & Partners
Heerlen. 045-728671.

Met spoed woonhuis te koop
gevraagd. Wat ouder huis of
opknappen geen bezwaar.B,
040-129013.

GELEEN-ZUID halfvrijst.
woonh., zeer goed onderh.,
rustig gel., doorzon woonk.
m.open haard, open eiken
keuken, terras met afdak,
garage m. rolpoort, hal, kei-
der, boven 4 slpks., badk. m.
ligb. en zolder. Pr.
’225.000,- k.k. Leeuwen-
hoekstr. 42, tel. 046-740028.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
KANNE: gemeub. luxe ap-
part., 2 slpkrs. met waterbed,
Grenadierslaan 81, Hotel
Lorraine, België.

Ta huur nevraaodlenuurgevraagq
WOONHUIS te huur ge-
vraagd voor Privë doelein-
den. Telefoon 045-417817.

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
Te k. 2 serredeuren,
als nieuw mt. 2.10x90cm. t.e.
a.b. Tel. 043-216523.
_a_„. HCDi/nDcuo a^„_._*__WatXFcß££olc ?Adverteer
via: 045-719966.

HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Geen makelaarskos-
ten. Wyman & Partners
Heerlen, fel. 045-728671.
Te k PATIOBUNGALOW,
bwj<92> geh. v.v. rolluiken,
| jvjnq met open keuken, ca.
40 2 2 gr. slaapk., ligbad,

Vr
a
pr. ’219.000- k.

k. Breukerweg 36, Heerlen, S
045-729596.
Te koop centrum Brunssum
modern WINKELPAND, 650
m 2winkelruimte, mcl. luxe
dakvilla. Inl. S 077-512895,
fax 077-545913.
HEERLEN-Heksenberg,
woonhuis met tuin, kelder,
vroonk., half open keuken. 3
slpkmrs., badk. met ligbad,
vraagprijs ’117.000,- k.k.
Tel. 045-723718.

Speelgoed
Te k. Marklin TREINEN ver-
zamellocs HO. Telefoon
04406-16621.

j Feesten/Partyen. i
Gezocht grote vrijstaande
'oods voor het houden van
een RACE-PARTY. Re-
acties op 045-232828.

Auto's
BMW dealerKeram biedt aan:
318iwit 2-drs. sportwielen alarm 1989
325 E groenmet. automaat sportwielen 1988

3- serie nieuw model
316igrijsmet. alarmradiovoorb. 70.000km 1991
316izwart schuifdak 29.000km. ABS 1992
316id.blauwABS tempomaat 1992
316iroodmet. ABS stuurbekr. 70.000 km 1993
316id.groen ABS stuurbekr. 38.000 km 1994
318igroenmet. ABS stuurbekr. 40.000km 1993
320igrijsmet. airco alarm 80.000km 1991

5-serie
520ibeigemet. schuifdak alarm 87.000km 1989
520igrijsmet. schuifdak el.ramen 1990
525ibeigemet. sportwielen automaat 1988
525igrijsmet. radiovoorb. alarm ABS 1991
525iroodmet. 24V alarm schuifdak ABS 1991

7-serie
735iautomaat grijsmet. airco alle opties 1990

diversen
Peugeot 205 GTi 1.9 rood schuifdak 71.000km 1989

Keram BV, Maastricht. Telef. 043-618555.
Te k. gevr. loop-, sloop-en
Q/^horloai itn'cOUldUfcïciuiua,

Ik betaal de hoogsteprijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

Te k. goed onderhouden
beestig mooie ALFA 75 2.0,
bwj. '86, groenmetallic, veelext'ra's. A9RK gek., vr.pr.

’ 4 950 - Tel 045-429888.
Te k. ALFA 33 1.3, 5-drs,
bwj. '89, ’7.500,-. Tel
04454-61993 na 17.15 u
04454-65008.
CITROEN KM 2.0 Comfort
bwj. 1991, zwartmet, alarm,
-schuifdak, trekhaak. Offi-
cieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen,
Tel. 045-428840.

Te koop mooie BMW 635
CSi, diamantzwart, 16" im-

ve|gen|eer en djv extras
’8.250,-. Tel. 045-710761 /
233207.. ~ „«..„r- ,__ -Aud' COUPE, bwj. '90 1e
eigenaar schadevrij. Show-

5832Telef./fax. 04492-5832.
Te koop AUDI 80 18S LPG,
bwl- BJ' sportvlgn.
Y,f^gd a^rm radio/cass.
Pr.n.o.t.k. 045-418722.

J"?' 100"[/88 diverse
?1SSAAR =ffö J9250-
Telef. 046-511446.
Te k. Austin MINI 1000 E,
bwj. '87, i.z.g.st, APK '95, pr.

’ 4.750,-. ® 045-212178.

Te k. BMW 6 serie onderde-
len + hal leer interieur. Na
20.00 uur045-325823.
Te k. BMW 6 serie sloop,
met vele bruikbare onderde-
len, vaste pr. ’1.500,-. 045-
-754061.
BMW 528i, bwj. '83, blauw-
met., APK nov. '95, schuifd.,
div. extra's, vr.pr. ’4.100,-.
Tel. 04450-1227.
Te k. BMW 315, bwj. '83,
APK, i.z.g.st., ’1.800,-.
Telef. 045-317675.
Te koop BMW 318, bwj. '82,
APK 7-95, i.g.st. Tel. 043-
-219240.
DAF 66 coupé, bwj. '74,
APK-gekeurd, gereviseerd,
t.e.a.b. Telef. 045-244530.
Daihatsu CUORE CS, s-
deurs, bwj. 12-'B9, 50.000
km. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant. v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
Auto LAMBRIEX biedt aan:
Ford Escort 1.6 i CL '87;
Opel Kadett 1.3 LS '85; Alfa
33 1.3 S '89; Daihatsu Cha-
rade '84; Fiat Ritmo '84; Nis-
san Sunny '83 en '84; Ford
Capri '79/81; VW Golf 1.6
benzine '84; Opel Kadett
diesel '84; BMW 320i'83 nw.
mod.; BMW 316 '83, '87; To-
yota Celica '84; Seat Fura
'84; Talbot Horizon '84;
Honda CRX '84; Citroen 2
CV6, '81; Opel Ascona 1.6
'84; Ford Escort 1.3 '82; VW
bus '81. Inr. en fin. mog.
Zonder mr. hoge korting.
Schurtersstr. 14, Elsloo.
Telef. 046-377545.
Te k. BMW 3-serie, bwj. '83,
2.7i, vele extra's, t.e.a.b. a
046-755546.
BMW 316 autom., bwj. '85,
met veel extra's, l.goudmetal.
8 04498-56998 na 18uur.
BMW 316 '87, 4-drs., afst.
alarm, centr. vergr. 046-
-582560.
Te k. BMW 530 i 6-cyl., met
airco, kl. zwart metallic, bwj.
1988. Telefoon 045-452225.
Voor restauratie Fiat 500
'71; VW CABRIO 1302 '69,
veel laswerk. techn. goed,

’ 4.500,-. Tel. 045-244947.
Te k. CITROEN BK 14 RE,
bwj. '86, 2e eig., ij.st. veel
extra's, ’3.500,-. Tel. 043-
-475355.
CITROEN CX GTi 2500, bwj.
'84, rood, trekhaak, APK,
snelle auto, ’1.500,-. Tel.
04499-5081.
CITROEN BK 14 RE, '84,
rood, APK 11-95, ’3.450,-.
Telefoon 045-255784.
Uniek uitgeb. EEND, bwj.
'81, APK 6-95, i.z.g.st, vr.pr.

’ 2.000,-. a 045-425836.
Te koop 2CV6 CLUB,
79.000 km., bijz. mooi,

’ 3.250,-. Tel. 04459-2238.

mfc Proficiatlf-
Hoeraü

Mia is 60 jaaren in dej ■

Glenn. V
Proficiat met jullie

40 L
Jarig huwelijksfeest
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Kinderen en kleinkindert I

Daihatsu CHARADE ]
Special bwj. 1989, '52.000 km, lm-w
spoilerset, sportief! OtjISaab dealer Kompier, f,
lerbaan 66, Heerlen
045-428840. i
Te k. PEUGEOT 205 Éj
sel '89, 4-deurs,
’8.750,-; Peugeot 5051.
’5.500,-; Renault 21. [
’8.500,-; Nissan Sunny 1
'89, ’12.500,-; Volvo J'86, ’4.500,-; Citroen 1
'85, ’1.750,-; Fiat P«J'83, ’1.750,-; Mits»!
Tredia automaat,
’1.750,-; Nissan Sfl
'82, ’1.750,-; PeugeotJ
D, '83, Break, ’l3
Ford Fiësta, '79, ’3
Talbot Solara, '82, ’*]
Talbot 1510, '82, }_\
APK-keuring ’ 75,-. S^Kerkraderweg 15, Heerlen
045-714717. J
Te k. PEUGEOT 205 ,
bwj. '88, kleur rood, I
’9.500,-; Renault Clio 'bwj. '91, km.st. 41.500,'
derhoudsboekjes aanw-, j.
’23.000,-. Inr. mog. S "755235/741582. J
Te koop AUDI 80, bw| :
77.000 km. Zien is KO.
Tel. 045-459553. J

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16'
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Nederland gaat voor Famiiypower en kiest de ESCOM MiniTower. En terecht! ESCOM gaat alleen voor het allerbeste en introduceert Familypower!
Familypower: geavanceerde computertechnologie voor het hele gezin, het beste en meest uitgebreide computeraanbod in één apparaat. Multifunctioneel.
zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor de meest uiteenlopende doeleinden. En natuurlijk is de processor van Intel en dus gegarandeerd topkwaliteit! i.
U heeft al een ESCOM MiniTower DX2-66 met 4Mb intern geheugen en 260Mb harddisk voor f 1849,-
Maar ESCOM gaat verder en levert standaard bij elke PC hét nieuwe besturingssysteem OS/2 Warp inklusief Lotus Smart Suite zonder bijbetaling!
Om de ESCOM Familypower compleet te maken kiest u natuurlijk voor een HP DeskJetkleurenprinter.
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* AANBIEDINGEN GELDIG TOT 31 DECEMBER 1994 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT * WIJZIGINGEN IN PRIJZEN EN SPECIFICATIES VOORBEHOUDEN * \■ ESCOM Office: *Een up-to-date getrainde stafvoor professionele adviezen * Extra betaalgemakmet The Champs 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-instellingen.
Alkmaar, De Laat 27, 072-155497. Alphen aan de Rijn*, Thorbeckeplein 10, 01720-71226. Amersfoort, Arnhemsestraat 17, ns e ingen.

033-659000. Amsterdam, Parnassusweg 214, 020-6758800. Amsterdam, Ceintuurbaan 83, 020-6766634. Apeldoorn, B"V _____^ï
Leienplein 11, 055-786957. 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, 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 Oude Gracht 102, 023-422445. Heerenveen, Lindegracht 27,
05130-25240. Heerlen, Geleenstraat 18a, 045-741226. Hilversum*, G. van Amstelstraat 119a, 035-280267. Leeuwarden, ■■__■&_■■_■■_■
Voorstreek 14, 058-131664. Leiden, Breestraat 137, 071-134542. Maastricht, Wijcker Brugstraat 24b, 043-260110. Nijmegen, \___\ _\_\
Hertogstraat 115, 080-606816. Rotterdam*, Meent 31a, 010-4045726. Rotterdam*, Oostmolenwerf 11-17, 010-2330111. ■____■________________■ ___m
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Tilburg, Schouwburgring 49, 013-441308. Utrecht, Nachtegaalstraat 54, 030-302144. Venlo,Keulse Poort Bc, 077-541343. Tel.: 02526-87971 Tel.: 030-662640
Vlissingen', Aagje Dekenstraat 8,01184-30062. Voorburg, Kon. Julianaplein 9, 070-3877964. Zwolle, Oude Vismarkt 28a, 038- Fax: 02526-72216 Fax: 030-618640
232295. * Vrijdag koopavond, alle andere vestigingen donderdag koopavond.

» <A. W^^mW ESCOM produkten zijn ook verkrijgbaar bij alle Skala vestigingen (informatielijn 06-4111) en bij
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Weer tegenslag
voor slaaphuis
in Kerkrade

de gemeente vooralsnog niet prijs. Maai
Kerkrade ziet de nachtopvang toch het liefst
aan de Kerkradersteenweg naast het politie-
bureau. Wethouder Hub Bogman kon giste-
ren nog niet zeggen of het college zal probe-
ren voor dat plan alsnog toestemming te
krijgen.
De noodopvang aan de Van Beethovenstraat
is geopend van 15 december tot en met 31

Van onze verslaggever

KERKRADE - De gemeente Kerkrade moet
een nieuwe tegenslag verwerken bij dereali-
sering van een slaaphuis voor dak- en thuis-
lozen. De provincie wees het gemeentelijk
Plan voor de opvang aan deKerkradersteen-
*eg af. Inmiddels is ook het bezwaar dat
Kerkrade tegen die beslissing had ingediend
afgewezen. Voor de komende winter moet
het voormalige GAK-gebouw aan de Van
Beethovenstraat weer fungeren als tijdelijke
opvang.
Kerkrade heeft inmiddels een aantal nieuwe
Plekken op het oog voor een permanente ves-
tiging van het slaaphuis. Die lokaties geeft

maart, ongeacht de temperatuur in die perio-
de. Achttien dak- en thuislozen kunnen hier
net als vorig jaareen bed, bad en broodmaal-
tijd krijgen. De gemeente wijkt af van de
vorig jaar gedane toezegging dat het nood-
slaaphuis op deze plek slechts voor één win-
ter zou worden gebruikt. Omdat de buurtbe-
woners begrip hebben voor de situatie en zij
vorig jaar nauwelijks last van de nachtop-
vang hebben gehad, hebben zij ingestemd
met een tweede periode.

Het opvanghuis is open van 22 uur tot 9 uur.
Zwervers uit Heerlen kunnen met een auto-
busje naar Kerkrade worden vervoerd. Zij
dienen dan de volgende morgen weer mee te-
rug te rijden. Bij het toezicht op het slaap-
huis worden nu ook stadswachten ingezet.

KERKRADE - De politie van Kerk-
rade gaat optreden tegen het her en
der parkeren van grote en lange
voertuigen. Het gaat om wagens die
- met inbegrip van de lading - een
lengte van meer dan zes meter of
een hoogte van meer dan 2,40 meter
hebben.

De gemeente heeft voor het parke-
ren van grote wagens de volgende
wegen aangewezen: Ir. v.d. Eist-
straat (linkerkant 200 meter vanaf
splitising met de Wenckebach-
straat) en de Ir. Van Diesstraat (lin-
kerkant gezien in de richting van de
Spekhofstraat) op industrieterrein
Kerkrade-West.

Dp industrieterrein De Gracht mag
geparkeerd worden op de Steen-
Dergstraat (rechterzijde gezien in de
richting van de Hamstraat).

Hondepoep wordt aangepakt
Aanleg uitlaatplaatsen en aanstellen hondewachters in Landgraaf

Afbraak

Tenslotte is op industrieterrein
Dentgenbach de Strijthagenweg
(linkerkant gezien in de richting
yan de Tunnelweg), Mercurius-
straat, Jupiterstraat, Junostraat,
Minervastraat en Klarenansteler-
weg als parkeerzone aangewezen.

De politie deelt in eerste instantie
waarschuwingen uit. Daarna wordt
overgegaan tot het opmaken van
een bekeuring. De transactie be-
draagt honderd gulden. De gemeen-
te zal in zeer uitzonderlijke geval-
len ontheffingen verlenen.

'Bril' Kerkrade
's nachts dicht

- Van onze verslaggever
j
Landgraaf .* De ge-

t geënte Landgraaf gaat met
j 'e aanleg van uitlaatplaat-
HSen, het aanstellen van een

twee hondewachters en
p et aanscherpen van de al-gemene plaatselijke veror-
dening (apv) de overlast■ "van hondepoep in de ge-
! Geënte bestrijden.

'aad wordt op donderdag 15 de-
Jl etnber voorgesteld akkoord te
T?*an met het beschikbaar steljen
_-_-F> 210.000 gulden. Dat bedrag is
7jjj|ö(iig om het plan in 1995 alvast
ca 3n de grond te krijgen.

i"j^e grootste onkostenposten zijn het
piorarium voor de reinigingspoli-
.le (ongeveer een ton), gefaseerd
inleggen en inrichten van de uit-
Mplaatsen (twintig mille), vervoer
F^intig mille), reinigen goten en
'°hdentoiletten (zestig mille).

Buurtraden
Jo" en W willen de overlast veroor-

* pakt door hondepoep aanpakken
-''^.samenwerking met buurt- en

Wkraden. Ook voor het buurtbe-
i ,^.er stelt Landgraaf financiële-. ter beschikking.
4 e uitlaatplaatsen worden aange-
* seven met borden en afgerasterd

?o°r hagen. Hondebezitters die hun
~^'sdier uitlaten op plantsoenen,
*'nder)speelplaatsen en groettvoor-leningen zijn volgend jaar, na aan-
rassing van de algemene plaatselij-,e Verordening (apv), strafbaar.

KERKRADE - De autotunnel aan
deWijngracht in Kerkrade is deko-
mende week enkele nachten geslo-
ten. De verlichting in de tunnel, in
de volksmond 'de bril' geheten,
wordt verbeterd. De tunnel is dicht
van 0.30 uur tot 6 uur op dinsdag,
woensdag en donderdag. Indien no-
dig wordt de onderdoorgang ook in
de vroege vrijdagochtend gesloten.
De rijwieltunnel blijft wel open.

Bromfietsen
niet in orde

KERKRADE - Bij een bromfiets-
controle op de Onze-Lieve-Vrouwe-
straat in Kerkrade, heeft de politie
dinsdagmiddag acht bestuurders
bekeurd. Aan de bromfietsen wer-
den technische mankementen ge-
constateerd of de bestuurder droeg
geen helm. Ook werd een bestuur-
der op de bon geslingerd omdat hij
een rood verkeerslicht negeerde. In
totaal werden twintig bromfietsen
gecontroleerd. Deze keer werden
geen brommers in beslag genomen.

" Met zwaar materieel wordt het gebouw in Brunssum met de grond gelijk gemaakt. Foto: Frans rade

Unitas gaat
tegen de grond

BRUNSSUM - Nog voor de kerst moet het
Unitasgebouw in Brunssum tegen de vlakte
liggen. Zeker de helft van het beeldbepalen-
de gebouw is reeds gesloopt. Nogal wat ma-
teriaal dat bij sloop van het voormalig ve-
rengingsgebouw vrijkomt, wordt herge-
bruikt. Aanvankelijk zou de slopershamer
reeds in mei van dit jaargehanteerd worden.
Onlangs besloot de raad het gebouw toch in
zijn geheel te slopen. Alleen enkeleornamen-

Geen dubbele
subsidie meer
Voor Kolonia ten van Unitas zullen bewaard blijven.

Na de feestdagen begint vervolgens de Rijks-
dienst voor Oudheidkundig Bodemonder-'
zoek met een uitgebreid archeologische op-

Bouw Groene Kruis vertraagd door bezwaren buurt

Koningin
# Wij zien het al helemaal
voor ons. Koninginnedag 1995.
Hare Majesteit stapt het ge-
meentehuis van Eijsden binnen
en zegt: „Zo Frenske en wilde
jij zo graag bij België horen?"
En ach, die arme Cortenraad
wringt zijn handen kijkt naar
de konigin en bedenkt natuur-
lijk honderd redenen waarom
het territorium van het konink- ■
rijk maar beter zo kan blijven
als het is. Klaarblijkelijk zijn
de recente uitspraken van de
Eijsdense burgemeester over
een eventuele overstap van
Eijsden naar het koninkrijk
België op paleis Huis ten Bosch
met enige verontrusting ont-
vangen. Vermoedelijk heeft
koningin Beatrix daarop maar
besloten af te reizen naar het
witte stadje aan de Maas om
hoogstpersoonlijk Frans Cor-
tenraad op andere gedachten
te brengen.

Koningin 2
0 Overigens beweren tongen
in Eijsden dat Cortenraad van
plan is om op 30 april volgend
jaar ook koning Albert en ko-
ningin Paola uit te nodigen.
Hij kan het Belgische konings-
paar natuurlijk niet op Neder-
lands grondgebied ontvangen
als de koningin er is. Daarom
zou hij een ontmoeting van
beide vorstenhuizen willen re-
gelen op een boot op de Maas.
Het CDA is van dit idee op
de hoogte en heeft daarom tij-
dens de begrotingsvergadering
voorgesteld een aanlegsteiger
aan te leggen. Deze zou spe-
ciaal voor de vorstelijke boot-
tocht aangelegd worden.

Sneu
# Wel eens op een bankje geze-
ten, vlak voor de praktijk van
een dierenarts? Moet u zeker
eens doen. Weliswaar sneu voor
de beestjes, maar het is en
blijft een boeiend schouwspel.
Nee hoor, wij kicken niet op
beelden van halfdode of zwaar
bloedende dieren. Juist de hon-
den, katten en andere huisdie-
ren die waarschijnlijk weinig
mankeren, maken het amusant.
Een voorbeeld: een hondje dat
een dag niet mag eten omdat
de darmen onderzocht moeten
worden. Vrouwtje houdt haar
braaf aan het dieet maar in
de wachtkamer hapt de vier-
voeter consequent naar vliegen
die ze tot overmaat van ramp
ook nog opeet. Moeilijk om het
dier af te straffen terwijl je
moeite moet doen je lachen in
te houden.

Sneu 2
9 Laatst puilde de wachtka-
mer - perfect te zien achter
die enorme ruit - uit. Op eer-
biedige afstand stond buiten
op de stoep een man te wach-
ten met een foxterriër. Waar-
schijnlijk is het zon raddraaier
die in een mum van tijd de
hele wachtkamer op stelten
zet. Maar dat terzijde. Want
hij gedroeg zich buiten voor-
beeldig, hoor. Van elke voorbij-
ganger probeerde hij wel een
glimp op te vangen. Die moes-
ten het arme schaap dan zielig
vinden omdat hij een trechter
om zijn hals droeg en zichzelf
zo niet kon krabben. Hij vond
zichzelf namelijk heel erg zie-
lig. Het straalde er van af.
Niet te enthousiast doen en
vooral de oortjes een beetje
laten hangen. Met een glimlach
stapt menig dierenvriend daar-
na in de auto die daar vlak
bij geparkeerd staat.
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graving op de plaats waar het Unitas stond.
Afhankelijk van het weer duren de opgraaf-
werkzaamheden tot april van het komend
jaar. De ROB is vooral geïnteresseerd in de
overblijfselen van de kerk die in de twaalfde
eeuw op dieplek gebouwdwerd. Bij een eer-
dere opgraving vier jaar geleden werd reeds
middeleeuws aardewerk aangetroffen. Er is
in Zuid-Limburg nog nauwelijks archeolo-
gisch onderzoek verricht naar kleinere mid-
deleeuwsekerken.

Politie houdt
Duitsers aan

I^NDGRAAF - De gemeente
gaat de subsidieverorde-

j
1gvan sportverenigingenaanpas-

et>- Die wijziging is nodig om te■°orkomen dat verenigingen met
van volgend jaar aanspraak

~ütinen maken op een dubbele sub-
te!^.
11 de afgelopen drie jaar kreeg de

v°etbalclub Kolonia uit Schaesberg
Petneentelijke financiële steun als
Uitensport- en als binnensportver-

(zaalvoetbalactiviteiten).
J[y Kolonia is de enige vereniging
'ie op basis van de bestaande ver-
lening dubbele subsidie heeft
Sekregen.

Mavo Schimmert
voor kinderen

van asielzoekers

maand voordat die zaak dient.

Met de bouw van het nieuwe Groe-
ne-Kruisgebouw had Jongen al in
november willen beginnen. Het
Groene Kruis kan nog enige tijd
blijven zitten aan deKloosterstraat.
De bouw van de appartementen zou
in januari beginnen. Concensus was
gisteren niet bereikbaar voor com-
mentaar.

gemeente zijn de bezwaren van
Concensus vooral formeel van aard.

Aannemer Jongen in Landgraaf die
het Groene-Kruisgebouw en de ap-
partementen gaat realiseren, is nu
evenals de gemeenteBrunssum naar
de Raad van State gestapt om afgif-
te van bouwvergunning op korte
termijn mogelijk te maken. Het
duurt naar verwachting zeker een

mingsplan centrum.
In een juridisch steekspel tussen ge-
meente en Consensus heeft deRaad
van State bepaald dat voorlopig
geen bouwvergunningen mogen
worden afgegeven voor projecten
binnen dat bestemmingsplan.

De achtergrond daarvan is een ver-
schil van interpretatie van de Wet
Ruimtelijke Ordening. Volgens de

BRUNSSUM - De bouw van een
nieuw onderkomen voor het Groene
Kruis aan het Koutenveld in Bruns-
sum wordt minstens met enige
maanden vertraagd. Tevens bestaat
de kans dat de bouw van 48 appar-
tementen aan het Koutenveld ver-
traging oploopt.
Reden daarvoor is een door de Coö-
peratieve Vereniging Consensus in-
gediend beroep tegen het bestem-

DOOR LEON JEURISSEN

'Woningbouw geen
prioriteit meer'

Bestuursleden woningcorporatie bezorgd

" Antoon Gotschalk (rechts) en Leo Grond poseren op de binnenplaats van het hoofd-
gebouw van de woningvereniging Simpelveld aan de Pleistraat. Foto: FRANS rade

NUTH 5 De gemeente Nuth krijgt
van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen 210.000
gulden voor de aanpassing en her-
inrichting van het voormalige
mavo-schoolgebouw Op de Bies in
Schimmert.

In de school, dieruim een jaarheeft
leeg gestaan, wordt na voltooiing
van de herinrichting les gegeven
aan vijftig leerplichtige kinderen
van asielzoekers die verblijven in
het AZC in Schimmert.

Het ministerie heeft de voormalige
mavo tot 1 augustus 1998 overge-
dragen aan de gemeente Nuth met
de bestemming basisonderwijs.

De schoolgaandekinderen van de in
Schimmert verblijvende asielzoe-
kers krijgen vanaf oktober tijdelijk
les in vier lokalen van paviljoen 't
Riet. Dat gebouw ligt achter het
voormalige klooster Op de Bies
(huidige AZC) en is eigendom van
Jo Rödiger uit Nuth. De gemeente
heeft de vier lokalen van 't Riet
voor drie maanden gehuurd.

Twee nieuwe
directeuren
voor ZVBM

KERKRADE - De Kerkraadse
zorgstichting ZVBM heeft twee
nieuwe directeuren. Tine Ouds-
hoorn is de nieuwe directeurvan de
Vroedvrouwenschool. Zij is Dooi
Spronken opgevolgd die morger
haar afscheidsreceptie houdt. Ver-
loskundige Oudshoorn is afkomstig
uit Zuid-Holland.
Ed Goudsblom is de nieuwe direc-
teur van de Lückerheidekliniek. Hi
is afkomstig van een verpleeghui;
in Haarlem. De vorige directeui
mevrouw Jos Krane is in septembe:
teruggetreden.

SIMPELVELD- „Woningcorpo-
raties gaan donkere tijden tege-
moet. Volkshuisvesting is bij de
politici geen hot item meer. De
banden tussen woningverenigin-
gen en rijk worden verbroken.
Thema's als milieu en asielzoe-
kers krijgen steeds meer voor-
rang. Men vergeet dat er nog al-
tijd een behoorlijke behoefte is
aan woningbouw."

'Dat zeggen Antoon Gotschalk en
Leo Grond van woningvereni-
ging Simpelveld. De 75-jarige
Gotschalk is 33 jaar voorzitter
en de 68-jarige secretaris Grond
is bijna dertig jaar lid van de
Woningvereniging, waarvan 21
jaar bestuurslid. Morgen, vrij-
dag, nemen zij afscheid.

„De mensen kunnen steeds min-
derbetalen, maar de huurprijzen
blijven stijgen," zegt Gotschalk.
„De woningbehoefte wordt
Vooral veroorzaakt doordat er
meer echtscheidingen plaatsvin-
den, jongeren sneller gaan trou-
wen of samenwonen. Ook de
vergrijzing neemt toe. Ouderen
verkopen hun woning en doen

vervolgens een beroep op de wo-
ningvereniging."
Gotschalk is pas de vierde voor-
zitter van de Simpelveldse wo-
ningvereniging die nu 77 jaar
bestaat.
„Toen in 1961 ondermeer burge-
meester W. Scheelen een beroep
op mij deed de corporatie te lei-
den en een goede sociale volks-
huisvesting in de gemeente op
poten te zetten, bezaten wij
slechts tien woningen. Een jaar
later vond de overdracht plaats
van 244 gemeentewoningen naar
de corporatie."

Woningnood
Na de Tweede Wereldoorlog was
de woningnood schrikbarend.
„Ik kreeg als opdracht de kwan-
titatieve nood zo snel mogelijk
op te lossen," legt Gotschalk uit.
„Van de provincie kreeg ik
twaalf premie-woningen toege-
wezen. De sociale woningen
werden gebouwd aan de Norber-
tijnenstraat en de huur bedroeg
97 gulden per maand. Wij raak-
ten de woningen zelfs niet kwijt
aan de straatstenen."

De eerste grote stap in de goede

veld door het beleid van de pro-
vincie geblokkeerd. In de ge-
meente mogen per jaar maar 45
woningen worden gebouwd.

van 325 woningen van het wo-
ningbedrijfBocholtz geweest.
„Het duurde nog tot 1986 voor-
dat de transactie tot stand
kwam," zegt Grond.

richting maakte de corporatie
met de bouw van 186 flatwonin-
gen aan de Brand- en Scheelen-
straat. Aanvankelijk zou er tien-
hoog worden gebouwd, maar het
gebied was zo drassig - de hei-
palen gingen als lucifers in een
ontbijtkoek de grond in - dat
uiteindelijk driehoog is ge-
bouwd. De huurprijs was rede-
lijk, maar de meeste woningen
gingen naar mensen buiten Sim-
pelveld.

„Een goede zet is de overname

„Veel te weinig voor de 450 wo-
ningzoekenden die Simpelveld
momenteel telt," merkt Jo van
de Weijer op, de nieuwe direc-
teur van de woningvereniging
Simpelveld. Morgen is er van
half zeven tot acht uur een re-
ceptie in restaurant Maxime aan
de Vroenhofstraat 1 in Simpel-
veld voor het scheidende duo.

Bejaarden
Volgens de scheidende bestuurs-
leden vormen de bejaarden de
komende jaren het grootste pro-
bleem. Woonzorgcomplexen
zouden in de toekomst een op-
lossing kunnen bieden. Maar de
woningbouw wordt in Simpel-

Kerkrade weert
grote voertuigen

Donderdag 8 december 1994 " 15
regionaalItmburgs dagblad

HEERLEN - Twee mannen (20 en
25 jaar) uit hetDuitse Troisdorf zijn
dinsdagavond op de Navolaan in
Heerlen aangehouden omdat ze in
een gestolen auto reden.
In de auto vond de politie een aan-
tal autoradio's en rugzakken met
kleding. Deze spullen zijn vermoe-
delijk in Heerlen gestolen. De man-
nen zijn ingesloten.
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Met 2 jaar garantie:
Alfa 164 + LPG donkergroenmetallic 1990 ’ 18.900,-
Citroen AX 1.1 TGE wit 1992 ’ 15.750,-

1^323 IÜS f iSlgg'lMazda 323 1.3 GLX grijsmetallic I9öö ’ U.9UU,

°^Ka??"*lSf 111l [S"Sol^Skergrysmetallic:::::]^ ’ HS;!
iSmetalliC llnl {

S^^meta,,ic SS JIJPO2.OÜI wit.. yy ’X^^^^yyyyyyy^Z J ffi:
Tempra 1.9 diesel donkergroenmetallic 1991 ’ 19.900,-
Croma2.oiEroodmetall,c

9
1989 ’ 16.900,-

OFF. FIAT-LANCIA DEALER

9rense^"n
Parallelweg 34,045-742121.

Autobedr. LUYTEN biedt te
k- Alfa 33 16V rood'91mOO1
’lBOOO- VW Jetta 16 CL
4-deurs '9CI/17000 VWrj?r^Ti' wit f?"inn„lcGB7,' /f(|.7sß VWGolf
1600 CL, ’6.500,; VW Po-
lo 1.1, wit, ’7.500,-; Passat
16 CL station, '87 ’8.000,-;
Kadett station, '87,’ 8.000,-;
Ford Sierra 2.0 i station auto-
maat, '90, ’18.000,-; Kadett
13 GT, rood, 4-drs., '86,
’6.900,; Ford Siërra 2.0i, 5-
deurs, '87, ’7.900,-; Ford
Fiësta 1.1 CL, 3-deurs, '89,
’7.900,-; Ford Escort 1600
CL, zwart, '86, ’ 4.700,-;
Citroen AX 1.1 GT, rood, '91,
’11.900,-; Nissan Bluebird
2.0 GLX, '88, ’7.900,-; MB
190 E, wit, vele extra's,
’13.900,-; Volvo 343 au-
torn., 80.000 km., ’3.500,-;
Honda Prelude autom., grijs,
’6.000,-. Diverse inruilers
met APK: Ford Escort 1.3
’2.000,-; Ford Siërra 1.6
.?££¥' °iïL ASr°,?a l?fA" rI! ,Sfa 1, 1

'83 7l"'850 DatsunStanE
za '83 f 1 500 Kadett 1 2
’1250- Kadett 13 SR

’ 1 950-: Kadett coupé
’1.500,-; Honda Civic '84
’1.500,-; Volvo 343
’1.500,-; Volvo 242
f 1 ?.0 -" Fiat Ramhinn
M950-' Vcwr de Sheb
ber Óoel Rekord couDé?700 Te eio b^'74 all
nieuw f6500■ Porsche
911 Taroa 2 7 ’27 500
Inr financ m'oq Autobedr
Luyten, In de Cramer soHeerlen 3 045-719335

Ford ESCORT 1.6D CL die-
sel' bwi 9''B7h APK

U 1zeer' 3"drs- kl 9r|ls-
/5-300-; Da,sun Cherry
1300 GL bwi '82- APK 4"95>

’ 450,-. Tel. 045-355066.
Chrysler Voyager 3.0 LE au-
torn. '91; Daihatsu Applause
1.6 GTi '91; Mazda 323 F
'91; VW Passat stationcar
'91; Suzuki Swift '93; Suzuki
Alto autom. _"_«. 'M '84; Su-
zuki Alto '86, '87; Suzuki
Jeep '83; Mercedes 230 E
'87; Citroen '87; Ford Escort
'88; Mazda 323 sedan '89;
Mazda 626 '87; Opel Corsa
'87; Nissan Micra '87; Seat
Fura '85; Peugeot '83; BMW
520 i '88; BMW 316 i '89;
BMW 318, '86; BMW 31684.
Vakgarage-Autobedrijf
REUBSAET, Groenseyker-
str. 17, Geleen, telef. 046-
757777. Uw adres APK-
keuring. Alle auto-rep. (Doe-
het-zelf Car Wash).
tp k FIAT Tino DGT bwi.'8g APK 6-95 dig dash-
board. cv' vr-Pr- ’87750,-.
Tel. 045-220243.
°Pel Senator 2.5 aut. '8
/11-750,-; Nissan Micra 1.2
'91 /9-750,-; Nissan Sunny
17D '85 ’2750,-; Nissan
Sunnv 1-5 'M ’2.250,-;

" .Escort 1.6 _87{|750,- Toyota CoroNa
1" Ht> »-1d m. 88
/9-750,-; Toyota Corolla
1-8 DX diesel '86 ’4.750,-/
'85 /3-500.-; Toyotó Starlet
aut. '88 ’8.500,-; Opel Ka-
dett '85 /4-500,-; M.B. 240
TD '80 ’2750,-. Overbroe-
i^traat 54, Hoensbroek.
045-211071.

| AnnA Ci i_-/\/^ooir_».oJOnge CUrOCaSIOnS
Koop nu, Betaal later

.Demonstratie autO S
Cltroën Xantia 18i SXroodme.allic 1994
citroen Xantia 1.61 Xgroenmetallic 1994
Citroen ZXl.BiEurio rood 1994
Citroen Evasion 2.0iCTSX groenme.allic 1994

Mazda 121 16V Cabriyooh Top 6 mnd oud

-zzz: SS
Volvo 440 GL 1 7rood. 04-'9l

SW^JSÏÏÏ-i :: K£' r°en BK .4i Cannes wit 05-91
SJ^^H BK 14igr.jsmetall.c 06-90

EKSSïrr"*::::: otl\
cS^KSS:::::::::::::: S
Toyota Corolla 1.3 GL grijsmetallic 10-'B9
Ford Escort 1.4 Bravo rood 10-'B9
M^ubishi 18iGalant GL grijsmetallic 04-;89Nissan Bluebird 2.0iLX roodmetallic 01-'B9
Citroen BK 1.6 TRi wit 08"'88
Citroen BK I.9diesel Break 04-'B7
Citroen BK 1.9 diesel Break Q1 _,89
Citroen BK 1.9 d.esel Break 07-'B9
mmmmm^mmr-^m_m^_______________________________.V'ïïißJSmSlllllI l_PÉMiÉOT__H__lI WmW^mmmlmW l+fmlXÈßVaT***!'lTMB^^^JBI K___^_k_^H9lx9!___K__Sf9I W-M

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

Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Tplpf 04.^,-99^^00I eieT. U^-ddóóUÖ

Te k Fiat PANDA izo stJ*
n k:,Jla\L^AN°Av if&n'b*l; faQr°od' *’ Y93'".orJ.*"v, *os Heerle

HV'Bw><^^-
Te k. Ford ESCORT XR
'81' APK 18"3-95 '-9-St., vr
Pf-’ 2.200,-. 046-757329.

TP k Fiat UNO 60 S bwi '87' IL ,o^ ao? .q^ B'me{ IPY YY 9% tYYÜ'n /4-250'"- Telef- °45"
ilimL

3 Fiat UNO type 75i SE, 5-drs.,. kl. blauwmet, bwj. eind'B7. S
04498-56998 na 18.00uur._

0^ ...„._.Off. FSO Dealer P. Van DIJK &Zn
7 Mercedes 350SL cabrio'72; Alfa 75 Imola'9l ’ 17.750,-;

Lancia Dedra 1.892’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CLX 8-
'93 ’ 32.750,-; Ford Orion 1.6CLX'93 ’ 24.750,-; Fiat

Tempra 1.691 ’ 15.750,-;Fiat Uno 7090’ 9.500,-; Peu-
geot 605 SLi'9l ’ 24.750,-; Peugeot 205 1.1.GR 5-drs.'93

’ 17750,, Kadett 1.3 Mrs^'B7’ 9.750,-, Ford Sierra 2.0
f ,’ 1 '.'OO,-, Ford hSCOrt 1.6 93 ’ 23.750, Ford Hesta 1.1

'88 ’ 9.500,-; Ford Scorpio 20iCL au .'BB’ 16.750,-;
Honda Accord 1.688 ’ 10.750,-; Volvo 440 GL'9O

’ 17.750,; Ford Escort 1.487 ’ 8.750,-; Fiat RegataBsS
'86 ’ 4.500,-; Volvo 34086’ 3.750,-; Renault 25 GTS'B6

’ 6.750,-; VW Jetta'B6 ’ 4.750,-; Kadett'B6 ’ 6.750,-.
Inruil,financiering. Bovaggarantiebewijs.

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

Te koop Fiat UNO 70 ie,
1400CC bwj.'9o, zwart met

tgsp^ÜA
Fiat TEMPRA D 1993 iza
st 83000 km Tel' 045-
229582.
Te k FIAT 127 bwi '83
APK 3-!95 iqst vrpr'
f ,.30Qr. Te|'. 0440 W*
i^P^^L^L^

uno hoo 5-dr,, ■*.
67.000 echte km's, blauw,

KaqÏÏdrS^b^4-500'-Bovagbedr. 045-244947.
F |AT Panda, t. '86, i.z.g.st.,

ïï%7sïo5- ZAT "■

Tekoop fiat 127 T apk,
w-pr. ’500,, Telef. 045-
'4^513.

Te k FORD Escort u b.83 motor.87 vee
, .',„.'

APK '95 vr Dr' f 2 300 - In-Z\*Y\lt r\A fiiTnnflruil mog. Telef. 043-614308.
Te k. Forcl FIESTA,,.z.g.st

?i t»i m. WQ7«fi; i.iuu,, lei.u^-^a/go.

Te koop FordFIëESTA1-4S>grijsmetall., bwj. 17-9-'B7,

Telef. 045-711212.
Te koop Ford ESCORT 1.3
wit, bwj. '86, met schade, vr.pr' f2350- geen BPM
Telef 045-7ÏÏ212" ,_c „ODT"Ford ESCORT 14 Bravo,
nW)' ,5' A

Bo
t
va 9-9acr; ,J'Rompelberg Ant v. Elenstr.

' ' °43-434932-
Te k- Ford ESCORT 1100.
bwi- '84, APK 11-95. Pr.no.
t.k Telef. 043-475719 b.g.g.
474013.
Te k Ford ESCORT bwi
eind '82 ariis SDortievé uitv
sportvlgn schuifdak metautoradio' en boxen, pr.

’ 2.000,-. Te1.046-519409.
ESCORT 1300, bwj. '86,vr..
pr. ’4.750,-. Telefoon 045-
225320.
Ford FIËSTA 11 2x kl wit
en blauwmetall' bwi''B6-'BB
5-bak. 04954-2153/1685.'Te k Ford FIËSTA mod '85IB R- rulu ricoin niuu. oj,
nwe. bnd„ koppeling,uitlaat,CL£APK 10-95, vr.pr. ’3.500,-.
Tel. 045-217062.
Ford ESCORT 1600 XR3i,
bwj '83 APK 11-95
’2.000,-. 'mr. Renault 4+5
mog. Telefoon 045-729729
(na 18.00 u)

I °g
r ~ _ ~ J"j i..f Ciï
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'Te koop Fiat UNO 45 S, bwj
'87, APK'9S, 5-bak, wit, i.z.q.
st- div. extra's, pr.n.o.t.k. Tel.
046-754667.
Fiat PANDA 45, bwj.'85,'8moAPK 12-95, weinig km., i.z.,.
9st vraagprijs ’3.250,-.
Tel. 045-352092.
Te k. Fiat TEMPRA 16 lE,1e'eig., bwj. 6-'9l, kl. wit, km.st
56.000.8 046-527721.
Te k. Fiat PANDA 1000 L>-I £wj. 27-1 -86, APK

kl. rood, ,n nw. st.,
"n ls |^open0pen pr. ’3.900,-.

wb-t.14310.
Fiat REGATTA 85 S, bwj.
'84. Bovag-gar. J. Rompel-
berg,, Antv. Elenstr. 54,
Maastricht, g 043-434932.

Fiat REGATA 85 S bwj.
1987, antracietmet.,
’5.750,-. Officieel Saab

RR i^& tH^l'Sm-in6'deI°c. |K|nJe k. Fiat UNO i.g.st., bw|.
37 van ’7.950.- voor
LVtq^U45'^4045-

Te k
p

gezinsuitbr.
°£e ord Fa

S
üCORT, Bra^°-^ 0, (j w| 'gg me. e „

wj. o» metve«|m)S aoXK-
UoMaft

Ford SIERRA 1.6 Laser bwj.
1986, wit, 3-drs., central
lock. Officieel Saab dealer
Kompier .Heerlerbaan66,.Heerlen. Tel. 045-428840.

■Coupé MAZDA 626 2.0 12-
V GLX, ’11.750,-, model
'88. Tel. 046-337377.
MAZDA 323 automatic, bwj.
nieuwl' iz-9st'f 6-500,- event. inruil mog.
Telef. 045-255092.
Te koop FOrd Siërra 5-drs.
2°. bwj. '86, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.900,-. Tel. 04492-1304.
Te k. Ford SIËRRA XRi, bwj.
'83, RDW gek., vr.p., _._„ -r„i„inTr■’3450,.. Teef. 045-
461311
Te koop Ford SIERRA 1.6 L
station, bwj. '83, APK, pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-225361.
Ford ESCOrt 16 CL bwj
9_. 87 69000 km., ’6.750,-.
Telef. 046-758273. _

.Ford ESCORT, 10-'9O, nw.
st., 105.000 km, sport, mod.,

’ 11.500,-. 045-751438.
Ford TRANSIT busje te
ko°P' bwi- 1978- Telef.
04457-3326.
Te k Ford TAUNUS bwj
'80, 1 jr. APK, nieuwe kop-
peling en grote beurt, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 046-748018.
Ford FIËSTA 1100 bwj. '83,
APK 28-1-96, i.z.g.st., vr.pr
( 1 /ten u .„-„.L.. Aa’ 1.45^- Haesmstr. 44,

Landgraaf-Schaesberg..Te koop NISSAN Sunny,
bwj.'B3, nw. APK, i.p.st,

’ 950,-. Tel. 043-214771.
Te koop Ford ESCORT 1.1
L, bwj. '85, 5-versn., pr.n.o.t.
k. Telef. 043-214771.

teFord ESCORT 1100 IK \L
bwj. '84, i.g.st. T* »
045-272483.
Te k. Ford ESCORT, "j J
'84, kleur wit, U9> {
’ 2.500,-. g 045-353451.
Te koop Ford FIËSTA,
'80, nw. APK, mooi en PI
vr.pr. ’ 1.250,-. 043-214771>.
Te k Fiësta L bwi '83~AP fcgek.; nw. banden

’ 2.500,-. 046-514310.
1 tilTe koop FORD Siërra 'flCL bwjgo nwe ,

APK 7-95, LPG/benfschuifk.dak, cv., on* ij
boekje, vr.pr. ’12.500,-
046-742778. >C

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20^ "<sen snel \<ë 8e1045-719966 Piccolo's voor méérresultaat 8e1045-719966

06-iijnen
r^■ . .;; \Y-S^lÜPnvé dOOrSChakellljn

Naar dMMSTHUIS doorhet hele land
06-96.88 -100 cpm. 24 u.p.d.

BlaCk LadieS
Live. Boven op je,al dat

vlees of gneks
1 gpm. 06-320.323.46**Rppctpn

meT'fv?ouwÏÏ1g.p.m.06-320.3'27.26——3——— r—-—
aa^eMa^vertT'i gr"m.
06-320.329.19
Extreem?9B2l ,

Beestachtig! Bizar Live
'

1 gpm 06-9821
Privételefoonnr, van hete

vrouwen,hu,S_,scpm,
06-9502

J^TcSt^1?D,rtauCumbS hete

Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)
\ . E_t-

Anonieme
sexafspraa^esm Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

inkter naar moiQioQrito hoitenS-te^^^rPPnieii! Maan je xeuze vooreen
pnvéüvegesprekigpm.

VO-y/ÖO

DOOrSChakel
r |,,hCIUD

meer dan 150 meiden
wachten smachtend
op jouwtelefoontje.Bel^e thuis L,VE;IU
* 06-96.89 *

Direct contact
n -damesu.heei

Nird^gEeSLkïïVE

06-96.80
24 u./p.d. 100 cpm.

Dames geven adres/tel.nr.

24„0. ioocpm.

Sex voor twee
oSSomÓ'SSsS-**>■**>■«> V* cpm)

RÜnP vrnilWPnnj^cviuuwcn

"*£2^csT"-M t^ocpm)

AnonipmPanonieme
QPYrlfltinri'vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Gratis telefoon-
SeXVOOrl'^^Kn1ü'
VIUUWCII

06-4366 OfUD tOOO UI
4622|

Mannenbellen v. ’ 1,-p.m.
Telefoonsex 06-9713

Sex direct 06-9718
Super sex 06-9716
Sexcontact06-9635.sex^SSiloS^

S^S^^%Regiosex 06-320.325.92
100% wildLive sex
06-9715

Pomofoon
06-320.320.54 -1 gpm.

J^GREnES»
06-320.325.55
Eenzame he,evrouwen

20eken
anoniema,.SeXkOntakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm)
ufn„won van iaarpn

niriprwiiipnouder willen
fi TPkt QPY

06-9604 (75 cpm)

Live direct apart
8!;"?106-340.350.80(50 cphm)

Po<_trodedatinallrUbIUUUCUdIII iy..
Sex en serieuze relaties ook

S&Knö'oSo^SSiil06 340.320.b0 (wet phm).

Thi iiQhpkPYI nUISDeiSeX
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wi, verbinden je

Belo6l^S^A),aei ub a/&3 jiuucpm)

Heerlijk discreet"ÏÏ'KÏÏ?61

Y^^^k
1 gpm Met 2 jongensin i
kleedhp^e het ze haar

"Voel'nfhSS ben,

06-340.340.20
Sadistische sex

met jonge
vrni IWPnVrOUWen

06-^4O QO

-^ _
Fn/omntn/aren
\/rni i\A/on«JS^tLci

06-350.290.37 (75 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)

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

Anonieme
sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75 cpm)
100%WILDE LIVE SEX

06-9891
Geen wachttijd 1 g.p.m.

Snelsex 9644
06-1 gm. Strikt privé contact
Hetevrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm)

Sex
doorschakelen
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt doornaar haar huis.
Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

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

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM Kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 * "Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Direkt
telefoonsex

hetevrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

DOORSCHAKELLIJN!
Vrouwen wachten thuis voor
'n livegesprekmetjou! 1gpm

06-9560
vw v»Kontakten/Klubs— ~

Privé Diana S 045-233096
Deze week aanbiedingen! Trio, lesbisch en vibratorshowü

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN

Holzstr. 103,Kerkrade.

U l«w««*Club Levant
Altijd charmante meisjes aanwezig v.ma,vr.v. 14.00-

02.00 uur. Pond, triodag, leuk meisje gevr.045-275199.|

PorkyS Pretpark I 045-224481
Kl . ■'„. ». _■_ r-i __. nNieUW Kim, Monique en RaChelle

Woensdag triodag 1 uur voor ’ 250,-. Zat. 1 uur ’ 125,-.

Manuela Escort
® 045-418886.

oT2"Ook boys 045-275618.

- n^£"« 045-326191
Club La Bellle
ïïtK^TT*StdSS'ÏS.a.
Angie 24 eriCora 22. Dagel.

17.00-05.00u. All creditc.
Graverstr.l3Kerkrade-W.
045-416143. Meisjes gevr.

Love Escort
n.* f- Qor.Qr»C045-320905.

Shirley
Privé 68. Tel. 045-416126

’ 50,-all in
pSSToïSI»Profiteer ervan. 045-423608.

Peggy Privé
Escortva ’ 125,,

T^eisjesgevraag,

Lady Escort
(GrSSZTaS^.

VYYYY^Laay b
Duitse meesteres in discrete
SM studio. Tel. 043-620015.

PriVe UanOy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

hrl privé dame
D-cup 10-16 u. 045-714707.

Diana Escort
Nieuw! Kimmy 045-320323.

P " nti^nOmdlHlÜcl
privéenescort

«_n>ic /nn7/ioS 045-419742
Nieuwe, nieuwe meiS)es

Po^rt MiHninhttSCOn Mianigni
Tel. 045-429291.

Club Olifant
Nieuwe meisjes; Jacqueline,

Steffanie, Suzy, Simone,,hia'^anHdï^k,s^___
Grl?k?e"^"9eliik

Tel. 045-352476.

ESCOrt SerVJCe

O^Ï*A
0200-; Te1045-422685-

Manuela
vanaf 10 uur, 045-721759.„.. ..PHVe llOna

De Kerstboom is al opgezet.
Meisje welkom: 045-708903.
Nu 10-rittenkaart. Bel voor

info !!!

Aladdin
Privé. Telef. 045-227692.

Haiio,wijzijn4aiieenst.
~52ï*SSSli5

veel te kort en hebbenbc'
sloten maar op deze manie'
de ware te vinden Wij laten 'vee met ons doen. Heren
kunt u ons helpen, kom da"
bij ons aan maand, t/m zon*
OuHp Kprk<^tr.UUUÖ IXÖIKbU-

Hpprlpn

Van lOO^uur."£&hel statign,^
JohnnylB

045-4266^-decembens^na^
knappe Sandra

deze maand prijzen waar
""S'Ss^oS*nJ^ST^

Ontsp Massag*
045-353439

Anita privé
en Escort" 045-352543-^— '43

DöKC Knnt /i^,ll hsPers.Kont./KlU^Escortburo vraagt
spoed MEISJES en bi-hom
jongens, goede verdien*'*
8e1'045-275564
Dringend dames
voor privéhuis. S 045-2330^
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Danny Blind: Wij zijn te kloppen ploeg in Europa' ZEIST - De KNVB
gaat onderzoeken of
Johan de Koek in
staat van beschuldi-
ging gesteld moet
worden voor de elle-
boogstoot die de
Roda JC'er afgelo-
pen vrijdag tijdens
de derby uitdeelde
aan Twan Scheepers
van MW. De voet-
balbond concludeer-
de aan de hand van
de tv-beelden dat
een vooronderzoek
moet plaatsvinden.
Hierbij worden bei-
de partijen gehoord.

De KNVB mag tv-
beelden niet als be-
wijs gebruiken om
een speler achteraf
e_en sanctie op te leg-

KNVB onderzoekt
elleboogstoot

Johan de Koek
gen. Als de scheids-
rechter en deKNVB-
waarnemer niets ge-
rapporteerd hebben
over het voorval -zoals in dit geval -kan de voetbalbond
aan de hand van de
tv- beelden alleen
tot een nader onder-
zoek gelasten. Aan
de hand van getui-
genverklaringen kan
de tuchtcommissie
dan alsnog besluiten
een speler een boete
op te leggen of te

schorsen.
Meest recente voor-
beeld van deze pro-
cedure is het geval
Edwin Gorter. De
speler van FC
Utrecht stak, buiten
het oog van de
scheidsrechter en de
waarnemer, zijn te-
genstander met een
vinger in het oog.
Gorter werd na een
nader onderzoek als-
nog bestraft door de
tuchtcommissie van
deKNVB.

jpMSTERDAM - Ajax is toch een merkwaardig fenomeen. Een
!*°nderteam, wordt zelfs gefluisterd. Maar dan een wonder-pam dat zelf ook wonderen kan verrichten. In Amsterdam sla-
l.en 2e er jn deze dagen van ongekende voorspoed nog in om
j an het absolute niets nog het aardige iets te maken. De laatste
JPoulewedstrijd in (ie Champions League, tussen het geplaatste
r*tèx en het uitgeschakelde AEK (2-0), had niet gespeeld hoe-en worden. De wedstrijd, die niets kon worden, werd nog best
| eUk. Ajax gaat zonder nederlaag en met een bankrekening vol
jQuJlen naar de kwartfinales.

ü lli»i 1 Hajduk-Steaua Boekarest 1-4\ mYjÈk 'CI I POD Al I P Anderlecht-Benfica 1-1

NS _W Eindstand
\W Benfica 6- 9JL.C_ Hajduk Split 6- 6

Steau Boekarest 6- 5
mmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm , Anderlecht 6- 4

USUitiMmmmmmmmmmmmmmmmW Poule D. Cas. Salzburg-AC Milan 0-1

" v, . r. . .r, Ajax-AEKAthene 2-0Manchester-Galatasaray 4-0
Barcelona-IFK Göteborg 1-1 Eindstand
„. Ajax 6-10Eindstand AC Milan 6

_
5IFK Göteborg 6-9 Cas. Salzburg 6-5Barcelona 6- 6 AEKAthene 6- 2Manchester 6- 6

Galatasaray __m___ ___________PW3VM__V

Poule B
Dinamo Kiev-Bayern München 1-4 Returns derde ronde,
Paris SG-Spartak Moskou 4-1 tussen haakjes uitslag eerste duels.

" Vetgedrukte club naar vierde ronde..
Eindstand
Paris SG 6-12 Napoli -Frankfurt 0-1 (0-1)
Bayern München 6- 6
Spartak Moskou 6- 4 VANDAAG
Dinamo Kiev 6- 2 Sion - Nantes (0-4). 1 Hajduk Split \m\ Ajax "~|~l, . . T"-A Winnaar A |aj Winnaarß^B[Jl Bayern München\-\ IFK Göteborg U. | Barcelona |—fparisSt Germaiöy-j I- ■ lm m\ Winnaar C H Wir.nad' '.. \~\

AC Milan Benfica |_|

Kwartfinales (len 15 maart) Halve finales (4 en 19april) Finale (24 mei)
Kwartfinales en halve finales bestaan uit een uit- en thuiswedstnjd

LD InfographK, H.U.

Ajax ontloopt topclubs
HEERLEN - In tegenstelling tot de Europacup 2 en het Uefacuptoer-
nooi worden in de Champions League de wedstrijden vanaf dekwar-
finales niet bepaald via loting. Reeds voor aanvang van de groeps-
wedstrijden was een speelschema samengesteld.
Ajax, dat in het gemakkelijkste deel van het speelschema is inge-
deeld, moet eerst op bezoek bij Hajduk Split, dat in de laatste
groepswedstrijd op eigen veld met 4-1 klop kreeg van Steaua Boeka-
rest. Indien Ajax de kwartfinale overleeft, zal het in de halve finale
moeten aantreden tegen de winnaar van de kwarfinalestrijd tussen
Göteborg en Bayern München.
In de 'onderste' helft van het speelschema ontmoet Barcelona in de
kwartfinale Paris St. Germain, dat als enige ploeg zonder puntverlies
bleef in de zes groepsduels. De winnaar van deze wedstrijd treedt in
de halve finale aan tegen de winnaar van het duel tussen Benfica en
AC Milan.
Een en ander houdt dus in dat Ajax pas op zijn vroegst in de finale
AC Milan, Paris St. Germain of Barcelona kan treffen.

Robbie Alflen uitgezwaaid
AMSTERDAM - Robbie Alflen herinneren ze zich bij Ajax voorname-
lijk van de Europa-Cupwedstrijden. Als het er in Amsterdam op aan-
kwam, voelde de Utrechter zich op zijn best. Gisteravond nam de
wegens rugklachten afgekeurde Alflen in een bomvol Olympisch sta-
dion afscheid in stijl. Een afscheid dat bij hem insloeg als een bom.
Meer dan een jaar geleden speelde hij zijn laatste wedstrijd in het
Ajax-shirt. Hij had zich teruggeknokt na een herniaoperatie. Maar na
het bekerduel tegen Heerenveen ging het opnieuw mis.

Beslaglegging bij Groningen
GRONINGEN - Problemen tussen FC Groningen en een groep onder-
nemers hebben ertoe geleid dat via de rechtbank beslag is gelegd op
de tegoeden van de eredivisieclub bij deKNVB. De zakenmensen wil-
len op die wijze een half miljoen gulden terugvorderen, dat in 1992
aan FC Groningen beschikbaar gesteld voor de komst van Van Kessel
van de Graafschap. . I
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zetten. Het was een koddig gezicht
in het Olympisch Stadion. Veertig-
duizend fans voor een wedstrijd die
nooit een wedstrijd kon worden.
Veertigduizend volwassen kerels
die hartstochtelijk met vlaggetjes
van nog geen vier kwartjes wapper-
den. Dat is wel eens anders geweest
in Amsterdam. Het zijn de tekenen
van welvaart van Ajax. Zo lang de
successen blijven duren, tenminste.

Tegen AEK had het succes groter
moeten zijn. Doelman Van der Sar
en de verdedigers Rijkaard en Rei-
ziger bleven nog redelijk op hun
plaats, de overige negen kregen ten-
minste één kans om te scoren. Som-
migen - Ronald de Boer, Clarence
Seedorf en Jari Litmanen - kregen
na iedere kans weer een herkansing.
Tarik Oulida scoorde al in de ze-
vende minuut na een mooie combi-
natie met Overmars, die de passeer-
beweging én de goede voorzet lever-
de, en Litmanen, die tekende voor
de 'teruglegger'.

In de eerste zeven minuten na de
pauze schoot Ronald de Boer twee
keer tegen Atmatsidis op, zag Finidi
George diezelfde doelman weer hin-
derlijk in de weg liggen en knalde
Overmars naast. Blind: „Dat laatste
deel van de wedstrijd, tja, dat was
rommelig." Maar het was ook defa-
se met de meeste kansen. Maar al-
leen Oulida kreeg het net nog in
beweging. Niemand die zich er druk
om maakte. Het was al feest voor-
dat de eerste bal was getrapt.

IYces zonder grenzen. In De Meer
| nu eenmaal alles mee. In de Ne-erlandse competitie vallen de con-

V uTenten vanzelf om, in de Cham-
-. jj'°ns League gaan de miljoenen

.°g harder dan de (doel-)punten.
Jax laat zich meevoeren door de
i °'k van successen, laat zich stre-

Vrü 00r e compbmenten van de
Stiekem kijkt de

H*g al over Hajduk Split, over de
'7*artfinales, heen. Naar het voor-
zaal van definale. Dat is gevaar-
J*- ~Wij", wist aanvoerder Danny
~'ld, „wij zijn nu de te kloppen

°eg in Europa. Dat realiseren we; ns terdege."
ij^s Je", glunderde baas Van Gaal
5 er. „als je zo fantastisch kunt
jplenin een wedstrijd waarin niets
|£*r op het spel staat, ben je goed
YJS" De technisch directeur vond
?«s een uitslag van 7-0 bij dit duel
ï?ssen. In de visie van Van Gaal is'
..la iedere kans ook een doelpunt.
u? ar een elftal dat zelfs scherp kan'jven voor een slap slotakkoord,
iag zich misschien wel een echt

Meam noemen.
alles lukte ook. Bijna alle

trokken in een lange rij
J^rbij aan keeper Atmatsidis. De
oriek hoefde alleen twee keer Ouli-a doortocht te verlenen.

s,at moest datworden? Met een be-
jUü-r dat de vuurpijl van de eigen
hns meer vreesde dan die van AEK.
.etl penningmeester die niet meer
eet waar hij de komma nog moeth
Verliespartij

JanTimman
*K>SKOU - De Nederlandse

is in de zevende
or_de van de Schaakolympiadei 1 Moskou teruggeworpen naar.e met Bulgarije gedeelde zeven-
* plaats. Het Oranje-viertal

' Jrloor met 11/2-2 1/2 van het

' i arn uit Bosnië-Herzegowina en

' jï^ftnu 18 1/2 bordpunten.
"h 6 enige verliespartij kwam opaam van Jan Timman, die zich
iar> het eerste bord lelijk verga-. Ppeerde tegen Nikolic.
"

Larssonverslaat
Edberg
TJÜNCHEN _ De Zweedse ten- J
jpser Magnus Larsson heeft ine eerste ronde van het toernooi
JJ1 de Grand Slam Cup in Mun-
ten van zijn landgenoot Stefan

gewonnen (6-4 6-7 8-6).
v e Amerikaan Andre Agassi
Asloeg Thomas Muster uit Oos-
*lrijk (6-3 7-5). Agassi's land-
rn°ot Todd Martin schakelde
* Tsjech Karel Novaeek in twee
ls uit.

Wassen wint
inTel Aviv
AVIV - Nederland heeft de

ijlste ronde van het European
j^HsTeam Championship in Tel
Viv met 2-1 winnend afgeslo-

V-Rogier Wassen won zijnpar-
J tegen Herbert WiltschingMakkelijk met 6- 1, 6-4.

Horn blijft
bondscoach
uOTMARSUM - Hans Hom
.j'jft voorlopig bondscoach van '>,e Nederlandse springruiters.
?et contract van de Twent met

Nederlandse Hippische
sportbond (NHS) loopt 1 januari
J> maar op die datum neemt

(nog) geen afscheid.

Amateurs
onder mes
!|ÈERLEN - Zowel Limburgia
j ŝ RKONS zullen een van hunasisspelers voorlopig moeten
Tassen. In beide gevallenvanwe-
&e een operatie. Dries Aussems

wordt op 29 decem-
t® 1" geopereerd aan een enkel,

Rob Winthaegen
r'KONS) vandaag al onder het.es moet wegens een kapotte
aeniscus.

Milan knokt zich naar kwartfinales
Oostenrijkers. Van de oude kern,
die als sinds 1989 bij elkaar is,
speelden in het Ernst Happel-sta-
dion in Wenen Baresi, Massaro,
Donadoni en Galli. Savicevic was
verkozen als derde spits, achter het
duo Simone/Massaro. „Savicevic

WENEN - Als een straatvechter
knokte het ooit majestueuze AC Mi-
lan zich gisteren in Wenen langs de
modale voetballers van Austria
Salzburg. De formatie van trainer
Capello handhaafde met pijn en
moeite de 1-0 voorsprong uit de

eerste helft. De beloning was de
moeite waard. AC Milan plaatste
zich door de zege, als nummer twee
van groep D, voor de kwartfinales
van de Champions League.
De druk bij de Italianen was zeer
groot. Milan moest winnen van de

speelt een cruciale rol in het elftal,
hij moet ons inspireren", sprak Si-
mone voor de wedstrijd. „Hij is on-
ze Baggio."

Of het door Savicevic of door de
woorden van Galliani kwam, is niet
te achterhalen, maar Milan speelde
vanaf het begin agressief en zocht
voortdurend de aanval. Hoewel de
eerste kans voor de Oostenrijkers
was -doelman Rossi tikte een schot
van Jurcevic op de paal- domineer-
den de Milanezen. In de zesde mi-
nuut scoorde Simone uit een hoek-
schop van Albertini. De scheids-
rechter keurde de treffer echter af,
omdat Massaro buitenspel zou heb-
ben gestaan.
Twintig minuten later maakte Mas-
saro wel een geldig doelpunt. Doel-
man Konrad kon het schot van
Savicevic niet klem houden, waar-
na Simone in de rebound de bal op
de paal schoot. De inlopende Mas-
saro liep met geluk tegen de bal op
en scoorde tot zijn eigen verrassing.

Salzburg gokte niet op een gelijk-
spel. Met dat resultaat zouden de
Oostenrijkers immers zijn geplaatst
voor de volgende ronde. De ploeg
van Otto Baric speelde in een hoog
tempo en was er mede verantwoor-
delijk voor dat het duel aantrekke-
lijk voetbal opleverde.
Milan liep in de tweede helft als een
aangeslagen bokser over het veld.
De Oostenrijkers namen allerisico's
om een gelijkspel te bereiken, de
Italianen verweerden zich met kei-
harde middelen. Met tien man in de
verdediging en met het nodige ge-
luk slaagde de bekerhouder erin de
voorsprong vast te houden.

van Rehn verstoordBARCELONA/MANCHESTER Jo-
han Cruijff gaat in Barcelona pret-
tige feestdagen tegemoet. De Ne-
derlandse topcoach kwalificeerde
zich gisteravond met de Spaanse
landskampioen voor de laatste acht
van deChampions League. Dat ging
in het kolkende maar lang niet uit-
verkochte stadion Nou Camp niet
zonder moeite.

Bayern München ontsnapt aan vroege aftocht
Prettige feestdagen
voor Johan Cruijff

Manchester United had weinig
moeite met Galatasaray, dat na de
snelle treffer van Davies (derde mi-
nuut) geen moment meer in een po-
sitief resultaat geloofde. Beekham
en Keane en een eigen treffer van
Bulent voerden nadien de score op.
De ruime overwinning redde de.
Mancunians echter niet van uit-
schakeling op Europees niveau.Het duel met de verrassende

groepswinnaar IFK Göteborg, dat
zich al lang en breed voor dekwart-
finales had geplaatst, eindigde in
1-1. De Zweedse gelijkmaker van
Rehn viel in de voorlaatste minuut,
nadat Bakero in de 81e minuut de
score had geopend met een achter-
waartse kopbal. „Barca", dat met
de buitenlanders Koeman, Stoits-
kov en Romario speelde, kon zich
het nieuwe puntverlies in de slotfa-
se nog net permitteren.

Naast titelhouder AC Milan ont-
snapte van de bedreigde Europese
topclubs ook Bayern München (4-1
winst bij Dinamo Kiev) aan een
vroegtijdige aftocht. Manchester
United, dat Galatasaray met 4-0
klop gaf, werd door het positieve
resultaat van rivaal Barcelona de
grootste verliezer van de Cham-
pions-League-nieuwe-stijl.
Paris Saint Germain, dat Spartak
Moskou met 4-1 afdroogde, bleef in
groep B zonder puntverlies. De

Franse club speelt in de volgende
ronde tegen Barcelona. De andere
tweekampen: Bayern München -Göteborg, AC Milan - Benfica, Haj-
duk Split - Ajax.

Barcelona hield de fans in het eigen
stadion lang in spanning. De duur-
betaalde spitsen in de Cruijff-bri-
gade lieten het opnieuw afweten.
Toen iedereen al in 0-0 geloofde,
scoorde Bakero. Het spontane
volksfeest dat daarna uitbrak, werd
alleen nog even door de gelijkmaker

Bayern had in Kiev een koude start.
Dinamo verzuimde de kansen te be-
nutten, maar kwam toch verdiend
op voorsprong. Sjevtsjenko had
succes met een afstandschot.
Bayern antwoordde snel. Uit een
voorzet van Papin herstelde Nerlin-
gervlak voor derust het evenwicht.
Papin zette zijn ploeg in de 56e mi-
nuut op het winnende spoor. Papin
en Scholl hielpen Bayern in de slot-
fase aan een geflatteerde zege.

" Milanees Dejan Savicevic (links) is Salzburg-speler Lei Lainer te snel af. Foto: reuter

DOOR YPE MINKEMA

" Giorgos Agoroqiannis (rechts) tracht tevergeefs een schot van Mare Overmars te dwars-bomen. Foto: REUTER

Ajax nieuw wonderteam
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Dankbetuiging
Voor uw vele blijken van medeleven en de war-
me belangstelling bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn vrouw, onze moeder, schoon-
moeder en oma

Annie
Buij srogge-Knops

willen wij u allen hartelijk danken.
Dhr. C. Buijsrogge
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 10 december om 19.00 uur in de
kerk H. Gerardus Majella te Heksenberg-Heer-
len.

De grote belangstelling, devele troostrijke brie-
ven, bloemen en h.h. missen bij het heengaan
van mijn lieve man, zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Jac Engels
hebben ons getroffen. Al dezeblijken van mede-
teven hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.

Liesje Engels-Schlechtriem
Magda, Rob
Chris en Janneke

Kerkrade, december 1994.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 10 december a.s. om 19.00 uur
in de H. Maria-Gorettikerk te Kerkrade-Nul-
land.

tTo Coumans, weduwe van Willem Adams, 86
jaar, De Peel 9, 6097 NL Heel. De plechtige uit-

vaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 9 de-
cember om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Severinus te Grathem.

tCatharina Eggels, weduwe van Peter Füsers,
82 jaar, Swalmen. Corr.adres. De Leucker 27,

6071 CT Swalmen. De crematieplechtigheid zal
vrijdag 9 december in besloten familiekring
plaatsvinden.

tWiel Smets, levensgezel van Mia Hermans, 75
jaar,Pius X hof 128, 6006 AZ Weert. De plechti-

ge uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 9 decem-
ber om 13.30 uur in de St. Josephkerk te Keent-
Weert.

Met droefheid namen wij kennis van het overlij-
den van onze gewaardeerde medewerker

Peter Jozef Paas
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
familie, die wij veel sterkte toewensen.

Bestuur en medewerkers SGWP

tJacobus (Jacques) Dekkers, weduwnaar van
Fia Frijns, Sint Servatiusweg 91, Heer-Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 9
december om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Petrus Banden te Heer.

tHarrie Stevens, 70 jaar, echtgenoot van Mia
Clermonts, L. van Middelhovenweg 7, Maas-

tricht. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 9
december om 11.00 uur in de St. Lambertuskapel
te Maastricht.

tldNdM.__dt.-lGrote sortering
Showroommodellen met zéér lichte
beschadiging m maf

Reeds vanat Ia aC9wjM
Tekeningenkastenvanaf / 695,-

-en Kantoormeubelen
I ____ !___! ■ Koop niet voordat u bij

S 21 Van Dooren bent geweest!
I V_t_l Sittard, Handelsstraat 23 «046-514867

(Handelscentrum Bergerweg)

Notarissen
J.L.Th. Oostwegel en mr. P.W.H.A. Ritzen

te Kerkrade-West
delen mede, dat de openbare verkoop van het pand

Akerstraat 78 te Kerkrade-West
op vrijdag 9 december a.s.

I GEEN DOORGANG ZALVINDENI
tßudy Demmers, 66

jaar, weduwnaar
van Lilo Hurnik. De
uitvaartdienst vindt
plaats op maandag 12
december om 14.30
uur in de Johannes de
Doperkerk te Lim-
mel-Maastricht.

+Freek Boom, 45
jaar, Raamstraat

22, Maastricht. De
uitvaartdienst vindt
plaats op vrijdag 9
december om 11.00
uur in de parochie-
kerk van het H. Hart
(Koepelkerk) te
Maastricht.
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KERSTMARKT KEULEN
Nog enkele plaatsen op (2e) busreis naarKeulse kerstmarkt

Aanstaande maandag kunt u met Schmitz Reizen mee naar
de kerstmarkt in Keulen. De eerste trip (morgen) was snel
volgeboekt, vandaar dat u maandag 12 december in de
herkansing kunt.

Prijs: ’ 30,-
Opstapplaatsen
en -tijden: Susteren (Schmitz) 8.00 uur

Sittard (NS-station) 8.15 uur
Geleen (P-plaats Glanerbrook) 8.30 uur
Heerlen (voorzijde NS-station) 8.50 uur
Kerkrade (Rodahal) 9.10 uur

Aankomst Keulen: ca. 10.30 uur
Vertrek Keulen: om 17.00 uur
Reserveren: Bij alle kantoren van het Limburgs Dag-

blad en de VW-kantoren in Heerlen,
Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld,
Vaals en Gulpen onder betaling van de
reissom.

Verantwoordelijke Reisorganisatie:
SCHMiTZREimZEN, SUSTEREN

Vrienden van het^.
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©GEMEENTE GELEEN
Burgemeester en wethouders
van Geleen maken, ter vol-
doening aan het bepaalde in
artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening j° artikel
3.12 van de Algemene Wet
Bestuursrecht, bekend dat
vanaf vrijdag 9 december
1994 gedurende vier weken
voor eenieder ter inzage ligt

i ter gemeentesecretarie, kamer
I 235:

het door de gemeenteraad
van Geleen in zijn vergade-
ring van 18 november 1994
vastgestelde bestemmings-
plan "Maastrichterbaan II".

Het plan, dat betrekking heeft
op een gebied gelegen aan
de noordzijde van de
gemeente ten westen van de
spoorlijn Sittard/Maastricht en
dat globaal begrensd wordt
door de Veeweg, de Bosweg
en de woonwijk Maastrichter-
baan, voorziet in hoofdzaak
in de realisering van woning-
bouw.
Overigens is het plangebied
ten oosten van de Einig-
hauserweg als globaal eind-
plan opgesteld en het gebied
ten westen van deze weg
als een uitwerkingsplan, zoals
bedoeld in artikel 11 van de
Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning. Het bestemmingsplan
bestaat uit een plankaart,
bestemmingsvoorschriften en
een toelichting.

Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan is afgewe-
ken van het ontwerp, zoals
dit ter inzage heeft gelegen.- De afwijkingen hebben zowel
betrekking op de plankaart,
als de bestemmingsvoorsch-
riften en de toelichting en
zijn voor een deel het gevolg
van het door de Provinciale
Planologische Commissie uit-
gebrachte advies, maar
hoofdzakelijk het gevolg van
de wens de aanwezige beu-
kenlaan te behouden.

Gedurende voormelde termijn
van terinzagelegging kan
degene, die tijdig zijn
zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende
die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is
geweest zijn zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te
maken, schriftelijk bedenkin-
gen inbrengen tegen het
bestemmingsplan. Gelijke
bevoegdheid komt toe aan
eenieder, die bedenkingen
heeft tegen het vastgestelde,
van het ontwerp afwijkende,
bestemmingsplan

Geleen, 8 december 1994.

Burgemeester en wethouders
van Geleen, namens dezen,

het hoofd van de afdeling
Stadsontwikkeling,

J.H.M.G. Beckers.

I
|J VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! —El DIPLOMA CAFÉBEDRIJF ’ 255,'

114 Handelskennis horecabedrijf .
■£_M Vakbekwaamheid restaurantbedrijf UW LAATSTE KANS!
II Vakbekwaamheid slijtersbedrijf 1996 wetswijziging

K^« Examens o.a. 7 juni 1995
V^_H Voor deze cursussen is een vooropleiding niet nodig. É
f-M RIJKSERKENDE VESTIGINGSDIPLOMA'S I
HiSl De opleidingen zijn schriftelijk te volgen of mondeling in o.a. Budel, GeH ■II Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard, Valkenburg, Venlo, Venray en W«

___________H GRATIS voorlichtingsavond startende ondernemers.
HKSI Vraag vrijblijvend een gratis studiegids aan bij het:Wy M Instituut Vakonderwijs, Postbus 1555, 5602 BN Eindhoven
igVVjl Telefoon 040-425526 (ook's avonds) of 04750-15440

LC. J2_____i_____r __WTfvlflP9ff^P99'79V^^P^7^l Erkend door ac Minister van Onüerwi/s en WetenscMt
op grond van ac Wel op ac erkenae onaerwtjsmstetiti
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nieuwe
kalender1 ■ '1995

i s uit!

1 WrrTa________t il. IliSEnE -^ —I \'\ IspSs^- lil'li»EÏ- --\ l ■i -~ —^ï_ïll_______B_^a^^^^^^

I
De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1995 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de \
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.

ft XmKLV*^^i I \W V
Vjï_>^^

Limburgs Dagblad
" A

ik wi1....

als ik
ongeneeslijk
ziek ben
Sterven betekent niet altijd rustig inslapen. U kunt
dement worden, in coma raken, ongeneeslijk ziek worden.
Het stukje vlak voor de dood is vaak onzeker. Wat
gebeurt er met u. Wat wilt u. Wellicht zijn het vragen die
u, of mensen in uw omgeving bezig houden. Daarom is
er nu een boekje over wilsverklaringen en euthanasie.
Vraag het aan en sta eens stil bij straks.

Ja, ik ontvang graag het boekje 'Tussen leven en dood.

Naam: ...m/v
Adres:

Postcode: ___
SIREPlaats: *******

Stuur dc coupon op in een voldoende gefrankeerde enveiop. Als bijdrage in dcportokosten
plakt u f 1,00extra aait postzegels. Adresseren aan: Postbus 978, 1000AZ Amsterdam.



PEKING/STOCKHOLM - De omvangrijkse dopingaffaire in
de Chinese sportwereld kreeg gisteren een vervolg met een
reeks straffen door de internationale sportbonden. Zeven
zwemmers en een atleet kregen een schorsing opgelegd.

De FINA verklaarde haar wereldre-
cord op de 200 meter wisselslag
(2.11,57) ongeldig. De snelste tijd is
nu in handen van haar landgenote
Li Lm (2.11,65). „Ik heb absoluut
geen enkele vorm van dope ge-
bruikt", vertelde de zwemster het
Chinese persbureau Kyodo maan-
dag.

Toch kreeg Lu Bin evenals haar
landgenoten Hu Bin, Xiong Guo-
ming, Fu Yong en Zhang Bin en
landgenotes Zhou Guanbin en,Yang
Aihua ook van de Chinese zwem-
bond een tweejarige schorsing op-
gelegd.

Ander groot nieuws uit de Chinese
sportwereld was gisteren het plot-
selinge stoppen van Liv Dong, we-
reldkampioene op de 1500 meter.
Zij nam haar besluit na een reeks
knallende ruzies met de omstreden
trainer Ma Junren.

Tijdens de Aziatische Spelen van
oktober in Hiroshima reageerden
elf Chinese sportmensen positief op
een dopingcontrole. Van dit elftal
kreeg hordenloopster Han Qiung
voorlopig de hoogste'straf. De In-
ternationale Amateur Atletiek Fe-
deratie (lAAF) sloot haar voor vier
jaaruit van deelname aan wedstrij-
den. De lAAF faxte naar Peking:
„We hebben de Chinese atletiek-
bond formeel op de hoogte gebracht
van het feit dat Han Qing positief
reageerde. Zij is vooruitlopend op
een hoorzitting automatisch voor
vier jaar geschorst."
De internationale zwembond (FI-
NA) schorste wereldkampioene Lu
Bin voor twee jaar. Bij een test tij-
dens het trainingskamp in de aan-
loop naar de Aziatische Spelen
werden in de urine van de Chinese,
die in Hiroshima vier gouden en
twee zilveren medailles veroverde,
sporenvan dehydrotestosteron aan-
getroffen.

FC Utrecht eist
Ajax 1 en 2

op dezelfde dag
UTRECHT- FC Utrecht wil dat
Ajax 1 en Ajax 2 in de kwartfi-
nale van de beker op dezelfde
dag en op hetzelfde tijdstip spe-
len. Het bestuur van de Ut-
rechtse club accepteert niet dathet eerste team van Ajax op
woensdag tegen Feyenoord
sPeelt en Ajax 2 drie dagen la-
ter tegen FC Utrecht in aktie
komt. De club heeft zijn bezwa-
ren schriftelijk aan de voetbal-
bond meegedeeld.
De KNVB heeft voor de kwart-
finale van de beker drie data
lereserveerd: woensdag 22, za-
terdag 25 en zondag 26 februa-
ri- „Wij hebben eerlijk geloot
tegen Ajax 2", zegt voorzitter
Cies Bouwens van FC Utrecht.
»En we willen de garantie van
de KNVB dat we ook werkelijk
tegen het tweedevan Ajax voet-ballen. Dat kan alleen door de
tvyee wedstrijden op hetzelfde
tijdstip en dezelfde dag te laten
sPelen."
Voetballen in Amsterdam op
dezelfde dag en hetzelfde tijd-
stip zal op bezwaren stuiten
Van de politie die dan suppor-
ters van Feyenoord en FC
Utrecht moet begeleiden en
daarvoor de mankracht ont-beert. Half december overlegt
deKNVB met de clubs.

Eleveld geschorst
KERKRADE - Chevremont-trainer Mario Eleveld mag zondag in de
thuiswedstrijd tegen RKVCL voor, tijdens en na het duel niet in de
kleedkamer van zijn ploeg verschijnen. Eleveld is namelijk voor een
duel geschorst, omdat hij in de strijd tegen SVN scheidsrechter Vel-
trop beledigde. Toen de arbiter Chevremont-doelman Knippenberg
een rode kaart gaf, toonde Eleveld de scheidsrechter vervolgens ook
een dubbelgevouwena4-tje dat eveneens rood was.

trainerscarrousel

BOBSLEESCHAATSEN

sportkort
/* SKI - De organisatie van de
Wereldbekerwedstrijden alpine
J*l in de Oostenrijkse plaats
ankt Anton heeft de internatio-

pie federatie (FIS) in Parijs la-en weten dat de afdaling en sla-
°tr_ voor mannen op 17 en 18
gember niet door kunnen gaan
"egens onvoldoende sneeuw.

? TENNIS - De tennissers Sergiruguera en zijn Spaanse land-
Penoot Alberto Berasategui heb-
.en zich afgemeld voor de Aus-
*"ahsche Open die van 16 tot en
/*et 29 januari in Melbourne
"°rdt gehouden. Bij de vrouwen
ontbreekt de nummer twintig~an de wereldranglijst Iva Majo-
-11 uit Kroatië.

* TURNEN - De Roemeense
gemier Nicolae Vacaroiu heeft
|je nationale turnsters met een
Premie beloond voor hun goede
Prestaties tijdens het WK vooran denteams in Dortmund. De

eVen atleten en de trainer ont-angen ieder een bedrag vanru im 6000 gulden. Na het ver-
jaren van de Europese titel in
jnei moesten de turnsters eerst in
taking gaan voordat ze een he-ining kregen.

"VOETBAL - Ajacied Jari Lit-
"nanen is opgenomen in de natio-
nale voetbalselectie van Finland

de EK-kwalificatiewed-
trijd tegen San Marino volgen-ds Week woensdag.

sportop tv
vandaag

Ned 2: Studio Sport.
J'oo-17.15 Dld 2: Sport Heute.!°-39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
}° 15-19.10RTL Television: Sport.
'9-30-20.00 BRT 1: Sport.

Ned 3: Sportjournaal.
«"» 25-23.55 RTL 4: Sport."u 19-01.19 Ned 3: Tennis: Grandslam-
°ernooi in München.

prijsvragen
l"<% 10: 4-5-11-12 - 13 - 15 - 16.'9 -23-29-40-43- 44 - 46 - 52 - 54'b. -62 -66 - 67.IJ'tse lotto: Trekking A: 15 - 21 - 34.7*' - 38 - 46. Reservegetal: 13. Trek-*>hg B: 16- 21 - 28 - 35 - 40 - 49. Reser-

25.
*Pel 77: 5 0 3 7 9 7 5. Super 6: 0 1 1 1

«Jgische lotto: 2 - 8 - 14 - 19 - 25 -(_Reservegetal 23. Joker: 5 8 0 3 5 0 9.*under voorbehoud)

BADMINTON

BILJARTEN

Chinese dopingzondaars geschorst
Straffen zwemmers en atleet variëren van twee tot vier jaar

# Wereldkampioene zwemmen Lu Bin werd door de FINA voor twee jaar geschorst. „Ik
heb absoluut geen enkele vorm van dope gebruikt", beweert Lu Bin. Foto: REUTER

I " WELTEN - RKVV Weltania
r Harry Coenen gaan aan het
'Jid van het lopende seizoen uit
'Kaar. Coenen is dan tweeën-

eenhalf jaar werkzaam geweest
'j de afdelingsclub.

J* Jos Erkens heeft zijn contract
?'j GVCG met één jaarverlengd,

wordt het tweede seizoen
Van Erkens bij de afdelingsver-
eniging uit Guttecoven.

' . Ton Golsteyn, bezig aan zijn
p'erde seizoen bij vierdeklasser

zet er op het einde vanac rit een punt achter. Hij wordt
°Pgevolgd door Sip Bergsma die

werkzaam is bij der-aeklasser Caberg.

* Sjef Bongers, trainer bij der-
deklasser Megacles, zal deze
l'uo, waar hij dit seizoen voor
let eerst werkzaam was, op het
eir_de van het seizoen al weer
blaten.

Van Velde gaat vooruit

Samaranch
verdedigt zich
voor rechter

LAUSANNE - Juan
Antonio Samaranch
heeft in Lausanne
geen tegenstanders
aangetroffen bij de
rechtszaak van het
Internationaal
Olympisch Comité
tegen de schrijvers
van het boek The
Lords of The Rings.
De Engelsen Vyv
Simson en Andrew
Jennings stuurden
niet eens een advo-
caat naar Zwitser-
land.

In het boek, versche-
nen in dertien talen,
stellen de twee au-
teurs het fascistische
verleden van de
lOC-voorzitter en de
corruptie binnen de
olympische top aan
de kaak. Het lOC
diende een klacht
wegens laster in.

Simpson en Jennings
lieten tevoren weten
niet naar Lausanne
tereizen voor het ge-
ding. „Wij staan nog

steeds voor 100 ach-
ter de inhoud van
ons boek." Rechter
Jean-Daniel Martin
was hoogst verbaasd
helemaal niemand
van de verdediging
aan te treffen. Hij
haalde de middag-
sessie dan ook van
derol.

Samaranch verde-
digde zich tegen de
aantijgingen in het
boek. „Ik ben nog tot
Spaans ambassa-
deur in Moskou be-
noemd na het herstel
van de democratie.
Ik stond overigens
liever voor de
Spaanse rechtbank
want daar kent men
mijn verleden be-
ter."

voel dat het in vergelijking met vo-
rig weekeinde steeds beter gaat,"
zei Van der Velde. „Het is nu be-
langrijk dat ik stabiel ga rijden. Ik
voel dat het niveau van vorig jaarer
zeker in zit."

Chaos in Nigeria
IBADAN - Een commissie van'de wereldvoetbalbond (FIFA) is gisteren
bij aankomst in Nigeria geschrokken van de organisatorische chaos rond
het wereldkampioenschap voor junioren, dat volgend jaar maart in het
Afrikaanse land moet worden gehouden. Velden waren in slechte staat,
spelershotels kampten met vele gebreken en voor de media waren nog
vrijwel geen voorzieningen getroffen.

OBIHIRO - Schaatser Gerard van
Velde krijgt zijn slag langzamer-
hand te pakken. De sprinter eindig-
de tijdens de wereldbekerwedstrijd
in de Japanse stad Obihiro op 500
meter als negende (in 38,19) en op
de 1000 meter als zevende (1.16,72).
„Ik ben nog niet tevreden, maar ik

de 500 meter eindigde hij met 39,44
als laatste. „Andries had een volle-
dige off-day," zei coach Floor van
Leeuwen. „Hij heeft er absoluut
geen verklaring voor. Het mag een
keer gebeuren, als het maar bij één
keer blijft." Vandaagkrijgt Kramer
een herkansing op detweede 500 en
1000 meter.

Ook Christine Aaftink zette betere
tijden dan eerder dit seizoen neer.
Op de 1000 meter liet ze de elfde
tijd (1.26,21) noteren. „Ik moet al-
tijd even zoeken naar mijn slag,"
aldus de schaatster uit Baambrug-
ge. „Hoe meer wedstrijden ik rijd,
hoe beter het gaat. Ik heb vorig jaar
een heel slecht seizoen gereden,
maar ik voel dat ik nu weer in de
lift zit."

Veldkamp
Bart Veldkamp heeft zich afgemeld
voor de wereldbekerwedstrijd
schaatsen die komend weekeinde in
de Noorse plaats Bergen plaats-
vindt. De Hagenaar heeft griep.

sport incijfers

Alleen de prestaties van Andries
Kramer, afgelopen weekeinde' bij
wereldbekerwedstrijden nog de
beste Nederlander, vielen tegen. Op

Martin Hersman neemt de plaats
van Veldkamp in. De Nederlandse
kernploeg bestaat verder uit Arjan
Schreuder, Rintje Ritsma en Falko
Zandstra.

Ijshockeyers
stappen op
CHICAGO - De gesprekken tus-
sen spelers en eigenaars van
clubs uit de Amerikaanse ijshoq,
keycompetitie zijn in Chicago
afgebroken. De vertegenwoordi-
gers van de spelers stapten boos
op nadat de eigenaars een voor-
stel hadden ingediend om belas-
ting te heffen op salarissen van
spelers bij de rijke clubs.

Basketbal
peperduur
NEW VORK - De televisiemaat-
schappij CBS heeft voor een be-
drag van 1,725 miljard dollar
(ruim drie miljard gulden) het
recht verkregen basketbalwed-
strijden uit de Amerikaanse uni-
versitaire league uit te zenden.
De overeenkomst heeft een gel-
digheid van acht jaar. CBS liep
vorig jaar de rechten op uitzen-
ding van footballwedstrijden
mis. Die gingen voor een bedrag
van 1,58 miljard dollar (circa 2,8
miljard gulden) naar Fox, dat
een contract tekende voor vier
jaar.

CORRIENTES - Diego Marado-
na heeft zijn functie als coach
van de Argentijnse voetbalclub
Deportivo Mendiyu neergelegd.
Hij verklaarde zijn besluit te
hebben genomen wegens de kri-
tiek die clubvoorzitter Roberto
Cruz uitte na de nederlaag van
Deportivo Mendiyu tegen Ne-
well's Old Boys (0-2). Maradona
liet de mogelijkheid open op zijn
besluit terug te komen als Cruz
zijn woorden intrekt.

Maradona legt
trainers jobneer

Schuiteman in
Jong Oranje
LEVERKUSSEN - Bondscoach
Rinus Israël van Jong Oranje
heeft de bij Bayer Leverkusen
spelende Bernard Schuiteman
geselecteerd voor Jong Oranje.
De uit Garderen afkomstige spe-
ler van de Bundesliga-club is
opgeroepen voor de partij tegen
Luxemburg, volgende week
dinsdag in het Utrechtse stadion
Galgenwaard. Schuiteman, af-
komstig van Veluwse Boys,
speelt voor het vierde seizoen bij
Bayer.

Telstar huurt
PSV'erVerhagen
VELSEN - Roberto Verhagen
speelt de rest van dit seizoen
voor Telstar. De van PSV afkom-
stige voetballer bereikte een ak-
koord met de Velsense eerste-
divisieclub. Eerder op de dag
werden Frank Arnesen namens
PSV en Cees van der Horst, het
bestuurslid technische zaken van
Telstar, het al eens over het
huurcontract, waarin bovendien
een optie tot koop is opgenomen.

BORN - Morgenavond speelt de
kersverse Nederlandse herfst-
kampioen TTV Bartok/Van
Sloun Interieur in Buchten in de
derderonde van de Europacup 2
(Nancy Evans Cup) tegen de
Franse bekerhouder SAG Cestas
uit Frankrijk.
CAG Cestas is een gereouteerde
tafeltennisclub. Coach Piet van
Sloun van Bartok: „Het wordt
een enorme klus, het lijkt telkens
een finale. We starten als under-
dog, maar hopen met de steun
van onze fanatieke aanhang voor
een verrassing te zorgen".
De EC-wedstrijd in 't Baanhoes
in Buchten/Born begint om 19.30
uur.

Bartok rekent
op verrassing

Van Dijk
te gretig
BANGKOK - Badmintonner Je-
roen van Dijk dichtte zichzelf op
de eerste dag van de Grand Prix-
finale in Bangkok net iets te veel
winstkansen toe. De Rotterdam-
mer won in zijn partij tegen de
Chinees Dong Jiong de eerste set
(17-15) en lonkte in de tweede
set verscheidene keren naar een
verrassende overwinning. Van
Dijk verkrampte echter op de
beslissende momenten. Via 7-2,
10-6 en 12-10 ging de tweede set
met 14-18 alsnog verloren. In de
derde set was hij kansloos: 6-15.

Merson ontsnapt
aan vervolging
ST ALBANS - Cocaïneverslaaf-
de voetballer Paul Merson wordt
niet vervolgd voor drugsbezit.
Dit heeft depolitie in St. Albans,
Hertfordshire, bekendgemaakt.
De spits van Arsenal en het En-
gelse elftal deed onlangs in de
krant Daily Mirror een ophefma-
kende bekentenis over zijn
drugsgebruik. Hij snoof per
avond voor vierhonderd gulden
aan cocaïne. Hij bekende ook
een zware gokker te zijn. Merson
kreeg wel een justitiële waar-
schuwing. De voetbalbond
schorste hem voor zes weken.
Merson ondergaat intussen een
ontwenningskuur.

Als derde Duitse club naarkwartfinales
Frankfurt voorbij Napoli TENNIS

Bangkok. Grand Prix-finale, eerste dag
Mannen, groep A: Dong Jiong - Van
Dijk 15-17 18-14 15-6, Suprianto - Per-
madi 15-9 18-15. B: Wiranata - Lioe
Tiong Ping 14-17 15-9 15-5. D: Kusuma
- Sun Jun 15-13 15-3. Vrouwen, groep
A: Susanti - Plangvech 11-4 11-3. B:
Audina - Xiaoqing 5-11 11-6 12-9.

Winterberg. WB tweemansbob. Eind-
stand na twee races: 1. Prusis/Pluksna
1.53,13, 2. Lueders/Pyc 1.53,16, 3. Göt-
schi/Acklin 1.53,24, 4. Wiese/Bartsch en
Scherrer/Frei 1.53,26, 6. Hoppe/Hanne-
mann 1.53,28, 7. Lori/Baptiste 1.53,33,
8. Shimer/Jones 1.53,39, 9. Huber/Tar-
taglia 1.53,40, 10. Tout/Lennox 1.53,42.
Stand wereldbeker: 1. Huber 90 pun-
ten, 2. Götschi 82, 3. Shimer 79.

Obihiro. Wereldbeker sprint. Mannen.
500 m: 1. Honi 37,46, 2. Kim Yoon-
man 37,87, 3. Klevtsjenia 37,95, 4. Ku-
roiwa 38,01, 5. Njos 38,02, 6. Hamami-
chi 38,06, 7. Stróm 38,08, 8. Inoue 38,17,
9. Van Velde 38,19, 10. Ireland. WB-
klassement: 1. Horii 110 punten, 2.
Shimizu 75, 3. Kim Yoon-man 71. 1000
m: 1.Kim Yoon-man 1.15,75, 2.Yukiro-
ni Miyabe 1.15,79, 3. Horii 1.16,24, 4.
Yasunori Miyabe 1.16,63, 5. Bouchard
1.16,66, 6. Kelly 1.16,70, 7. Van Velde

a.16,72, 8. Brunner 1.17,01, 9. Leeu-
wangh 1.17,09, 10. Njos 1.17,14. WB-
klassement: 1. Kim Yoon-man 105 pun-
ten, 2. Yukinori Miyabe 75, 3. Yasunori
Miyabe en Horii 65. Vrouwen. 500 m: 1.
Blair 41,13, 2. Garbrecht 41,38, 3. Auch
41,43, 4. Ravilova 41,45, 5. Hua 41,68, 6.
Schenk 41,74, 7. Okazaki 41,81, 8. Shi-
mazaki en Kusonose 41,89, 10. Hoiseth
41,92. WB-klassement: 1. Blair 120
punten, 2. Schenk 78, 3. Ravilova 69.
1000 m: 1. Kusunose 1.23,70, 2. Blair
1.23,81, 3. Garbrecht 1.24,02,4. Hoiseth
1.24,89, 5. Witty 1.24,98, 6. Ravilova
1.25,02, 7. Volker 1.25,17, 8. Auch
1.25,27, 9. Morton 1.25,99, 10. Dascalu
1.26,20. WB-klassement: 1. Blair 105
punten, 2. Kusunose 100, 3. Garbrecht
70.

Tel Aviv. Europees landenkampioen-
schap mannen. Eerste ronde: Nederland
- Oostenrijk 2-1. Wassen - Wiltschnig
6-1 6-4, Kernpers - Schranz 6-3 3-6 2-6,
Kempers/Notenboom - Schranz/
Strengberger 6-3 7-6. Nederland mor-
gen tegen Zwitserland.
München. Grand Slam Cup. Mannen,
10,2 miljoen gulden. Eerste ronde: Lars-
son - Edberg 6-4 6-7 8-6, Agassi - Mus-
ter 6-3 7-5. Martin - Novaeek 7-6 6-4.

Cergy Pontoise. Challengertoernooi.
Vrouwen, 88.500 gulden. Eerste ronde:
Nowak - Kamstra 6-3, 6-2. Tweede ron-
de: Basting - Montolio 5-7 6-3 7-5.

NAPELS - Eintracht Frankfurt
heeft zich gisteren als derde Duitse
club geplaatst voor de kwartfinales
van de UEFA-beker. In Napels won
de ploeg van trainer Heynckes met
1-0 van het Italiaanse Napoli. De
enige treffer kwam op naam van
ex-international Ralf Falkenmayer.
Scheidsrechter Mario van der Ende
legde in de slotfase de wedstrijd en-
kele minuten stil. Vanaf de matig

gevulde tribunes werden allerlei
voorwerpen het veld opgegooid,
waaronder een flesje met water.
Van der Ende overlegde kort met
zijn grensrechters en de coach van
Napoli, Boskov, alvorens het duel te
hervatten.
Het incident was het gevolg van de
groeiende onvrede bij de Italianen.
Zij dienden de 1-0 achterstand weg
te werken twee weken geleden op-

gelopen in de eerste wedstrijd. Voor
rust domineerde Napoli het duel,
maar Bordin, Policano en Buso ver-
zuimden eenvoudige kansen te be-
nutten. Na de treffer van Falken-
mayer in de 56e minuut gaven de
Italianen de moed op. De wedstrijd
ontaardde in een schoppartij. Van
der Ende deelde zes gele kaarten
uit: vier aan de Italianen en twee
aan de Duitsers.

Gent. Finale wereldbeker driebanden
(BWA). Kwalificatie: Arnoute - Hen-
drickx 3-1 (gemiddelde 1,085/1,527),
Broeders - Van Daalen 3-0 (1,500/
0,750), Van Uura -. R. Nicodem 3-2
(1,228/0,701), Vredevelt - Van de Berg
3-1 (0,710/0,702), Habraken - Gieskens
3-2 (1,377/1,181).

■" Duel om de bal tussen Roberto Bordin (links) van Napoli en Jan Furtak van Eintracht
Frankfurt. Foto: ANP
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Auto's
MERCEDES Benz 200 plus
Radio-cass., trekh., LPG,
APK 11-95, 8 04458-2166.
MERCEDES 250 diesel, alle
extra's, bwj. 11-92, schade-
vrij, met onderh.boekjes en
nat.autopas. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant.v. Elenstr.
54, Maastricht, B 043-434932.
Te koop zeer exclusieve
MERCEDES 280, omge-
bouwd tot SEC, bwj. '83, 045-
-217358 van 9.00-17.00 uur,
na 1700uur 045-220485.
Te koop MERCEDES 200 D,
bwj. 8-'B5, kl. wit, pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-751438.
Automaat MERCEDES
190E, alle extra's,

’ 12.500,-. Tel. 046-337377.
Te k. MB 190 D, bwj. 12-'B4,
186.000 km., pr. ’9.750,-. B
046-339031, b.g.g. 745103.
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. '86 met div. extra's. Tel.
046-758273, na 17.00 uur.

MAZDA 323 1.3 16V LX, juli
1990, rood, 1e eig., nieuwe
uitlaat en remblokken voor

’ 10.500,-. Info: Chevre-
montstraat 2, Kerkrade.
Telef. 045-453655.
Te koop MAZDA RX7 Targa
in perf. st, bwj. '84, pr.
’7.900,-. Tel. 04492-1304.

Te koop Ford SIËRRA com-
bi 1.8, autom., bwj. '87. Telef.
045-250676.
Te k. Ford ESCORT, APK,
bwj. '79. ’1.000,-. Telefoon
045-724545.
GOLF Oer GTi, 198C. APK,
wit, vraagprijs ’ 1.750,-. Tel.
043-646589.
Te k. GOLF 2, 1300, bwj. '84,'
z.g.st, vr.pr. ’3.650,-. Telef.
045-461313.
Te k. HONDA Sabre 1100,
zwart, bwj. '90, z.g.a.n.,
’10.000,-; Antieke eethoek

’ 500,-. Telef. 046-518010.
Te koop HONDA Civic, bwj.
'85, ’3.250,-. Telef. 045-
-318611 na 18.00uur.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '88.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant.v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, B 043-434932.
Aut. Honda CIVIC, 1e eig.,
bwj. '86, i.z.g.st, ’5.950,-.
Telef. 046-524669.
Te k. Honda AERODECK
2.0 EX, st.bekr., 5-gang, get.
glas, 15" stervelgen met nwe.
banden, schuif-/kanteldak,
APK, bwj. '86, ’ 7.500,-. S 046-
-528646.
Te k. Honda CIVIC 1.5 DXi
16V Miami, 3-deurs, nieuw
model '93, kl. Ferrarirood,
met sportvelgen, spoiler,
zeldzaam mooi, ’21.500,-.
Telef. 043-254462.
Honda ACCORD, '80, au-
tom., 1e eig., 70.000 km.,
APK, ’1.250,-. 045-322463.
Te k. 2x B-KADETT Station-
car, bwj. '73, vr.pr. ’1.250,-.
Telefoon Ó45-708674.
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 LANCIA Delta 1.3,
bwj. 10-'BB, lichte plaat-
schade, vr.pr. ’4.750,-, mr.
mog. Telef: 045-316264.
Lancia THEMA i.E. Turbo,
veel extra's, bwj. '87,

’ 7.250,-. 046-758273.
LANCIA dedra 2.0 ie bwj.
1991, grijsmet, Im-velgen,
75.000 km, radio.Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Lancia DELTA 1.3 SE bwj.
1989, wit, Im-velgen, getint
glas. Officieel Saab dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Lancia DELTA 1.3 SE bwj.
1989, wit, " Im-velgen, getint
glas. Officieel Saab dealer
Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
Te koop MAZDA RX 7, bwj.
'79, APK t/m 27-5-95,

’ 4.000,-. Tel. 045-219612.
Te k. MAZDA 323 GLX, mo-
del '86. Bovag-gar. J. Rom-
pelberg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, B 043-434932.
MAZDA 323 HB, bwj. 1985,
APK 07-95, ’ 2.950,-.
Telefoon 045-255784.

Te k. MAZDA 323 1.3, i.z.g.
st, bwj. '85, van ’6.950,-
-voor ’4.950,-. Bos Heerlen
BV, B 045-724545.
MERCEDES 230 E autom.,
sportw., afst.alarm, '86, vr.pr.

’ 15.750,-. 046-582560.
MERCEDES 190 diesel, bwj.
'84, i.z.g.st, vele extra's,
moet weg. 04750-40377.
Van part. MERCEDES 190D,
bwj. '86, 199.000 km., grijs-
metall., cv., perfecte staat,
vr.pr. ’ 14.950,-. Mergelse-
weg 6, Heerlen (Weiten). Tel.
045-742187.
Mini METRO, bwj. '81, APK
'95, auto is nieuw, ’1.150,-.
Tel. 04492-5833.
Te k. MINI VAN 1000 cc en
Mini Pick-up 1000 cc, beide
Engels kent. S 046-526955 of
045-425836-
Te k. MITSUBISHI Colt
1500 GLX, met enkele
extra's, bwj. '86. Telef. 046-
-373301 na 18.00 uur.
Te k. MITSUBISHI Cordia,
bwj. '84, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-316994.
Te k. Mitsubishi LANCER
1.2, bwj. '87, 4-deurs, t.e.a.b.
B 04406-10589.
Te k. Mitsubishi TREDIA
autom. 10-'B3, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-250765.
Te k. NISSAN Primera, bwj.
'91, 2.0, 5-drs., 1e eig.,
74.000 km., gar. onderh.,
vaste pr. ’21.500,-. Tevens
te k. VW Kever, '75, geh. op-
gekn. en uitgeb., APK 9-95,
vaste pr. ’6.000,- of te ruil
tegen kl. auto. 045-313625.
Te koop NISSAN Sunny 1.3
bestel bwj. '84, vr.pr.

’ 1.500,-. 045-754061.
Te k. NISSAN Stanza, bwj.
'84, APK 4-95, vraagprijs
’1.900,-. Tel. ■ 04405-4042,
na 18.00 uur.
Te koop NISSAN Prairie 1.8
Station, bwj. 12-'B4, trekh.,
APK 5-95, i.z.g.st, vr.pr.

’ 2.600,-. B 04454-64234.
Te k. Nissan SUNNY 1.3
SLX, bwj.'BB, 74.000 km.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant.v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, a 043-434932.
Nissan MICRA 1.2 L, bwj.
'90. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, B 043-434932.
Nissan PRIMERA 2.0 i SLX,
bwj. '91, Sedan, centr. vergr.,
el. ramen, kl. antraciet,
’19.000,-. Telef. 04954-
-2153/1685.
Te k. Nissan CHERRY 1.5
GL, bwj. '83, APK '95, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-455700.
NISSAN Micra automatic '84,
i.z.g.st., vr.pr. ’4.600,-. 046-
-582560.
Te koop Opel CORSA HB
bwj. '87, pr. ’5.650,-, 3-drs.
1000CC. Tel. 043-475530.
Te koop Opel CORSA 1.2
TR, wit, met sportv. en trekh.,
bwj. '85, vr.pr. ’4.250,-.
Telef. 043-631108.
Te k. Opel KADETT 1300, 4-
deurs, 5-gang, sunroof, bwj.
'89. Inr. mog. 045-324067.
Te koop Opel VECTRA
1800 GL, bwj. '90, gunstige
prijs, elke keur. toegest. Te
bevr. Wolverlei 6, Kerkrade,
Telefoon 045-424426.
Te koop OPEL Kadett, bwj.
'82, APK 7-95, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-275146.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'78, voor onderdelen (sloop-
auto). Tel. 045-352835.
Te k. Opel KADETT, bwj '82,
APK 11-95, blauw, i.z.g.st,
geen roest. B 043-219240.
AUTOMAAT v. bovagbedr.
Opel Kadett '82, als nieuw,
97.000 echte km's, met nat.
autopas, schuifd., get. glas,
groenm., ’3.250,-. Met gar.
en 1 jr. APK. 045-244947.
Te koop Opel CORSA 1.2 S,
bwj. '86, sportief, radio +
trekh., APK 11-95, pr.n.o.t.k.
Tel. 04405-1941.
Te koop Opel KADETT HB
13N, 2-drs, trekhaak, bwj. 6-
'Bl, APK 9-95, ’1.300,-.
Telef. 045-463081.
Te koop OPEL Kadett 1.3.,
bwj. sept. '89, APK okt. '95,
div. extra's, vr.pr. ’13.500,-.
Tel. 045-318699.
Te k. Opel MANTA CC 2.0
GT/E, type '80, APK 7-95,
pr. ’ 950,-. B 04498-56704.

Te k. MAZDA 323, bwj. '82, i.
g.st, APK 11-95, vr.pr.

’ 2.750,-. Telef. 046-
-370916 na 18.00 uur.
MAZDA 626 1.8 GLX bwj.
1988, wit, stuurbekr., elektr.
ramen, 5-deurs, LPG. Offi-
cieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
2x Opel KADETT 1.3 LS,
bwj. '87 + '89, 72.000 km.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant.v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, 8 043-434932.

Te k. Opel KADETT 12S,
bwj. '85, i.z.g.st, vr.pr.
’6.250,-; Ford Fiësta Festi-
val, bwj. '85, ’6.250,-. Vos-
kuilenweg 123, Heerlen.
Opel KADETT aut, bwj. '82,
APK '96, i.z.g.st., ’1.350,-.
Telef. 046-513425.
KADETT 1.3i Club uitv., '89,
z.g.a.n., div. extra's, 1e eig.,
’8.500,-. 046-511293.
Te k. Opel CORSA 1.2 N, s-
deurs, luxe uitv., bwj. 9-'BB, i.
Z.g.st. B 043-617214.
Te k. weg. auto v.d. zaak
Opel KADETT 1.7D, 5-drs.,
get. glas, 5-gang, radio-
cass., rood, uitst.st.v.onder-
h., bwj. 7-'9O, APK 10-95,
’9.250,-. Tel. 046-519001.
Te koop OPEL Senator, in
nw.st, ’1.750,-. Tel. 043-
-643482 Of 04406-41305.
Te k. Opel KADETT autom.,
bwj. '84, 5-drs., ’2.250,-.
Tel. 046-580118.
Te k. KADETT 13 S, s-
deurs, bwj. '83, APK 8-95,
pr. ’1.850,-. a 045-258271.
Te koop OPEL Kadett 1300
GL, bwj. '88, kleur rood,
’8.250,-. Tel. 046-758273,
na 17.00 uur.
OPEL Corsa 1.2 S 3-drs.,
'84, i.z.g.st, zilver met stri-
ping. 046-582560.
Opel REKORD 2.0 LS sta-
tioncar bwj. 1985, blauwmet,
LPG, ’ 4.500,-. Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66, Heerlen. Tel.
045-428840.
Te k. Opel KADETT autom.,
bwj. '85, i.z.g.st, v. ’7.450,-
-voor ’6.450,-. Bos Heerlen
BV, B 045-724545.
Te koop PEUGEOT 504
Pick-up diesel bwj. '86, APK,
’4.000,-. Tel. 043-211884.
PEUGEOT 2.5 Accent, bwj.
'86. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
PEUGEOT 305 GL type '84,
APK 7-95, nw.st, ’1.350,-.
Telef. 045-317675.
PEUGEOT 205, 3-deurs,
schuifdak, t.'9l, vr.pr.
’11.750,-. a 04406-10589.
Te k. PEUGEOT 505 stati-
oncar, bwj. '84, perf. st, vr.
pr. ’ 4.750,-. a 046-754219.
Te koop rode PEUGEOT
309, bwj. '88, i.z.g.st. Tel.
046-372393.
Liefhebbers! PEUGEOT 504
Tl Coupé V 6 pininfarina,
weinig werk!! Koopje! Telef.
045-720221, 19.00-23.00
uur.
PEUGEOT 205 GRD, 5-drs.,
kl. zwart, plm. 77.000 km., i.
z.g.st, bwj. '91, RDW gek.,
vr.pr. ’13.950,-. Wilhelmi-
naplein 6, Schinveld. Tele-
toon 045-253155.
PEUGEOT 505 GTi autom.,
t. '84, alle extra's, APK 1-96,
’2.450,-. Tel. 045-212088.
PEUGEOT 405 1.9 GRi bwj.
1989, l.blauw, 7.100 km; 405
1.6 GLi bwj. 1990, dl.blauw,
75.000 km. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66, Heerlen. Tel. 045-
-428840.
Te koop PEUGEOT 205
GRD Diesel, 1984, ’3.750,-.
Insula 52, Heerlen
Te koop RENAULT 11 GTL,
bwj. '86, grijsmetallic, vr.pr.

’ 3.850,-. Telef. 045-
-713160 na 18.00 uur.
RENAULT 5 GTL, bwj. 10-
-'B5. Bovag-gar. J. Rompel-
berg, Ant.v. Elenstr. 54,
Maastricht, a 043-434932.
RENAULT 9 bwj. '83, APK,
rood, 5-drs., vr.pr. ’1.350,-.
Tel. 046-581815.
Te k. RENAULT 5, bwj. '84,
58.000 km., met onderh.
boekje, sunroof, nwe. ban-
den + uitlaat, i.z.g.st, vr.pr.
’2.500,-. B 043-614476.

Opel KADETT 1.4 iClub, bwj. F
'90. Bovag-gar. J. Rompel- 'i
berg, Ant.v. Elenstr. 54, C
Maastricht, B 043-434932. "Opel KADETT 1.3 GT, bwj. t
'87. Bovag-gar. J. Rompel- <berg, Ant.v. Elenstr. 54, (
Maastricht, B 043-434932.
Opel VECTRA 1.61 GL, bwj. (
11-'B9. Bovag-gar. J. Rom- j
pelberg, Ant.v. Elenstr. 54, -|
Maastricht, B 043-434932. -Te k. Opel ASCONA 1600
Diesel, APK, bwj. '84, vr.pr. i
’1.950,-. Inruil mogelijk. c
Telef. 046-374058. j
Opel CORSA, bwj. '85. Zien ]
is kopen. Dr. L.T. Wietenstr.
17, Brunssum. 045-255304. (
Opel KADETT 1.35, kl. wit, J
bwj. '86, 3-drs. Telef. 04954- t
2153/1685. t
Opel CORSA 1.0, bwj. '85, 3- J
drs., kleur grijsmetall. Telef. <04954-2153/1685. (
Te k. Opel KADETT bwj. '81, J
nieuwe APK, div. extra's J
(uitgeb., sportstuur, sport- -velgen enz.). Pr.n.o.t.k. Tel.
045-460347.
Te koop Opel ASCONA 1.6
S 4-drs., '82, mooie auto.
Tel. 04454-65553.
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.
Te k. KADETT, bwj. '77,
APK '95, sportstuur, ’350,-.
Telefoon 04492-5833.
Te k. Opel REKORD station,
bwj. '84, APK 8-95,

’ 2.250,-. Tel. 045-320229.

SUZUKI Alto GL, '87, 3-
deurs, wit, APK 11-95,

’ 4.950,-. 045-255784.
Suzuki ALTO GL nw. mod.
1989, 5-drs., kl. wit, 1:22,

’ 7.250,-. 046-583015.
Te k. 3-deurs SUZUKI Jeep
SJ 410, geel kenteken, bwj.
11-'B4, i.z.g.st. Dorpsstr. 19,
Bingelrade.
Te k. Suzuki ALTO, bwj. '84,
i.g.st, ’1.950,-. Telefoon
045-724545.
Te k. SUNBEAM Talbot 1.6
S, 3-deurd, APK 9-95, vr.pr.
’BOO,-. B 045-310495.
Te koop TOYOTA Starlet,
bwj. '87 met trekh. en
nieuwe APK, vr.pr. ’5.750,-.
Tel. 045-429175.
Te k. Toyota CELICA, bwj.
'81, APK 11-95, div. extra's.

’ 900,-. B 045-423854
Toyota STARLET DX, bwj.
'86 + '88. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant.v. Elenstr.
54, Maastricht, B 043-434932.
Toyota COROLLA 1.6 XL
Sport, bwj. '89, 55.000 km.
Bovag-gar. J. Rompelberg,
Ant.v. Elenstr. 54, Maas-
tricht, B 043-434932.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
Liftback, rood, bwj. '88. Bo-
vag-gar. J. Rompelberg, Ant.
v. Elenstr. 54, Maastricht, S
043-434932.
Toyota COROLLA 1.6i, s-
drs., bwj. '89, blauwmetall.
04954-2153/1685.
Toyota STARLET 1.3 3-drs,
zilvermetall., bwj. '87. Telef.
04954-2153/1685.
Toyota CAMRAY V6, 24
ventile 2.5, 161pk., 08-'BB.
Vele extra's. DM 11.000,-.
Tel. 00-49.240481864.
Te k. GOLF diesel APK ge-
keurd, bwj. '80, vaste pr.

’ 750,-. 045-754061 na
20.00 uur 325823.
Te koop VW JETTA 1980,
APK 8-95. Telefoon 045-
-727735.
GOLF 1600, bwj. '83, uitgeb.,
sp.vlgn., GTi int. v. Golf 11,

’ 3.250,-. 045-254236.
Te k. VW POLO coupé Fox,
bwj. '88, km.st. 52.000, W.
donkerblauw, pr. ’6.900,-. B
046-583819 na 18.00uur.
Te koop GOLF 13C rood, s-
drs, onderh.boekje aanw.,
bwj. 9-4-'B7, vr.pr. ’7.400,-.
Telef. 045-711212.
Te k. VW POLO 13 Fox, bwj.
'87 + '88, 77.000 km. Bovag-
gar. J. Rompelberg, Ant.v.
Elenstr. 54, Maastricht, S 043-
-434932.
VW GOLF CL/Luxe Touruitv.,
bwj. '88. Bovag-gar. J.
Rompelberg, Ant.v. Elenstr.
54, Maastricht, B 043-434932.

(f* VENDUHUIS DICKHAUT *Jj m.\ii.UWl.m.\\\i\^
ï KUNST & ANTIEK 1
\\ BREDESTRAAT 23/23 A- 6211 HA MAASTRICHT - TEL.: 043-213095 - Fax: 043-259384__ Dagelijks van 13.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-16.00 uur.

B VEILING j
op maandag 12 december 1994 om 16.00 en 19.00 uur, op bovenvermeld adres, \\

ten overstaan van mr. J. Druncks, notaris te Maastricht. y
TT ml

W Meubilair: o.a. kussenkast, buffetkast, boekenrek, Beeldende kunst: met werk van o.a. Bartelsman, _\
2 garderobekast, dekenkist, bridgetafel, salontafel, com- Beerens, Blecke, Bless, v. Bloem, Bremer Kamp, ±z
5 mode, secretaire, bolpoottafel, empire stoelen, fau- H. Clement, P. Dassen, J.C. v. Dormael, Dumon- -

teuils, banken; chaux, Dijkman, Evraerd, Fegtenbeek, A.H. Gouwe,
Klokken: beeldpendule, régulateur, vestzakhorloge, J-M- Hendrix, J. Hoogsteyns, Hul Jelinger, Kwakker-
savonethorloqe naat' Leufkens, G. Man, A. Nols, E. Ponthier, Ramah,

5 -r _ .-.- a .i□ i a r-K u Tn- Schaepkens, H. Verburg, P. Vos, E. Wasser, v- Tapijten en textilia: Anatol, Baloudj. Ghum Hama- Wilhelmus. P. Wagemans; ffïï dan, Henz, Iran, Kashan, kehm, Mir, Sarouck, Tehe- 3 —~' ran brokaat koormantel Goud, zilver, plated en sieraden: wo. zilv. tafelcas- ±
E. Boeken en muziekinstrumenten: piano Bernardt setle, miskelken en monstrans, zilv. kandelaars e.a.; S

Ainé Fils et Cic, trom, hoorn, diverse antiquarische Art Deco, Art Nouveau en design: kratbureau en B
\\ kunstboeken e.a., DSM-kalenders; kratstoel Rietveld, litho, plateel, glaswerk, tegeltjes
5 Metalen en varia: lichtkronen en tafellampen, schilde- enPlated-
Jj njiijsten, brandkast, bidprentjes en ansichtkaarten, pop Aziatica en etnografica: uit China, Japan, Indonesië e.a.;
IS A. Marseille 390, teddybeer, div. koperwerk, ikoon, Porselein en aardewerk: 19de en 20ste eeuws, —sigarenkoker e.a.; o.a. Arzberg, Delft, Hutschenreuther, Makkum, Re- £

Kristal en glas: tafelgoed en siergoed; gout, Rosenthal, Tsjechoslowakije, Wedgwood e.a. _"

mm\ mmmmm ■■_■ i. ■ i ■ _. n■■ _■ i ■!_■_. . i ■ ■___■__
_______________

i■ i __■_■__________-— i im ||

Kijkdagen: 10 en 11 december, telkens van 13.00 tot 17.00 uur j?
3 Volgende veilingen: 23 jan., 13 mrt., 1 mei, 12 juni 1995 ~ _\
J Inbreng: tot uiterlijk 6 weken tevoren. '" -h^^^^^ ■ _________■■ T ..,,., ..II ______________MH_V-7Jl|fiïM_________r:_3l_r«l'lï_:7:T'^_l-l3in____M_^^

RENAULT 5, bwj. '84, APK 5-
-95, sunr., vr.pr. ’1.500,-. S
34499-4914/04498-51729.
Te k. Subaru Mini JUMBO,
bwj. '88, van ’8.650,- voor
f 6.450,-. Bos Heerlen BV, S
345-724545.
Te koop Suzuki SWIFT 1.3
GL, 3-drs., wit, bwj. '86, LPG,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3.900,-.
Telefoon 04493-5432.
Suzuki SWIFT GL 5-bak, 3-
drs., kl. Ferrari-rood, bwj. 7-
-93, nw. model, 1e eig., met
onderh.boekjes, in nw.st,
f 13.950,-. g 043-254462.
Te koop Suzuki ALTO GA,
bwj. '92, echt in nw.st, div.
extra's, 26.000 km, koopje,
f9.750,-. g 046-371195. /

Suzuki ALTO, automatiek,
bwj. '88, 1e eig., 50.000 km,
f 6.900,-. Tel. 045-255027.
Suzuki SWIFT 1.3 GTi Twin
Cam 16 klepper, wit, bwj. '87,
f 7.800,- in nieuwstaat.
Telef. 045-729036.

SAAB 900 S 2.0-1.6 bwj. 9-
-1993, nieuw type, groenmet.,
airco, alarm, Im-velgen. Of-
ficieel Saab dealer Kompier,
Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.
SAAB 9000 CS 2.0-1.6 bwj
9-1993, blauwmet, 15.000
km, mistlampen voor, elektr.
ramen, central lock. Officieel
Saab dealer Kompier, Heer-
lerbaan 66,Heerlen. Tel. 045-
-428840.

SAAB 9000 CS 2.0-1.6 bwj.
1994, groenmet., demon-
stratiewagen. Officieel Saab
dealer Kompier, Heerler-
baan 66,Heerlen. Tel. 045-
-428840.
Te k. SEAT Ibiza, bwj. '86,
kleur zwart, i.g.st. vr.pr.
’3.250,-. Tel. 043-431562
b.g.g. 043-470484.
Te k. Seat RONDA, i.z.g.st,
bwj. '85, van ’4.450,- voor

’ 2.450,-. Bos Heerlen BV, S
045-724545.

Te koop RENAULT 5, bwj.
'83, APK 11-95, zeer mooi,

’ 1.450,-.Tel. 046-513425.
RENAULT Alpine V6GT, '85,
nieuw type, ’19.500,-, (in-)
ruil mog. g 043-478985.
Te k. Renault CLIO 1.4 RN,
'91, rood, 3-drs., ’16.950,-.
g 045-241540 na 18.00 uur.
Te k. RENAULT 11 GTX, i.z.
g.st, bwj. '86, van ’7.950,-
-voor ’5.950,-. Bos Heerlen
BV, g 045-724545.
ROVER 2300 S '84, APK 10-
-95, blauwmet, nw. kplg.,
’3.950,-. Inr. kl. auto mog.
Na 18.00 uur 046-751234.
SAAB 95, bwj. '73, div.
extra's, i.z.g.st, vr.pr

’ 4.000,-Telef. 045-427185.
Te koop VOLVO 242 GT!!!
bwj. '81, i.g.st, vraagprijs

’ 1.200,-. Tel. 046-339655.
Te k. VOLVO 264 GL, bwj.
'75, i.g.st, extra's airco,
stuurbekr., el. ramen, leren
bekl. Pr.n.o.t.k. 046-752854.

SAAB 9000 CD 2.3-1.6 bwj.
1990, d.blauw, airco, Im-
velgen. Officieel Saab dea-
ler Kompier, Heerlerbaan 66,
Heerlen. Tel. 045-428840.
GOLF diesel 1600 5-gang
GTi-uitv., bwj. '83, APK 7-
95, sportvlgn. met nwe. bnd.
kl. zwartmet, veel extra's.
Telef. 045-443324.
VW SCIROCCO GTX, bwj.
'84, nw. model, pr.n.o.t.k.,
alle extra's, mr. motor mog.
250-500CC. 045-723232.
Te k. GOLF GTi, bwj. '86,
zeer mooi, vele extra's, inruil
evt. mog. Tel. 046-753964.
Te koop VW GOLF Manhat-
tan, bwj. '89, wit, i.z.g.st,
APK 5-95. Tel. 043-632322.
Te k. VW BUS, bwj. '76, voor
liefhebber, inger. als cam-
peerbus, pr.n.o.t.k. Te bevr.
046-332054.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'86, kl. wit, vr.pr. ’5.000,-.
04450-4240 (na 18.00 uur).

. Wegens ziekte VOLVO 440,■ wit, 4-deurs, bwj. 2-92■ ’ 13.950,-. Tel. 045-253326.

■ Te k. VOLVO 66 L automaat,. bwj. '79 met boekje, vr.pr.
I ’1.000,-. Tel. 045-216113.

■ VOLVO 760 GLE autom.,■ zeer veel extra's, bijz. mooie■ staat, bwj. '83, ’7.250,-.. Telef. 046-758273.

Te k. VW KEVER. Telefoon
[ 046-514065.

VW PASSAT station aut. '90,

' dakrail, sportwln. bumpers in
jkleur etc. zeer mooi,

d.blauwmet. 046-582560.
', Te koop GOLF Diesel, 1978,

met gereviseerde motor,
’1.200,-. Telefoon 045--; 721081 of 442360.
Te koop VW SCIROCCO
bwj. '82, i.z.g.st, vraagpr.

’ 3.500,-. Tel. 045-224946.
VOLVO 340 diesel, bwj. '85,
pr.n.o.t.k. Inr. tegen kleinere
auto mog. Tel. 043-626286.

iVW GOLF 16V, zwart, 1
in nieuwstaat, 155 P
’12.000,-. Telef. »
740353/326492 (na 17.00U_
GOLF, bwj '80, APK ïlj
zeer mooi, kleur gro«

’ 950,-. Telef. 04492-5833.^
Te k. VW GOLF dies
blauw, bwj. '88, (*
’8.750,-. g 046-514903.
Te k. gevr. LOOP-, slofl
schadeauto's. Betalen
hoogste prijs. 045-423199.
SUPERCARS Akerstr. "
20a, Hoensbroek heeft vd
U: Citroen BK bwj. '86 LP
Escort XR3i zeer mooi W
'87; BMW 316 bwj. '85; &
Siërra 2.0 Ghia 1600 »
'86; Kadett station '87; F»
Orion 1.6 L autom. '86; &
cort 1400 CL '86 en '87; &
1600 '86; Escort '84; Alfa
33 '86; Mitsubishi Tredia V
'83; Toyota Celica bwj. '!
Ford Siërra '85. Nog divef
goedkope inruilers. Te>
045-222455/231448.

MOGEN WIJ U EVEN
AAN HET TWIJFELEN BRENGEN?

CITROEN AX ALLURE MAK. VOORDEEL RUIM:

__________ ________| KtfMHttnHaHMHMHwfl —W - „i.rfft^f^
<!& MMjpS'öf miÊÊ® ' ____É-a^ - Hl-P"'"" — - iiiMMM—MWfflfffff

Citroen AX Allure (vanaf f 21.850,-*) met l.li motor en w^_\\_\E
zon f 1.400,- voordeel op extra's als metallic lak, velours ||piMMi ***** mm

bekleding, bumpers in carrosseriekleur, getint glas en 3-spaaks sportstuur. Inclusief financieringsaanbod kan het
voordeel oplopen tot ruim f 3.200,-.

CITROEN ZX ALLURE MAK. VOORDEEL RUIM:

__% ■SjSli.rr""*MßWH_WßMfjMlt ___J^W.^_..m^JjV

<*!:- ]__ <s&^^ ' i'P_________L_______l !____.<. BBBSSBag
IBHBh pf^^füt B^y^v

Citroen ZX Allure (vanaf f 29.850,-*) met 1.4imotor f' * 'il
en zon f 2.050,- voordeel op extra's als metallic lak, «^^MHmlh^ PÉP**"*»»^^
velours bekleding, 3-spaaks sportstuur, buitenspiegels èn bumpers in carrosseriekleur, breedstralers geïntegreerd
in voorbumper, getint glas en toerenteller. Inclusief financieringsaanbod kan hetvoordeel oplopen totruim f 4.500,-.

CITROEN XANTIA ALLURE MAK. VOORDEEL RUIM:

Sazx&8<*^ ii * ""''"'" '■■.»..■— m -.i'T""~""

'' '~ ~' i ii ~ ,77 ___^^^^: ■■■--■::". ■ ___9 0 -^■ w BflÉlßiMiJiilllJ wwwww^^^ar — WÊÊÊ/Ktf Hjli^l^»^^^^^^^^^^^^» B^^^^B

Citroen Xantia Allure (f 42.530,-*) met standaard \ 51 *| \W,T
stuurbekrachtiging, uniek veersysteem, elektrisch |^gpOIIMHB wKHKÊÊK^^m*^^mmur

bedienbare ramen vóór, getint glas en zon f 1.500,- voordeel op extra's als anti-startcode, 3-spaaks sportstuur
met leer bekleed, buitenspiegels in carrosseriekleur, metallic lak en mattenset met bies afgestemd op de kleur van
de carrosserie. Alle Xantia's zijn nu extra voordelig tot 1 januari 1995. Er is al een Citroen Xantia vanaf f 36.990,-*.

Alle nieuwe Citroëns AX en ZX zijn nu tijdelijk wel heel erg voordelig. Citroen biedt namelijk twee bijzonder voor-
delige financieringsmogelijkheden: uitstel van betaling tot 1 oktober 1995 of een krediet van maar liefst f 30.000,-
-(max.) met een aanbetaling van slechts f 500,- (min.)!

REKENVOORBEELDEN VAN DE BIJZONDER VOORDELIGE FINANCIERING VOOR DE CITROEN AX EN ZX.
Financieringsvoor- Consumentenprijs Aanbetaling of Kredietsom Looptijd Effectieve Maandbedrag Restant- Krediet- Prijs bij verkoop

beelden (= contantprijs) inruil jaarrente betaling vergoeding op afbetaling****

Uitstel van betaling tot AX Allure
1 oktober 1995" f 21.850- f 11.850,- f 10.000,- max. 11 mnd 0,0% f 10.000,- f 0,00 f 10.000,-

Uitstel van betaling tot ZX Allure
1 oktober 1995" 129.850,- f 19.850,- f 10.000,- max. 11 mnd 0,0% f 10.000,- fO,OO f 10.000,-
Financiering'" AX Allure f 21.850,- f 9.950,- f 11.900,- 48 mnd 9,9% f298,85 f2.444,80 f 14.344,80
Financiering-" ZX Allure f 29.850,- " f6.850- ' f23.000- 60 mnd 9,9% f482,82 f5.969,20 f 28.969,20

CITROEN BIJZONDER CITROEN
AFGEBEELD: AX-, ZX- EN XANTIA ALLURE. FINANCIERINGSAANBIEDINGEN GELDEN VAN 16-11-94 T/M 31-l-'95. FINANCIERINGEN 0.8.V. GEBRUIKELIJKE BETAAL-
PLANVOORWAARDEN VAN CFN (TOETSING EN REGISTRATIE BIJ BKR TE TIEL). * * MAK. KREDIETSOM F 10.000,-. * * * MAK. KREDIETSOM F 30.000,- BIJ LENING TEGEN
9,9% EFFECTIEVE JAARRENTE OVER 36, 48 OF 60 MAANDEN, MIN. AANBETALING F 500,-. **** EXCL. AANBETALING/INRUIL. * PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. KOSTEN

RUKLAAR MAKEN. INCL. 3 JAAR CITROEN ASSISTANCE EN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. CITROEN PREFEREERT TOTAL.

GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. HEERLEN, Sondagh,
De Koumen 36, tel. 045-223300. MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62,
tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051.



j Auto's

f {- CARS Oirsbeek: Bij
u), koop 1 X APK gratis! vw1-S'occo -i.Bj| i 6V Amer.tot. 86; VW Golf GTi '85;

* Monza 3.0 E bwj. '83;
ieY Corsa '84; Ford EscortpiLSlërra '85 2.0 LPG;.

°'a Celica '85; PeugeotA' 1-6 GTi '87; Mercedesl°" 508 D. Inruil, financ,
'antie. Verl. Lindelaan 23,--04492-5782.

, *■ OPHUIZEN autohandel
,b 1 aan: Ford Siërra 20 CLh?, '88: Ford Escort 14DIWO s.drs >gg. Renau |, 5Zk, 6; Audi 80 CC 1.6 '86;
c«fe 360 GLi 10-'B6; VW

D 5-bak '85; VW;YY* GTS 1e eig. '85;uw 320 j-84; ope| Kadett
m 'o-,6; Fiat Uno 60 S, 5-
2. ,'" Volvo 340 diesel, S-
"A 87; Renault 11 GTDel' °Pel Kadett 13N '85;cBSa

e
n Cherry 1.3 L 5-drs.

YY?"* Siërra 16L '84; Fiat-'1050 CL '85; Opel As-J '* 16S autom. '82; Suba-M|ni Jumbo '83; Citroen
Yy RD 11-'B6; Peugeot"Jl '84; Volvo 244 GL 6YB°Pel Ascona 1.6 S-,. 81; Opel Ascona 1.9V '80 ’1.000,-. Inkoop,
*°°P, financ. Div. inrui-

7;n Akerstr.Nrd. 52C,
g 045-224425. ,

Van 10.00-18.00
>ÜUO.OO-17.00 uur.
J^ven het MEESTE voor
Is^fa U belt wij komen.
<_W3, ook 's avonds.
e, AUTOVERZEKERING
i „ no-claim-bescherming

V jaar schadevrij rijden.|AD Hendrix, Bom. Tel.v*_>ssoso.
V; gevr. AUTO'S iedere\r. Schade of defekt,l^__ezw. 045-729710.
i'rv\lS°P 9evr- lo°P' en

Gratis af-
!<!_TeL. 045-752574.
Ij L

iChA^9evr- loop-, sloop- enLHADE-AUTO'S. Tegen
ju lelijke prijs. Gratis af-
<^So4s-213852.

' V Pinky Fiat 126 BAMBI-
& ,'st.v.nw. RDW 5-9-
-l (APK), 2-cyl. 650 cc, 1:

Tel. 045--.<g£2na_-|7.oouur.
k volvo 360 gls, bwj.

Oq. '/-g.st, van ’3.450,-
V -/2.450,-. Bos Heerlen

fi
k °op gevr. loop-, sloop-

St;,, SCHADEAUTO'S, wij
fi V een redelijke prijs,

alles gratis af. Tel.

SJ,0 KALDEBORN bet. de
ok| Pr|js voor uw auto!!

045-411572.
V Fiat UNO 45, kobalt-
-8'n TN- '89, vr.pr.

043-616637.
u ,°op gevraagd LADA'S,
u 84 t/m '90; Volvo's 740

«603243 Vm '88' Teef °6"

l4 k°op RENAULT 11 bwj.
;,.motor '89, APK '95, zien<£___Jelef. 045-720749.
I6 k °°p Volvo 340 bwj. nov.Io^PK 11-95, i.g.st. Tele-<io46-744752.
J1Sierra 1.8 CL, 4-drs.,
jj| 87, kl. wit, ’7.750, in-
Wi Peugeot 205 XE,
jil 89. kl. wit, ’8.250,- in-
l\iY°s- sportwagen Matra
_3>a 2.2 bwj. '82, i.z.g.st,
449qraP. aanwezig. Telef.

3oq Opel KADETT,
3nJ-S, rood bw j '86| or jg
C74 km- ’6.750,-. Telef.

ia ,k °op MITSUBISHI Cor-jft '84, motor '87, vr.pr.1»-. Telef. 045-
-8iM 4 of 045-324246 (Nop)T^OOuur£%ve OCCASIONS:
Cn 100 NX 2000 GTi

Targa .92 a||e ex.
59' nw. prijs ’60.000,- nu
Oqq 5,0.-; Mercedes 190E
a' s 86 antraciet veel ex-

'^ /16.950,-; Jaguar 3.6
%a6reign '88 i.nw.st. alle
55|s ’27.500,-; BMW

y, cabriolet '87 1e eig. i.
I?' ’26.950,-; BMW 316iSt '800 cc Shadowline! i.z.
6qo /9.950,-; BMW 316 '85
6qc cc div. extra's

fe b°.-; BMW 524 TD aut.
L Veel extra's ’29.950,-;
ij Kadett 2000 GSi 12-
-13 ctraciet 15" velgen enz.

'6onb°o,-; Opel Manta
C GT io-'B7 div. extra's i.%iï- ’9.950,-; VW Golf
'lj Q GTi 16-V '86 i.z.g.st.
I&q7550,-; Ford Escort
toTT XR3i '87 div. extra's

3 Sta ""*" VW PaSSat 1600
a 15" velgen enz.69 ’19.950,-; Peugeot
\a

,GFli stationcar '90 veel
Cs i.nw.st. ’17.500,-;
iO aa Civic 1400 GL 16-V
'Urn Sedan i.nw.st.
«0 b°o.-; Fiat Uno 45 LE.
W antraciet i.z.g.st.
Vio.-; Suzuki Alto GLL/ood ’5.950,-; Nissanl<_# 1300 GL '84 i.z.g.st.
.(W-; Dodge Pick-Up

fc2*p V-8 '70 (wegenbe-«o '9 vrij!). Motoren: Ducati
[1 4. supersport '90fc^O,.; Yamaha FZRV9O '-nw.st. ’10.950,-;ffeaki ZX 10 '88
■\ 'y50,-. Inruil, financie-
rt' 9arantie. Mare Dassen
1; Nijverheidsweg 13,
hi Maastricht. 043-KIB4/634302;
PlrnUwfc> SAAB 99 GL, '82,
[4 ,o„ r°est, weinig km,

Tel. 046-520115.
Lk°°P GOLF 1600 bwj. '80,
tei 6f APK, vr.pr. ’1.000,-.1^043-253415.
kfti s

k .°op OPEL Corsa 12 S,
Ir. '" 85.000, kl. rood, s-(jij. APK 1-96, vr.pr.
|^g°_^o4s-226671.
kk°°P BMW 325i, org. uit-ft>' verl., sp.velgen, bwj.fojel.: 043-647001 of 06-

"1:1 december koopzondag in Heerlen."*
I * 1 ( 1 I *H
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I , I berden I 1
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Te k. VERKOOPWAGEN
Mostart, gekoelde vitrine en
voorr.koeling, 5.20x2.70x-
-2.25. Tel. 045-223843.
Te k. OPEL Kadett GSi, kl.
rood, alu-velgen, get.glas,
schuifd., bwj. '87, ’7.900,-.
Tel. 045-223843.
Opel CORSA 1.2 S, bwj. '83,
kl. rood, APK gek., vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 04754-83881.
Honda Civic autom.
’5.950,-; Ford Escort 1600
automaat ’ 7.900,-; Toyota
Tercel autom. ’4.900,-; 2 x
Volvo autom. v.a. ’ 1.000,-;
Kadett autom. ’ 2.750,-;
Seat Toledo 2.0 GLX
’28.900,-; Seat Ibiza 1.3
CLX ’21.750,-; Ibiza 1.2i
Special ’13.400,-; Seat
Malaga 1.5 GLX ’12.750,-;
Seat Marabella ’10.250,-.
AUTOSPORT Brouns B.V.
Schelsberg 175, Heerlen.
Telef. 045-725507.
ALFA Romeo GTV bwj. '78,
2e eig., 78.000 km,

’ 5.500,-. 046-751538.
LUCAR Kerkrade, exclusief
en betaalbaar!! GTi 16V; GTi
160 pk; GTi G6O Turbo 5x
'88/92 vanaf ’8.750,-; VW
Golf GTD 4x '87/'9l; BMW
316/318/320/325 7x vanaf
’3.750,-; BMW 525 i '90,
530 '91, 520 i 3x '87/94;
BMW TD 524 vanaf
’5.950,-; GSi Opel Corsa
Kadett 4x ’7.750,-; Merce-
des 6x 190 E, 190 D, 230 E,
300 E; cabrio 5x Kadett, Golf,
BMW enz.; Peugeot 205 GTi
W9l; Escort XR3 5x '86/
'92. Plm. 20 inruilauto's aan
opruimingsprijzen. Financ.
direkt, inkoop a contant. Lu-
car, Holzstr 67, Kerkrade.
Tel. 045-456963.
STARLET 1.0 12-V, 1986,
’4.950,-; Golf diesel aut,
1985 ’5.950,-. Tel. 06-
-52980369.045-231014.
Met spoed te koop gevraagd
voor export personenautp's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen. LUCAR, Kerkrade.
Telefoon 045-456963.
Te koop 4 AC Schnitzer
VELGEN 14 inch 7 J E 25,
maat 195 65 14 met banden,

’ 750,-. g 045-320673.
Te k. VOLVO 245 stationcar,
bwj. '80, nw. model, leder in-
terieur, APK 11-95, t.e.a.b.
Telefoon 046-339640.
Te koop Opel D KADETT,
bwj. 1980, ’BOO,-. Telefoon
043-616253.
Te koop PEUGEOT 104 ZS,
1400 CC, APK 8-95, div. ex-
tra's. Telef.: 043-477363.
Te koop FIAT Uno 55 5-drs.,
bwj. '83, APK 3-95, mr.
chopper motor mogelijk.
Telef. 043-624687.
KADETT 1.2 S, bwj. '82,
APK 11-95, nwe. uitl., accu,
’1.550,-. g 046-741196.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
g 045-232075 Of 214403.
Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'79, APK 9-95, prijs ’850,-.
Telef. 04499-4529
Te koop OPEL Senator 3.0
E, aut, bwj. '82, APK '95,
mooie auto, vr.pr. ’2.750,-.
Tel. 04492-3763.
Suzuki QUAD 80CC (nieuw),
10 km. gelopen, v.a. 12 jr.
Telefoon 045-215771.
Te k. ACHTERSCHUIF-
RAAM voor Toyota Hi-Lux
(nieuw). Tel. 045-215771.
Te k. D-KADETT Stationcar,
bwj. '81, vr.pr. ’650,-. Tele-
foon 045-224760.
Te k. in redelijke goede staat
1993 nieuwe motor met kap
VW CABRIO 1969, import,

’ 8.750,-.Tel. 045-244947.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's en busjes tot plm.
'87. Auto LAMBRIEX,
Schuttersstraat 14, Elsloo.
Telefoon: 046-377545.
Te koop gevraagd alle type
LADA'S vanaf bwj. '84. Auto
Lambriex, Schuttersstraat
14, Elsloo. Tel. 046-377545.
Te k. NISSAN Cherry, 1700
diesel, bwj. '85, APK, vr.pr.

’ 5.000,-. 046-336198.
Te koop MITSUBISHI Colt,
bwj. 4-'Bl, APK 11-95, t.e.a.
b. Tel. 04498-53484.
IMEX B.V. In-Verkoop
schade-auto's. Corsa 1.2 3-
drs. '91, '90, + '89; Galant
TD m. '89; Civic 1.4 '89;
Siërra 1.6 CL '87. Telef. 045-
-312044.
Landrover 109 CABRIO, bwj.
'77, APK, elke keur. toegest,

’ 2.500,-. Tel. 04499-5081.

Opel KADETT 1.6i GL, bwj.
'89, 60.000 km., 3-drs,
blauwmetall. ’9.500,-.
04954-2153/1685.
Te koop SUZUKI Swift GS
bwj. 2-94, kl. zwartmetallic.
043-626096 na 17.00 uur.
Te koop voor VW GOLF I
orig. bumpers van Golf ca-
brio met sideskirts en wiel-
kastverbreders, ’ 995,-.
Telef. 045-311371.
Te koop FORD Escort XR3i,
bwj. '85, uitgeb., vr.pr.
’4.250,-. Inr. mog. Telef.:
043-471593.
Te koop TALBOT Fourneg-
gette 1985, APK 9-95, t.e.a.
b. Telef. 046-523455.
Te koop PORSCHE 944 ty-
pe 2, bwj. '85, uitgebouwd,
zeer mooi, vr.pr. ’ 17.500,-.
Telef. 04498-58053.
Te koop SUZUKI Vitara, bwj.
'90, kl. zwart, met ace. Tel.
045-217475, na 18.00uur.
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan: ANWB gekeurde
auto's met 15 mnd. gar. en
nat. autopas: Crysler Voya-
ger 7-pers. '91 ’29.500,-;
Jaguar XJ6 3.6 zeer veel
opties '87 ’19.800,-; VW
Golf 1.8 GTi wit " '87
’11.900,-; VW Golf D CL
wit '85 ’5.950,-; Alfa 33 IE
rood '91 ’14.900,-; Alfa 75
1.8 IE rood '90 ’14.900,-;
Alfa 75 2.0 rood '86
’8.950,-; Ford Orion 1.8 LS
Ghia '91 ’23.800,-; Ford
Orion 1.4iCL '91 ’17.900,-;
Ford Scorpio 2.0 CL 5-drs.
'89 ’13.900,-; Scorpio 2.0i
GL '85 ’7.950,-; Siërra sta-
tion 1.8 TD '92 ’28.800,-;
Siërra 2.0 i div. '90 v.a.
’13.900,-; Escort 1.6Ï
43.000 km. '89 ’14.800,-;
Escort 1.4 Ghia 5-drs. '86

’ 7.950,-; Nissan Primera
1.6 '91 ’18.900,-; Nissan
Sunny station Van '89
’7.250,-; Omega 2.0 i div.
ass. '90 ’12.800,-; Omega
I.BGL '87 ’9.900,-; Kadett
Combo 1.6 D '89 ’6.900,-;
Kadett Sedan Club '88
’11.900,-; Kadett aut.
72.000 km. '86 ’9.900,-;
Ford Escort 1.3 L '85
’3.950,-; Fiat Uno 75 IE
rood '87 ’8.950,-; Fiat Uno
Fire wit 5-drs. '87 ’6.950,-;
Peugeot 405 GLi Break '90
’19.800,-; Peugeot 205 s-
drs. '89 ’13.900,-; Renault
19 GTR Chamade '90
’14.800,-; Renault 25 TS
groenmet. '88 ’11.900,-;
Renault 25 V-6 grijsmet. '86
’8.950,-; Volvo 740 GL
BlackLine '89 ’ 18.900,-;
BMW 735 i aut. leer '87
’22.500,-; BMW 316 i Edi-
tion '90 ’17.800,-; BMW
316 1.8 wit veel ccc. '87
’9.900,-; Citroen AX diesel
wit '89 ’10.800,-; Citrën BK
RE rood '88 ’8.950,-; Ci-
troen BK Leader '87
’6.900,-; Citroen Visa GTi
1.6 i '85 ’6.500,-; Honda
Shuttle 1.6 i 4WD '88
’18.500,-; Honda Civic 1.3
GL '86 ’7.950,-; Seat Ibiza
GL '85 ’4.950,-; VW Jetta
1.6 CL '88 ’9.900,-; FSO
Polonez 1.5 '88 ’3.800,-;
Toyota Carina 1.6 '88
’7.950,-; Mits. Galant TD
'86 ’4.950,-; Seat Ronda
SKi '84/'B5 v.a. ’1.950,-;
Opel Senator 2.5 E '84
’4.950,-; Fiat Panda blauw
'86 ’3.950,-; Ford Orion GL
1.4 '83 ’3.500,-. Cabriolet:
BMW 325 icabriolet '88; Alfa
Spider 2.0 QV '87; VW Golf
cabrio 1.8 inj. '85; Escort ca-
brio rood '85. 4x4: DaihatsuFeroza geel kent. '89; Hon-
da Shuttle 4WD 1.6 i'88; Pa-
jero TD geel kent. '87; Maz-
da 626 HB '84 ’3.900,-; VW
Passat station '83 ’2.950,--
BMW 315 1.6 '82 ’2.500,-;
Renault 20 GTS '83
’2.950,-; Escort M.L scha-
de '84 ’1.950,-; VW Golf s-
drs. '81 ’1.950,-. Garantie
3 tot 15 maanden v.a.

’ 7.500,-. APK-keuring
’49,50. Kom vrijblijvend kij-
ken en vergelijken op ons
verkoopterrein en in onze
showroom. ANWB gekeurde
auto's met Bovag garantie
en Nationale autopas. Auto-
bedrijf John Koullen, Beitel
114, Heerlen. (200 mtr.
naast Disco Peppermil). Tel.
045-426995/424268.
Te k. Aca Diane BESTEL
'83, APK, ’2.500,-. Tel.
04406-41940.
Opel MANTA 18S bwj. '84, 2-
drs. apart mooi. Telef. 043-
-258715.
OLDTIMER Morris 1000,
bwj. 1964, Engels kenteken,
opknapper! Info tel. 04405-
-2936

PORSCHE 914 Targa, '71,
chrome model, opknappen.
045-720221 vanaf vrijdag.
19.00-23.00uur.
Te koop TOYOTA Corolla
30 De Luxe bwj. '77, APK 4-
95, i.g.st. pr. n.o.t.k. Telef.
045-275762.
MERCEDES 190 E, bwj. '85,
’9.950,-; Golf diesel, bwj.
'89, ’9.700,-; BMW 320i,bwj. '85, ’5.700,-; Ford
Fiësta KR 2i, bwj. '91,
’16.500,-; Opel Kadett sta-
tioncar 16i , autom., bwj. '90,
’10.750,-; Golf GTi, bwj.
'87, ’7.800,-; Ford Fiësta
14 S, bwj. '88, ’6.750,-;
Opel Omega stationcar, bwj.
'87, ’7.500,-. Impo cars,
Uterweg 51A, Heerlen. Telef.
045-233138.
RENAULT 9 TL, bwj. eind
'82, APK 9-95, i.nw.st., pr.
’1.450,-. 045-415528.
Te koop MERCEDES 300
CE cabriolet, 24-klepper,
bwj. '93, 56.000 km, kl. bor-
nitroodmetallic, alle extra's,
schadevrij, showroom-
nieuw, nw.pr. ’226.000,- nu
’145.000,- evt. mr. mog.
Alleen serieuze gegadigden.
Br.o.nr. B-06323, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Opel Kadett 1.2 S HB '84,
’3.500,-; Opel Rekord 2.0
S '82, ’1.500,-. Autobedrijf
DORTANGS, Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.

Sloopauto's
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's, gratis op-
halen. g 045-228604.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. KÖ.rfer. g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's. Te-
gen redelijke prijs. Gratis af-
haleng 04405-1602.
Te k. gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Tevens
gratisafhalen, g 045-233336.
Loop- SLOOP en schade
auto's, gevraagd tev. oud
ijzer. Telef. 04450-3866.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

,Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.

I Bedrijfswagens
MERCEDES bus 509 diesel,
APK, i.z.g.st., grijs kent,
snelstarter, bwj. '77,

’ 3.500,-. Tel. 04499-5081.
Te k. Fiat DUCATO 2.5 D,
bwj. 2-93, wit, 41.000 km,
’15.000,- ex. Tel. 04406-
-12125.

Zonwering
Te k. ROLLUIK, 1 jaar oud,
2.00 x 1.40m., bruine bak
met beige lamellen, i.st.v.nw.
rekening nog aanw. ’450,-.
Tel. 045-258518.
,

Motoren
Te k. SUZUKI GSX 400E,
bwj. '85; Honda C8750F2
bwj. '79, Telef. 046-379934.
Te k. MOTOR Suzuki
GS6SO GT, bwj. '82,
’3.750,-. Tel. 043-615183
na 18.00 u
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskorting
tot 45%. Max Hendrix, Bom. g
04498-55050.
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren,
demontage en montage ter-
wijl u een kop koffie drinkt.
Sterk gereduceerde prijzen.
Dream's, Jongmansweg 39,
Heerlerheide. g 045-214942/
210575.
Te koop KAWASAKI GPZ
550, km.st. 20.000, bwj. '89,
vr.pr. ’4.500,-, i.z.g.st.
Telef. 043-624463.
Te k. SUZUKI DR 600, bwj.
10-'B7, + kent, opknapper, t.
e.a.b. Telef. 04406-15346.
KAWASAKI Z 650, bwj. '78,
15.000 km., rood, i.z.g.st.
’2.950,-. g 045-317396.
Te koop MOTO Guzzi V 65,
bwj. '87, vr.pr. ’4.450,-. Te-
lef: 046-580118.
ZIJSPAN-COMBINATIE
M72, type BMW, bwj. '46,

’ 3.250,-. Tel. 046-580118.
Te k. ZIJSPANBAK merk
Felorex i.g.st, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel.: 046-580118.
Harley Davidson BURGER
uitv., bwj. '42, Liberator, vr.
prf 12.750,-. 046-580118.
Te koop DNEPR zijspan-
combi. MT 16, bwj. '94, vr.pr.
’3.650,-. Tel.: 046-580118.
HONDA 500 Four bwj. '77,
in perfekte staat, vr.pr.
’2.750,-. Tel. 046-580118.
SUZUKI GSX 1100 R, '92, i.
nw.st. 12.000 km. pr.n.o.t.k.
Tel. 046-521769.

Meer kans,
meer geld, bij

VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Leo Hermans

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624
Lotto, spoorwegenstrippenkaarten, lectuur en wenskaarten

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspijpen

Heksenberg Wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Kerkrade De Mijnlamp, Jan Spitz
Akerstraat 48, tel. 045-417175

Boek- en kantoorhandel, tijdschriften

Landgraaf Fa. Gulpers
Markt 5, tel. 045-315751

Ook voor lotto/toto, tabak, lektuur en wenskaarten

in de Staatsloterij.

Aanhangwagens
Te k. nieuwe AANHANG-
WAGENS, afm. 2,50 x 1,25,
2,00 x 1,25 en 2,00 x 1,00
mtr. g 045-419735.
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep, g 045-455088/452501.
Te koop AANHANGWAGEN
220x115x25 cm, laadverm.
1000 kg, i.z.g.st, vaste pr.

’ 600,-. Telef. 045-316342.
Te koop AANHANGWAGEN
en bagagewagen met dek-: sel. Telef. 045-720602.
AANHANGER 230x130x35
cm. ’275,- en 250x120x30

’ 475,-. Telef. 045-258390.
Te k. orig. fabrieks-AAN-
HANGWAGEN enkel-asser,
bovenb. alu., laadverm.
1200 kg. g 04498-56998.

Onderdelen/ace.
Te k. gevr. Golf + Mercedes
DIESELMOTOREN voor
export vanaf 1990. Telef.
04758-2154.
Goede gebr. AUTOBAN-
DEN, zomer - winter. Pas-
sartweg 39, Hrl. 045-222675.
Te k. 4 brede honinggraagd
VELGEN voor BMW 5-serie,
’850,-. Tel. 043-617901.
Div. SPORTVELGEN Golf
7x15; Mazda 323 bwj. '91
14"; BMW/Opel, ATS 13"; R
5 Alpine '81. 045-244947.
Bij Automat Heerlen. Over-, jarige AUDIOMODELLEN
nu met extra korting tot 30 %

.en gratis inbouw. Automat
! Heerlen, Wijngaardsweg

54b. Telef. 045-217561.

Te koop diverse maten ge- I
bruikte AUTOBANDEN Vm
235/50x16, v.a. ’25,- inelu- ]
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist <Abel, Reeweg 143 Land- ,
graaf. Tel. 045-314027. 'Te koop TREKHAKEN voor ï
bijna alle typen auto's met Eonderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667. \Tevens trekhaken te koop -gevraagd. F
tTe k. gebruikte BANDEN 13,r

14, 15 en 16 inch, mcl. mon- ;
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50, .
Heerlen, tel. 045-719335. 1
Nieuwe AUTOBANDEN. Al- t
le merken en maten. De e
laagste prijzen bel voor prij- .zen. Bandenspecialist Abel, i
Reeweg 143, Landgraaf. -,
Telefoon 045-314027. '— t

Onderdelen/ace. !
Bij Automat Heerlen. Hier vkunt U terecht voor het churen van SKI-BOXEN, !j
sneeuwkettingen, bagage- 'boxen. Reserveert U a.u.b. }
op tijd. Automat Heerlen, L
Wijngaardsweg 54b. Telef 1
045-217561. \
r
Wat VERKOPEN? Adverteer -via: 045-719966. 1
=^^i

Zonwering 1
LUXAFLEX stuk. Bel voor i
reparatie 043-431846. Van :
te voren prijsopgave. Ook 'alle onderdelen, hijskoorden, E
ladderkoorden, koordrem- -men enz. Sunshine Zonwe- 1
ring, Cantecleerstraat 107, '!
Maastricht. j

Sport & Spel
Te k. 2 paar Blizzard SKI'S
met binding; 2 paar ski-
schoenen Weinmann mt. 40
sn 42, 1 paar Nordica mt. 44.
Telefoon 045-462735.
Te k. Memdel Superperfect
BERGSCHOENEN, mt. 42,
alm. 5x gedr., nw.pr. ’500,-,
iv ’ 200,-. g 046-513377.
300LTAFELS en snooker-
:afels te huur vanaf ’l5O,- p.
nnd. Tel. 043-476065.

(Brom)fietsen
Te koop VESPA Si, 40 km
oromfiets, sterwielen, voor-
en achtervering, duozit, kl.
olauw/grijs, 7.000 km, koop-
e. pr. ’ 650,-. 04406-14470.
Te koop FIETSEN en moun-
ainbikes. Telefoon: 043-
-324192.
re k. Vespa CIAO, '93 met
/erz. en helm, als nieuw, vr.
Jr. ’ 1.250,-. 046-526257.
Fe k. HONDA MT, bwj. '88,
/r.pr. ’600,-, met verz. en
.elm. Telef. 046-510733.

Fe koop SNORBROMMER
*/espa Cita Dizzy i.z.g.st. Tel.
346-379713.
re k. Vespa SI, i.g.st,
f 750,-. Telef. 045-222722.
Fe k. groene JONGENS-
FIETS Gazelle, ca. 10 jaar.
felefoon 046-514065.
re k. PUCH Maxi S, kleur
jaars, i.g.st, vr.pr. ’600,-.
felef 04451-1209.
re k. Vespa CIAO, bwj. 1-
-94, met sterwielen en verz.,
f950,-. g 045-319969.r "*862eStaatsloterij, winnende Staatsloten december 1994

4Qmiljoen netto
Uitslag van de trekking.

De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogste prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.
Lotnummers Eindcijfer(s) of Totale prijzen- Lotnummers Eindciiferts) of Totale prijzen-
emdigendop: lotnummer(s): bedrag: eindigend op: lotnummerlsl: bedrag:

1 25 26 50
66 50

976 250
386 100

000996 2.000

2 0633,2 100.035 7 6247 {m
32 85 97 50050652 2.035

Exlra prijs serie AF 039372 250.035
Troostprijs andere series 039372 2.535

3g> 090318 20000
014013 25.000 ö 027648 5.000

123 100 848 250
4763 1.000 558 25°

004198 25.000
398 UK)

124 100 m*-W 9 10

34 50 639 110

274 100 3049 510
84 50 59 110

9789 1.010

53 \J 40 50
Extra prijs serie AR 048925 1.000.000 051650 50.000
Troostprijs andere series 048925 10.000 190 I(X)

3265 1.000
175 100

IJjfcfiK De Jackpot is niet gevallen

f .\6S)/jP De volgende Staatsloterij
Jackpot serie AP 076977 3.1117.810 start de Jackpot op 3.017.810

Zetfoutenvoorbehouden.

De gewonnen prijzen kunnen vanaf
donderdag 8 december worden geïnd.

Loten verkrijgbaar bij de bekende i!ï1,,1,,,"v*'^s<«^
verkooppunten van de Staatsloterij en het »gjt,' ~*N '"4" l

postkantoor. Bel voor de verkoopadressen SC06-300 495 (50 et. per minuut). $_-*
"«'■«"'■«ii»,..,»,,

Meerkans, meer geld,in deStaatsloterij.

Te koop GIANT Cadex 1 jr.
oud, kl. wit/antraciet, mt. 53.
Afgemont. met Shimano
Dura Ace - 8 pion, pr.

’ 2.200,-. Telef. 04450-
-3572 na 18.00 uur.
Te koop RACEFIETS Ga-
zelle Formula, ’950,-. Tel.
046-519261.
Te koop Vespa BROM-
FIETS, z.g.a.n. ’1.300,-.
Telefoon 045-453843.
Te k. gevr. BROMFIETSEN
of scooters Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen, g
045-211486.
Te koop VESPA Ciao, met
sterwielen, i.z.g.st. Tel.
04498-51598.
Te koop z.g.a.n. racefiets
merk RALEIGH, vaste prijs

’ 800,-. Telef. 045-322706.
Vakantie

KERSTREIZEN
BdgREUZENGEBERGTE

’ 595,- V. 22/12 mcl.
cxc. en HP.

13 dg GANDIA Spanje
’925,-. V. 22/12 mcl.

cxc. en HP.
Wintersport
10 dg DOLOMIETEN

va. ’ 695,-. V. 13/1,20/1,
27/1 met HP.

10dgTIROLva. ’750,-. V.
13/1 en 27/1 metHP.
Incl. skibus-service.

Alle reizen met tenminste
Comfort Classtouringcars.

KRISTAL VAKANTIES
bel 073-131491 of

04103-4500 of 040-571323.
ZEELAND. Te huur 5 *'
bungalow (6 pers.) op mooi
park met zwembad. Zeer
gesch. v. kleine kinderen. Inl.
05752-2411 of 2534.
Te k. 2 WINTERVOORTEN-
TEN voor caravan, 1x 1,70 x
1,50, 1x 2,50 x 2,00 mtr.
Telef. 046-514106.

Caravans
Te k. STACARAVAN 10 mtr.
I. 3 m. br. te Reigershorst
Montfort. Tel. 045-461593.
Te koop caravan CARAVE-
LAIR 4-pers., bwj. 9-93,
weg, omst. Tel. 045-412510.

Te k. HOBBY 460 T, Classic,
licht inter., '90, voortent, inb.
toilet. Tel. 04498-54390.
Te k. HOBBY prest. 425, bwj.
'89, eindk., badruimte, in-
bouw toilet, P.V.C, voortent.
Telef. Q4498-54664.
Te k. BURSTNER 385, bwj.
'89, badruimte, 3 a 4-pers.
voortent met uitbouw. 04498-
-54664
Dethleffs New Line 395
nieuw Reg. 1995. ’4.000,-
-onder nw.pr. 04498-54390.
Te k. CONSTRUCTAM type
5, bwj. '79, luxe, zeer goede
onderhouden, compl.,

’ 4.500,-. 04406-12125.
Te k. witte alu. Kip CARA-
VAN, 3-4 pers., keuken met
boyenkastjes, kleerkast,
voortent + luifel, grondzeil,
alles i.g.st. Kan evt. tot voor-
jaar gestald blijven.. Pr.

’ 1.750,-. Inl. 04450-2393.
Te k. Caravan WILK Safari
4,70 mtr., 1e eig., als nieuw,
pr. ’ 4.750,-. g 045-719335.

Campers
Te koop KAMPEERWAGEN
Fiat diesel, 4 a 5 pers. Tele-
foon: 04493-3425.

Rijles
Over 8 weken uw RIJBE-
WIJS nodig? Dat kan! Bel nu:
Auto- en motorrijschool
René Waterreus. Telefoon:
045-421550/06-52982753.

Huw./Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Een VRIEND, vriendin of
partner vind je in "De con-
tactsleutel". De contactsleu-
tel is te verkrijgen door
’lO,- over te maken t.n.v.
Stichting "De Contactsleutel",
Mozartstraat 150, 6044 RM
Roermond. Telefoon 04750-
-27189. ABN/AMRO 44.33.
50.639.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22
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LENEN MET LAGE RENTE?
REKEN MAAR OP DE GKB!

Geld lenen kan overal. Maar hebt u wel
eens op derentetarieven gelet? Daar zitten
enorme verschillen in. Bij de één betaalt u dus
veel meer dan bij de ander.

Derente van deGemeentelijke
Kredietbank behoort tot delaagste van Neder-
land. Zo komt u lekker voordelig aan uw per-
soonlijke lening of doorlopend krediet. Vooral bij
hogere bedragen scheelt dat stukken.

Bovendien wordt alles soepelen vlot
voor u geregeld. Kom maar langs. Of bel eerst
even voor informatie.
Wij helpen u graagaan geld.

Doorlopendkrediet
limietbedrag theoretische aflossing I effectieve

looptijd per maand rente per jaar
f15.000,-~ 66maanden f3OÖ^~ 10,8%
f 25.000,- 65maanden f5OO,- 10,4%
f40.000- |65 maanden fBOO,- 10,4%

Persoonlijke lening
in handen I looptijd I aflossing I effectieve

per maand rente per jaar
f 10.000,- 48 maanden f253,95 " 10,5%
f20.000- 48 maanden f507,91 10,5%l f40.000- |60 maanden l f847,68 " 10,3%

Wijzigingen voorbehouden.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 -16.00 uur

r2_K GOED VOOR UW LENING
V_>ll_s GemeentelijkeKredietbank

Geerstraat 34
Postbus 103, 6400AC Heerlen
tel. 045-715211
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(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.
Te koop Groenendaler
PUPS, ingeënt en ontwormd.
Tel. 00-32.14308914.
Te koop kleine MALTEZER
Leeuwtjes en kruising Mal-
tezer Leeuwtjes. Ingeënt en
getat. Tel. 04459-1816.
RUIGHARIGE tekkelpups,
dwerg en middelgroot.
Tekkelkennel sinds '61.
Bienert, Herzogenraht. Tel.
00-49.24063175.
Te k. CHOW-CHOW PUPS
met stamboom, pr. ’950,-.
Tel. 04492-4298.
Te koop PUPS van Mechel-
se Herder, geb. 1-11-1994.
Tel. 045-723702.
Te k. mooie witte KEES-
HONDJES, puppies, geënt
en ontw. 04492-3421.
Te k. 2 SHETLANDPONY'S,
3 jaar oud. ’1.500,- Tele-
foon 043-256485.

, (Huis)dieren
Te koop nest zeldzaam
mooie Duitse HERDERS, 7
weken, zwart/bruin en git-
zwart. Tevens gitzwarte
Duitse herder, 5 mnd., teefje,
iets aparts. Tel. 04759-2069.
Te k. HOKJE (huisjesmodel)
voor kippen, eenden of ko-
nijnen, 1,20 x 1,20 mtr., h.
1,30, ’125,-. Gratis konijn
af te halen, a 04459-1269.
Te k. zeer goed-sprekende
handtamme grijze ROOD-
STAARTPAPEGAAI. S 043-
-636082 na 18.00 uur.
Te k. jonge bruine LEGKIP-
PEN. Henk Ploemen, Rim-
burg, S 045-320229.
.Te koop zwarte BOUVIER-
PUPS met stamboom, aan
beide kant kamp. afstam.
Telef. 04744-1677.
Te k. kruising ROTHWEI-
LER/Herder, 54 jr. oud, in-
geënt en ontwormd, ’200,-.
Tel. 046-518591.
Te koop jonge Golden RE-
TRIEVERS, met stamboom
+ inenting, ouders HD-vrij. S
04110-1376.
Te k. BOOMERS en keesjes.
Telefoon 045-214859.
Te k. Perzisch KATERTJE,
blue shaded silver, 1% jr.,
met pap. en toebeh. Telef.
045-428474.
Te koop 2 zeer mooie D-
PONY'S, 4 en I/2 jaar. 045-
-217358 van 9.00-17.00 uur,
na 17.00 uur 045-220485.
Te k. nest BOUVIERS met
stamboom, geënt en ont-
wormd. a 04743-1563.
Te koop uit gedipl. KENNEL:
pups van Maltezers, Teckels,
Shih-tzu's, Yorkshires,
Keeshondjes, Boxers, La-
bradors. Met goede garantie-
regeling. Lochterweg 8,
Budel-Schoot, telef. 04958-
-91851. Ook zondags open.
Te k. AQUARIUM 180 x 80 x
80, compleet met biol. filter,
pomp en verl., pr.n.o.t.k.
Telef. 046-521227.
Te k. FAZANTEN, zilverfa-
zant, goutfazant, geelgoud
en Ladyhers. Tel. 04406-
-41940.
Te koop LABRADOR-Re-
triever pups. Te bevragen
046-522579.
Te koop PUPS van kruizing
Jack-Russel. Telefoon
04493-1368.

Wintersport
Te k. SNOWBOARD Mistral,
z.g.a.n., 2 weken gebr., vas-
te pr. ’ 300,-. g 045-425836.

In/om de tuin
Te k. div. soorten HAAG-
CONIFEREN van 80 cm. tot
1.50mtr. Telef. 04404-1822.
BOOMROOIERIJ Habets
voor al uw rooi- en snoei-
werk. Bel 046-755701.
Aktie! BLOKHUT 28 mm
afm. '300x360 cm. mcl. luifel
’2.285,-. Voor al uw tuin-
hout op maat! Bez. mog.
Impreg Tuinhout BV, In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733.

Opleidingen
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Voor auto, veel vraag.
Ook voor rij-instructeur mo-
tor en nieuw ook bromfiets.
Ook voor rij-instructeur
vrachtauto-, autobus- en
aanhangwagen. U kunt ook
sterinstructeur worden voor
alle categorieën. Of rij-exa-
minator. Binnen vijf maan-
den kunt u het officiële Ka-
derschooldiploma bezitten.
Wilt u vast en zeker full-time
of part-time werk als rij-in-
structeur of een succesvolle
rijschool? (zonder midden-
standsdiploma)! Dit is ook
voor u mogelijk. Binnenkort
starten de opleidingen in
Maastricht. Bel voor een
gratis studiegids De Kader-
school (24 uur per dag be-
reikbaar, ook in weekend):
043-259550 b.g.g. 04498-
-99425.
Start 2-daagse theoriekur-
sus voor auto en motor op
17-12 + 20-12 en op 20-12
examen al vanaf 17 jaar mo-
gelijk. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn. Telef.
045-321721.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.

ZonnebankAhemel
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).
Te k. ZONNEHEMEL als
nieuw, electr. bediening, kl.
bruin, ’300,-. Telef. 045-
-352925 of 451658.
Te k. ZONNEHEMEL met
bank, Grand Soleil Primera,
z.g.a.nw. Tel. 045-223843.
Te koop gebogen ZONNE-
HEMEL op statief. Tel. 045-
-223843.

Mode Totaal
Sla uw slag! 2e-hands
MERKKLEDING al v.a.
’lO,-. Kledinghoekje, Fran-
kenstr. 203A, Maastricht.
Telef. 043-631449. Open
dinsdag-donderdag-vrijdag
van 12.00-17.00 uur.
Te k. BRUIDSJURKEN, 1x
gedragen, 150 modellen '94,
verkoop op afspraak. Louise-
mode, Strucht 16, 6305 AH,
Schin op Geul. 's Morgens
bellen, tel. 04406-41302.
Leer zelf KLEDING maken
in kleine groepjes voor be-
ginners en gevorderden, ge-
diplomeerde coupeuse.
Voor inf. 04492-1941.
Nieuwe BRUIDSJAPON-
NEN lang v.a. ’395,-, kort v.
a. ’ 249,-. Trouwcostuums
v.a. ’395,-. Bruidshuis Pe-
reboom, Grote Gracht 27,
Maastricht, S 043-212269.
Direkt van groothandel:
OORBELLEN en andere by-
oux, kan nergens goedkoper.
S 045-726789.
Te k. BEVERBONTJAS met
koalabeerkraag, het is iets
moois, mt. 46 046-750594.
Te k. KINDERKLEDING,
dameskleding, leren jassen,
keukenschortjes, bodywar-
mers, speelgoed, alles is
nieuw. Info tussen 10.00-
-22.00 uur S 046-379323.
Te k. BONTJAS Rotfuchs
maat 40, halflang model, z.g.
a.n., bijna niet gedragen. S
045-443705 na 18.00uur.
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Beek, Jo Crutzen Auto's 8.V., Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3^ k
Maastricht, Autobedrijf André Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers Sittard $)
Limbrichterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid 8.V., Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201. ’-§

Huw./Kennism.
DANSEN voor alleenstaan-
den op zaterdag 10 dcc, i.p.
v. zondag 11 dcc, zondag
18 dcc, maandag 26 dcc,
zaterdag 31 dcc. Sylvester-
party, s.v.p. vooraf aanmel-
den, zondag 1 jan., 8 jan., 15
jan., 22 jan. en zaterdag 28
jan. Telkens vanaf 19.00 uur.
Vervolgdatums volgen nog.
In Feestzaal Noben, Rijks-
weg 132, Berg en Terblijt, S
04406-40611.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERQUAD 4-
wieler, Suzuki. Telefoon 045-
-427984.
Te koop KINDER/WANDEL-
WAGEN wit leer. Telef.
04498-57749.
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1 bébé Comfort, ’450,-;
witte box, verstelb. met la-
den ’lOO,-. div. babyart.
Telef. 046-527260.

Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, pr. ’175,-. Tel. 04405-
-3085 na 18.00uur.
Te k. Teutonia KINDERWA-
GEN met toebeh.; massief
vuren commode, wandrek
en ledikant (Baby Margo);
campingbedje. Pr.n.o.t.k.
Telef. 04451-2270.
Te koop: TWEELINGKIN-
DERWAGEN en grote box.
Telefoon 04406-42792.
Te koop Teutonia Quadro
KINDERWAGEN 3 in 1,
’200,-; Concord kinderau-
tostoel 1-4 jr. ’40,-. Telef.
046-331372.
BABY-UITZET o.a. wieg +
reiswieg in een; babykleer-
tjes; auto-stoeltje, alles in
koop ’ 400,-. S 04405-2162.
Te koop BABYKAMER mcl
toehoren. Tel. 04454-64217.
Te k. k.box; 2 k.stoelen; au-
tostoeltje; tweeling kinderkl.;
babykl.; babybadje; fles-
senw. en kruik. 043-639745.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,: voegen, steigerverhuur. Tel.; 045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043--:435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende. prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-; vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie

■ profiel). Telef. 046-750640.- Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
iLOODGIETER voor ver-, nieuwing en reparaties van

sanitair en platte daken. Tel.- 046-750788, na 18.00 uur.
1 Doe het nu! SPOUW-. MUURISOLATIE met Geso-- lan glaswol-isolatie, min.; besparing 8-10 m 3gas per- m 2per jaar. Voor info: Ges-

kal Geleen. B 046-743865.

Behangen, verf en timmer-
werk of andere KLUSJES.
Bel 045-245982.
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.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-
opgave. Tel. 043-218252.
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.

VAKMAN met 35 jaar erva-
ring, voor al uw schilderwerk
behang- en pleisterwerk er
specialist in alle houtwerk. S
046-750788 na 18.00 uur.

Bet de Vakman
Professioneel REINIGEt*
van tapijt- en meubelstoffe
ring. Telef. 04498-59102
043-652616.
Gedipl. SCHILDER kan no.
schilderwerk aannemen
Telefoon 04450-1970.
Allround METSELAAR kar
nog werkzaamheden ver
richten. Telef. 045-223894.

Computers
Te koop SEGA met spellen
Telefoon: 043-216888.
Te k. 2x PC 286 AT, beider
goed voor o.a. WPS.I Een is
VGA kleur, ander is EG/1
kleur. Matrixprinter brede rol
Epson FX-120. Matrixprinte
standaard rol. Alles werkene
te zien. Tel. 043-642597.

- Te k. voor SUPERNINTEN-, DO: copy-box en ook 16 bit
i spelcassettes. 045-273069.

Te koop COMPUTER 486. SX, 40 MH met 135 MB HD,
4 MB intern geheugen met. SVGA monitor, ’ 1.400,-.

si Tel. 045-216554.
" Te k. AMIGA 500, extra

' diskdrive, veel software, t.e.
a.b. Telefoon 04405-4040.

9 OCCASION PC met garant.

'■ 386 DX 40 MHZ 4 Ram 260
HD kl. mon., ’1.250,-. Nor-

n bertijnenstr. 67, Geleen. Tel.
"- 046-743394.
.. COMPUTER

bv. 486-66, HD 420...

’ 1.598,-. HD 420... ’380,-., Tel. 045-428276.
Te koop COPY-BOX voor

\ Super Nintendo of Sega mets garantie. Telef. 046-522598.
\ Te koop 1 jaar oude Amiga
I, 1200 + monitor 260 MB, 2
r drives, 3,5, 2 joysticks, 200
i disks, ’1.250,-. Telefoon

045-418404.

Kachels/Verwarming
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.
Te k. gietijzeren ALLES-
BRANDER. Telefoon 046-
-514065.

Te koop nikkele KOLEN-
HAARD. Telefoon 046-
-514065.
Te koop OPENHAARD-
HOUT ’4O,- per m3. Telef.
04493-2336.

-Hl
Bundels schaaldelen i .\m 3voor ’ 20,-: bun» *balkjes a 1 m 3voor "~:.■ blokjeshout voor potKa" J'of allesbrander gratis a' *.■ halen, thuisbezorgen teM

■ vergoeding vrachtkosten- ,t
.10 m 3franco. DAEM^ I" Houtwarenfabriek, Ming jj, borgerweg 7, Übachsb* 5
" Tel.: 045-751253. e
■Te k. GASHAARD Fab^*Dru gevelkachels met thHS. en badgeiser. 045-455168^ t; GASKACHELS/houtkache^, ]
1Goedkoop! Gratis geplaa«
'De Kachelsmid, Walem
1Klimmen. Tel. 04459-1638>/ I■ Gas- HOUTKACHELS -3.'

' ketels, keus uit 200 sjy-:
Kachelcentrum Jac. Kö^.Rijksweg N 104, Sittard- T. 046-513228/514862.

\PICCOLOiI 045-71996 J

SONY. SONY r«-_r_->xrv TT^ 1 SONY Niüïj«teHjk^t _______P__^rVfJYI^7YP^V*VT**WfVP¥YV*V¥atP^&^in X Bespaar /uß^d *_ gratis hoofdtelefoon! ■^"J 1 _fl IJ iM [Cl J I IJllJklf*! I W» I I I 4

EL||f*l
honderdenV*^,T<£. I_M___HH_M_HnHBH_IE :EE33&E9pB dmv- SONY 2 x 100 Watt muziekvermogen___________ l'.'H'l.l'J.' IM■rl JIM-lMi-i^'ll'l-l _^_______ — ___i_W*_<__«_________-________H _________^^________________F*X___Ff.tT^_______ _____BP^^^____»_____ »■■^"^**^*^^A-»***i^A*j»^«*AA___t_________k_é____________i ______P^^^*a?lP!"*M^*^ WWTaum

SONY KVA 2531 SUPER TRINITRON SONY SLV E5O VIDEORECORDER /AMERA et videocamera met het befaam SONY MHC 550MINISET _~ lJ L 4fei~
KLEURENTELEVISIE Videorecorder die is uitgerust met het Optimum eeLjCo>mp? m^oor sublieme opnamen Uit- Complete miniset bestaande uit een versterker B ff^IIHHHBSS^S^S! l¥a:?B H
Prachtig vormgegeven kleurentelevisie meteen PictureControl waarmee een uitstekende beeld- aeniösysee v p^ van 2x 40 Watt muziekvermogen, 5 bands ■Tl ...,Sl.T>.
63/59 cm Super Trinitron beeldbuis die garant kwaliteitwordt bereiktongeacht hetgebruik van 96| (4^looo beeldelementen) Prachtig HiFi equalizerenSurround mogelijkheden. Tunermet B*- Mf-CBBBIW ~^P I
staat vooreen perfect beeld. Stereo geluid via nieuwe of uw reeds bestaande videobanden. pixels ( U.

„j mJn „ mntnr 30 voorkeuzezenders en timer. Dubbel autore- I 'I .—"j**ll*ll" .JLJiiiiigi—' I
/.n \a/ u t n 1 i_ _ / ■ 1 1 _-/-.! stereo aeuid. Uitaevoera met iz x moror- . . . ... _

~ n W v_f__"w^m»w_am-»>_i_B___-i_iii»'" ■■■rwS ________ _____■6U Watt muziekvermogen. levens o.a. snelle Uitgerust met 4 videokoppen, 50 voorkeuze- f, % _„t:crk_ „n hnndmntiae verse cassettedeckbeschiktover Dolby Bruison- —^—^^^-_»_-_______-—"__i-d___. —____________..
________________________

teletekst met 20 pagina's geheugen, 100voor- zenders en Long Play mogelijkheid. Zeer een- ,zoom' "r°n9e°^e SjKma tegenlicht derdrukking en snelkopieerfunctie. DeCD speler SONY COMPO 1BMINI SYSTEEM
keuzezenders en 16:9 beeldschakeling. voudig te programmeren dankzij de systemen tocus u oma isc r+/mo7ri"i>'k. diverse ee^ diverse handige programmeerfuncties. Uit losse componenten opgebouwde set met een unieke combinatie van design en geluids'
Oude Vogelzangprijs 2299 PDC en ShowView. Inclusief LCD afstandsbe- correctie, '^^^^ig^ '' Deze installatie wordt compleet geleverd met kwaliteit. De versterker heeft een muziekvermogen van 2 x 100 Watt, Direct Link, MOSFFJ

I^^^^_ diening. o*"*!*» VoaelzanaDriis2499 3-weg luidsprekers en afstandsbediening. voorversterker en Souree Direct schakeling. CD spelermetoptische digitale uitgangen en Jo9
MW^mW Oude Vogelzangprijs 1199 uuae voge gp 1 Oude Vogelzangprijs 899 Dial voor het snel zoeken van passages. De tuner met 30 voorkeuzezenders beschikt over

AW _________ _________ ,_______. ______ A-ttmmtm. mm\\ -%% mm^mmmmw _^^^_ _^^^. RDS/EON mogelijkheden. Het cassettedeck isM iWf^kiWf^k^r^k ■ FBI 11 B '^m mmimm\u^ met Dolby lndusief _#^ m\mm mT^mW^MW mmW mmmW f^Mf^M kW SONYSSB3 luidsprekersen uitgebreide af ~^ !VC 1 ll^V
__r __r mémmT mmmmT _________r _______r __r __r standsbediening. Uitgevoerd in _^_^L^_- M B

Meerprijs 72/69 cm beeldbuis 200,-. _________T _^___T _________T I ___s—_^^. "^^ .47 _________T _________T Oude Vogelzangprijs3499 ___________________ _^^ mmW
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I^Kapper/Cosm. jr
PUNSTNAGELS. Stunt! v
Pnt! Stuntl Voor nieuwe üjan'en alleen die bellen op i
f laatste vrijdag v.d. maand E
* die behandeling geheel |<
Nis. Nabehandelingen z
f°rden wel berekend. Telet.

_
18,5^28283. lr is een uitkomst voor ;
P-fsen met dunne, gesple- ■f. gebroken of afgebeten >'.
Pjjels. Voor al uw nagel- l
P°bi LAMPLIGHTNAILS -c* voor nagelversiering. 1P9elstudio Elian, Simpel- ePdj? Q45-444517. CipSTNAGELS, gei en {
Prs. ideaal voor korte ge-fs*en nagels, ook als na- -P"ersteviging en voor na- 1P>i|ters. Ik kom ook bij u \Brcynto 045-225731. «
t^ Wonen Totaal .

AANBOUWKEUKENS [P* apparatuur nu met 30% .Sflng. Tel. 04406-40857, 'gÜgr_van Zwanenburg. !h k. gevr. BAROKMEU-
*LS, antieke meubels en
Kgelein. Tel. 04498-51122. 'pnderden stuks voorradig.
rVens het adres voor meu-
pjstoffen en kuipbankstel-
P - Nergens goedkoper! Bij .P vakman beter uit. Stof-
pderij Savelsberg, Ein-
Fstr 112, Kerkrade.
Fr^ndag gesloten. Telefoon

]"" en verkoop 2e HANDS
jubelen en antiek. Tel.

Rotterdamstr.SjUHeerlen.
ver-

*uwt rieten- en biezen-
den m. gar., echt vakw.,
Slggn werkpl. g 045-418820.
JJOOPje! Tapijten aan fa-
,'^sprijzen. Voorbeeld: ca.
$ x 170 cm ’lOO,-, ca.

*° x 200 cm ’150,-. Ner-
fns goedkoper! Grote keu-? bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
>6|een (t.o. Paterskerk).Igjetoon: 046-744529.

"" en verkoop gebruikte
jubels, INBOEDELS, enz.,

55?- Telet. 045-323077.
J k. tweepersoons BED?!"' ombouw, 10 mnd oud,
{°f>o,-; Commode ’150,-.

jl^k. rustiek eiken KEUKENJJ'- app., 2.70x2.00. Tel.I
* k. INBOEDEL plus was-"achine en electr. fornuis. SvJügg-4103 na 17.00 uur.

TJi halen kosteloos al uwr^de gebruikte MEUBE-
(ur1' huish. apparaten af.

(I na 17.00 uur.
im_ koop KEUKEN-HOEK-
I77NK, tafel en 2 stoelen.
; <lgU)45-226773.
ij^l- Franse SLAAPKAMER
ii^Pire Nap.) tax.waardei^-500,- nu ’2.500,-; Ba-

-1? bankst. ’875,-; eik. eeth.
J^o,-; Fr. ant. buffetkastje

' L '"'■ Biedermeier buik-
i fs,ie ’ 950,-; witte eeth. m.

1. stoelen (iets aparts)<^0,-; eik. leren bankst., LSSO,-; ant. Biedermeier
3% m. console ’1.150,-;- slpk. ’300,-; ant.. T^gkast ’1.150,-; verder

j r°ogde buffetkasten, Duit-
S kasten, Biedermeier ta-'j.Y commodes, Art Deco
_*■ ’l.lOO,- enz. Kouven-

.<[!![. 208, Hoensbroek.IJSKAST, massief donker
f< ?;.en 1-50 m. breed, ’650,-.

"Sw 100% donzen DEK-
/ e„° 240x200 m., m.nw. ov-

?r ek sam. ’450,-. Nacht-
ê j?J' ziekenhuismod. m. uit-

S^iftaf. evt. v. zieke ’30,-.
1 na 12.00 uur.

('hÜ k- 9ro,e antieke blank
ij^ken KLEERKAST. Tele-

< v°!_o46-514065.
£'Se INRUILAKTIE op le-
(i'jlP bankstellen, nu onge-
le'1 ’5OO,- terug voor uw

% !? nkstel. Leba speciaalzaak
S) 'eren bankstellen. Groen-\ {\ 27a, Melick. Tel. 04752-

-, q32 (naast Nissan garage)., !jfeningstijden: do. 10.00-

-' C'-OO uur, vrijd. 10.00-18.00'V zat. 10.00-17.00 uur., i\gghts 3 dagen per week.

Jl. eik. WANDMEUBEL, 1.5 .r oud, i.z.g.st., van ’5.625,-
->oor ’1.950,-, koopbon ;
lanwezig. Tel. 045-311371.
re koop uit oma's tijd Duitse
3UFFETKAST, ’650,-. Te- ?
efoon 045-222079
re k. geloogd eiken TAFEL |
Joorsn. 120, + 4 oud Holl.
itoelen. Telef. 04498-51059. i
re koop eethoek ’2OO-,-
-aren '50; ronde salontafel
f275- (eiken). Tel. 045-
-_59356 na 18.00uur.
re koop antieke geloogde
3iken SLAAPKAMER: bed |
.ompleet, nachtkastje, com- |
"node en spiegel, 3-deurs
spiegelkast, ook los te koop, f
:.e.a.b. Tel. 045-426111. !
re koop moderne 4-delige |
i/VOONKAMERKAST, zwart
assen; witte eethoek, pr.n.o. E
Lk. Tel. 04451-1980. !
In- en verkoop 2e hands I
MEUBELS. Lammergierstr. $
48 Wolder-Maastricht. Wij i
zijn aanw. v. 10.00-16.00 1
uur, g043-431025. j
Te koop eiken KAASREK |
V/2 mtr breed, ’750,-. Telef. I
04404-1703. I
In- en verkoop 2e hands j
MEUBELEN en antiek,
ledere dag geopend tot j
18 00 uur. Voskuilenweg 91,
Heerlen. Tel. 045-741708.
Te k. WANDMEUBEL, t.e.a.
b. Tel. 046-336465.
Te koop ronde SALONTA-
FEL met 4 houten poten en I
marmeren blad, ’lOO,-.
Telef. 04404-1593.
Te k. 2-pers. LEDIKANT
met verstelbare bodem, 2
nachtkastjes + ombouw, s
046-526373. r

Te k. gevr. volledig leren
BANKST. 2-3, met interieur- ■vering, Tel. 045-311371. j
Te koop ant. HALSPIEGEL j
2.10 hoog ’550,-; hoge ,
commode ’350,-; ant. hal- ■spiegel ’225,-; ant. kleer- .
kast 2-drs. ’695,-; oud-
grenen kleerkast ’350,-.
Tel. 04498-58538 of 06-
-52988645.
Te k. zware Meranti VOOR-
DEUR, breedte 115 cm.; 7
massief eiken binnendeuren
mcl. hang- en sluitwerk; ei-
ken ballustrade ca. 5 m. en
dito trapleuning. Pr.n.o.t.k.
Telef. 043-640335.
Te k. barok BANKSTEL

’ 350,-; VHS moviebox
’150,-; mass. eik. salonta-
fel ’125,-; 4-eik. stoelen

’ 50,-. Telef. 043-253504.
Te k. 2 leren BANKEN (2/2 +
3-zits), (Kulowani), kleur
beige, nieuwprijs ’15.000,-.
nu halve prijs; glazen salon-
tafel, ’ 1.000,-. 046-746278.
Markthal Geleen. Voor iets
aparts maar niet duur, div.
schitt. barok KASTEN, eet-
hoeken en bankstellen;'
rundl. clubs v.a. ’125,-;
rundl. bankstellen v.a.
’395,-; rundl. 2-zitters v.a.
’195,-; massief eik. eet-
hoeken ook met 6 stoelen;
massief eiken toog- en
wandkasten; eethoeken v.a.

’ 65,-; bankstellen v.a.
’125,-. Een niet op te
noemen keuze w.o. ook
prachtige spiegels en beel-
den zeer aparte kleinmeu-
bels. Oude meubels ruilen
wij in, rest. binnen 6 jnnd.
zonder kosten. Oude Maas-
trichterweg 27, Geleen (de-
ze weg loopt parallel met
Rijksweg noord). Let op vi-
deotheek de Kijkdoos daar-
achter is de hal.
Te koop uit oma's tijd eiken
KLEERKAST met geslepen
spiegel ’675,-. Telef. 045-
-312164.
Te k. donker WANDMEU-
BEL, prijs ’lOO,-. Telefoon
046-338718.
Uw BANKSTEL, stoelen,
kussens enz. binnen 1 week
nieuw bekleed. Grote col.
meubelbekleding. Stoffeer-
derij Kloprogge, Akerstr. 70,
Kerkrade-W.S 045-412735.
MEUBELEN: Verkoop van
bankstellen, kasten, tafels,
stoelen, slaapkamers, div.
kleinmeubelen. Elke vrijdag
van 11.00-18.00 uur. Zater-
dag van 10.00-15.00 uur.
Geldersestr. 29, Sittard.
Telef. 046-748526.

pPROEF DE SFEER OP ONZE KERSTAFDELING! mnM
3 1 l^£
O Goed voor jaren mmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmm\\ Breng de kerstsfeer ook /JL Sfeervol in elke huiskamer. Een ge- UJU mr"* kerstplezier, en niet -t gh naar buiten! M zellige houten kerstboom met ;U . Y^Y
%_% $ onderscheiden. 11 M bui,enverlicn,in9' Jk whfjm^^m\m\m\ L\liVr\ ________H____P I
jjgjM Ja inclusief stabiele voet, , ■^ffl_£__mi_m- NÜ VOOfU^^F -^F mt'i
M {%___- Ho°9te±lBocm. WLW jÊ^^ \*M_ ________\__\^_^_^_oYWm^^YY^Y{> V '^^Ik___s__!^ k Vloerkandelaar van metaal. jjfTJ |||L jP

nfiÉ? .^ —^ BK 29,95 voor IXiJ f^^ m lTB!ffflP^_ML'_Jr^ _Wff .Slw'wnMfflbU« WAn* //rT^Bk Trapmodel vensterverlichting '/^mmm mJ' I —^ _____ ■__*<____ H jm U^aiff T^Ë_^fi_BrT V°°r fiL?B met 7 lampjes. ;'_*__£>■ /Fr /^___T%s__l 1 ?=2^ ' /.Tl*/* \ X
ÜS BfiJ iXüT Unf/mW \^/V//^V^-■ » Nü van 19,95 i JU* \mÊ SÊW^W^ ïIÊMè/j tijdelijln/oor «^ F

SmPÉP' Voor de lan9e avonden LieTSt 105 theelichten met cup. Y^f^'i^ïPK.' >/^^ .■_m\ «^_fl^sT'__B ___^1 __Üi§3a_

HBii^rxs?& i^WI n IÉ.^^BMHB__BM^B_ajW

BBBfeV;^°"'r^k^^ODGD WW GQ—'
flj PaH B^V*. * _——i-—*^^ Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 24 december a.s. of zolang de voorraad strekt.
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Ijzersterk TAPIJT 5 jr. gar.,
slechts ’12,75 p.m2. ex
BTW en lijm. Reuvers tapijt-
wereld, Rijksweg 89, Reuver.
Tel. 04704-4655.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748. _ I
Vele antieke MEUBELS in
diverse stijlen en houtsoor-
ten. Klassieke verlichting-
en decoratie-artikelen.
Alpha Valkenburg, Wilhelmi-
nalaan 59, g 04406-13874.
ledere dag, maar ook op
zondag open.
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 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. g 04499-3763.
Meubelstoffering "DE BEST"g 045-454507. Gespee. in het
stofferen van meubels enz.
Te k. grenen VITRINEKAST,
4jr. oud; Gasfornuis Atag 15
jr. oud. Telef. 046-581152.
Te k. 6-pers. mod. EET-
HOEK, m. gl. gefumeerd
blad, i.z.g.st. 046-757565.
Te k. 3 delige MIDDENEI-
KEN kast, ook los te plaat-
sen, pr.n.o.t.k. 046-378279.
Te koop 2-zits Biedemeier
BANKJE. Tel. 04457-1495.
Te k. moderne witteWOONK. + leren bankstel
3+2-zits, grenen 2-pers.
slaapkamer. 04406-14900.
Te k. 3 eiken STOELEN met
stoffen zittingen ’225,-; bij-
zettafel ’15,-; 2 keuken-
stoelen a ’35,-; spinnewiel
’150,-. Tel. 04498-52845,
na 17.00 uur

Te koop EETHOEK ovaal
glazen blad, ’150,-; 4-delig
wandmeubel, 7 mnd oud, nw.
pr. ’l.BOO,- nu ’750,-. 045-
-275069.
Te koop BANKSTEL, beige
velours, 3+l+l, t.e.a.b.
Telefoon 043-474517.

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESLADEN-
KAST, 1.35 mtr. hoog,
’300,-; antieke allesbran-
der ' zeer mooi, ’ 500,-;
centrifuge ’60,-. Te bevr.
na 18.00 uur Unescostr 106,
Vrieheide.
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 Snuf-
telparadijs, Burg. Lemmens-
str. 107, Geleen. Tel. 046-
-74852a
Volautom. WASMACHINE,
’200,-; droger ’200,-. Bei-
de met gar. 046-742086.
Te k. dubb.drs. KOELKAST;
wascomb.; wasm. volaut.
Telef 045-255578.
Te k. Miele STRIJKMACHI-
NE. Telefoon 046-514065.
Te k. blauw Saksisch ONT-
BIJTSERVIES, 12 pers., pr.
n.o.t.k. Telef. 045-455547.
Te k. WASAUTOMAAT,
dubbeldeurs ijsk., wasdro-
ger en tafelmodel ijskast.
Telef. 046-521503.
ELEKTRO Reparatie, was-
machine, droger, ijskast.
Telefoon: 046-528708.
Te k. wasmachine Zanker
5025, i.z.g.st. ’300,-; 18
LP's ’70,-. Telefoon 045-
-310055
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.
Te koop goede WASAUTO-
MAAT. Telef. 046-754861.
Te koop BOYENLADER, 1
jaar, ’600,-; gaskookplaat v.
a. ’ 75,-; diepvrieskast
’175,-; gasfornuis v.a.
’85,-; 2-drs koelkasten v.a.

’ 225,-. Tel. 046-379323.

Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. g046-753152.
Te koop wasmach. volaut. +
BOYENLADERS + combi's
+ drogers v.a. ’175,- met
garantie. Tel. 046-744602.
Te koop witte BAKOVEN
merk Koch. Telef. 04404-
-1432.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie, grote sort. v.a.
’95,-, veel TXT TVs. 30 Jr.
TV-occasioncentrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te koop KTV Blaupunkt, 55
cm., ’300,-. Telefoon 045-
-253212.
Te koop gevr. DEFECTE
KTV's v.a. '85 en defecte
VHS video's v.a. '87 (typenr.
vermelden), g 045-723712.
Kleuren TVs 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips / Blaupunkt.
Radio/TV FRANK BV, Bok-
str. 33 H'heide. g 045-213432.
Maak uzelf en mooi KERST-
KADO met een TV of
schotelsysteem van AGB
electr. Telef. 045-457708.

Muziek
LESSEN voor keyboard, ac-
cordeon en orgel, noten le-
zen binnen 1 week, studio-
opnames van uw les mid-
dels floppydisk of me. enz. V.
a. ’ll5,- per kwartaal, in
Hoensbroek en Heerlerbaan.
Telef.: 045-415270.
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.
Piano STEMMEN en repa-
ratie. 045-227834.
Te k. SAXOFOON Tenor
’1.400,-; Saxofoon Sopran

’ 1.000,-.Tel. 043-635084.
P.ACCORDEON, 120 B, 4-
korig, settimio soprani, in pr, st„ ’ 850,-. 046-526265.

,Te koop MUZIEKBOX 60-ei
jaren, Seeburg Console. Tel
046-512382 na 18.00 uur.

ORGEL-keyboardles voor
volwassenen, ook groepsles.
Les in notenlezen en mu-
ziektheorie. Alleen groeps-
les. 045-227834.
Te koop BANDRECORDER
18 en 26,5 cm spoelen. Tel.
04499-3589.
Te k. DISCO-INSTALLATIE,
vraagprijs ’ 550,-. Telefoon
046-521602.
Te koop KEYBOARD merk
Yamaha PSR 300, midi-
aansl., 2 jr. oud, vr.pr.
’685,-. Tel. 04406-41721.
Te koop JUKEBOX Rockola
444. ’2.500,-. Telefoon 043-
-434849.
Uw favoriet liedje PROFE-
SSIONEEL opgenomen op
band? Begeleiding aanwe-
zig. Inl. 04492-2459.
Te k. 78 toeren PLATEN van
Evergreens tot Rock v.a.
’5,-. Tel. 043-253731.
Te k. KEYTEK CTS-2000
FM-synthesizer, aansl.gev.;1
Roland U-110 Sound Modu-
le plus 2 soundcarts; 2x
Boss BX-400 mini-mixers.
Alles in flight case en i.z.g.st.
Telefoon 045-244987.
Te koop div. CDi TITELS v.a.
’35,-. Tel. 045-243353, na
18.00uur.

Radio e.d.
Te k. draagbare WERELD-
ONTVANGERS met 10

" banden, per 5 st. ’ 175,- mcl.
verzendk. g 04704-6004.

Foto/Film
"Te koop CANON Fl-New
"en Canon AE-1 en 20 mm-. 2.8, 50 mm-1.8, 100 mm-
i 2.8, 80/200-4.0, Olympus. OM-1, 35 mm-2.0, 105 mm

Macro, ook los te koop, telef.

' 04498-56841

1 Muziek
■ Piano's in alle prijsklassen.
> Te koop en te huur. PIANO-r HANDEL J. Somers & Zn.

" Akerstr. 82, Heerlen. Tele-
■ foon: 045-713751.- Kunst en Antiek- ANTIEKHANDEL Lodewijk. vraagt te koop antieke in-. boedels, klokken, kleingoed

enz. tegen contante betaling.- Tel. 040-120526.

" Zeldz. mooie ant. HUT-
_

KOFFER (Oost-lndie-vaart)
r rondom veel koperbeslag,
I. schitterend decoratiestuk, vr.

pr. ’ 750,-. Tel. 045-726175.

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-
dagkoopavond.
De KLOKKENSPECIALIST
in oude en antieke klokken.
Alle prijsklassen. Reserv.
voor kerst mogelijk. Met gar.
Open zat. 10.00-17.00 uur.
Veldhofstr. 43, Eygelshoven
045-317958 na 18.00uur.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk), g 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te koop antieke SABELS-
meubelen- zilver- schilderij-
en enz. 18 dcc. koopzondag.
Echter Snuffelhoes , Rijks-
weg Zuid 40, Echt, tel.
04754-87722.
Te koop diverse ANTIEKE
kasten, commodes, tafels,
stoelen etc. o.a. eiken en
grenen. Riga, Ambyerstr
Nrd. 174 Maastricht, Wijk 25
g 043-620924, v. 10.00-
-17.00 u„ zaterdag 12-16 u.
Te koop antieke Henry
DEUX kast, zeer mooi, geer
handelaren! 045-223894
Te k. antieke MANGEL
Telefoon 046-514065.
Te koop antieke SCHOUW
compleet met spiegel, ka
chel, klok en lampjes
’3.500,-. 045-719203.
ANTIEKE Inboedel te koop

i Inl. 045-711461. Niet voo
handelaren!

; Piccolo's in het Limburg!. Dagblad ziin groot in REI SULTAAT! Bel: 045-719966

■ Vlees/AGF

" Vastkokende BINTJE aard
I appelen zonder glazige vai, eigen bedrijf en verse bruim. eieren. Eppekoutsweg 12

Guttecoven. 04498-51855.

Diversen

Hét verschil tussen "schoon"
kraanwater en gezond drinkwater

uit uw eigen kraan!
Dankzij de nieuwste filtratie-technieken minimaal 95%

zuivering. Eenvoudig, voordelig aansluiten en uw wilt nooit
meeranders! (U gunt uzelf toch alleen het beste?).

Voor inlichtingen of een demonstratie:

S 045-720418 (Jelle).
Te k. 4x4 Lada NIVA, bwj.
'80, APK gekeurd, i.z.g.st.,
’2.250,-; Zeer mooie dub-
belassige aanhangwagen,
395 x 170; Crossmotor Hon-
da CRBO, met klein defect.
Telef. 04493-4283
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
Fijne diepwerkende MAS-. SAGE, loslaten en ontspan-

i nen in een rustige sfeer.
(geen erotiek!). Alleen vol-

! gens afspraak. Tel. 043--. 626477.
■Te k. witte woonkamerkast,

■ vr.pr. ’300,-. Fiat Ritmo■ 85S bwjr. 84, vr.pr ’1.350,-.- Tel. 04450-1352.- Te k. TROUWJURK wit, nrv
■ 38, ’950,-; autostoeltje tot £■ mnd. ’90,-; box grijs Kibofé

’190,-; loopstoeltje ’35,-- Telef. 04405-2036.
'Te koop SCHILDERIJ ui- plm. 1920, afm. 100x8C■ ’475,-; traploper (scheer. wol) met roede ’250,-; ju.
1 ’225,-; oude kristallen 6
■ arms hanglamp ’225,-; <i kamerstoelen ’lOO,-; 2-pit!
■ gasstel ’75,-; Peg Peregt

kinderwagen ’lOO,-; Ve
) lours overgord. groen o
\ bruin. Tel. 045-720894.

PETROLEUMKACHELS t(
k., ’75,- pst.; voorraadrek
ken + bandbindapparaa- ’400,-. g 04458-2166.- Cleopatra Beautycente

i Hoensbroek vraagt model
len voor electr. ONTHAREN

- Telef. 045-216887.
ir Oerdegelijke BOLDERWA

GENS op brede luchtb., 'i- orig. kado voor kind/kleink
S v.a. ’ 225,- g 04950-33740
:" Te k. HOUTKACHEL en kc
- lenkachel; bromfiets t.e.a.t
" Na 19uur 046-515216._ SCHEIDEN. Wilt u gaa
I- scheiden of hebt u problï
n men met de afwikkeling, ac
e vies- en begeleidingsburo
~ & B B S kan u helpen. Te

04492-5849.

MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage voor m/v.
Per behandeling ’ 50,-.

" Caring Hands 045-429995 v.
9.00-21.00 uur.
Omgaan met hyperventilatie

t en STRESS? Assertief zijn?- Dat kan! Info 04408-2406.
HELDERZIENDE voorspelt

■ uw toekomst, ook voor rela-. tiebemiddeling. 043-253637.

■ Tony REÜLLE entertainer,

' keyboard, zang, " trompet,
■ ’ 70,-p.u 043-473241.- Heeft U problemen inzake
■ werk, huur, incasso, ge-
> meente. MR. HP. Mannens

" geeft JURIDISCH advies.
Tel. 046-757186.

1 Knip mij uit: wij kopen MUN-

' TEN, postzegels en goud,

" telefoonkaarten. Kasteel-

" laan 102, Heerlen-Meezen-
broek g 045-726789.

t KAARTLEGSTER volgens
3 afspraak. Tel. 043-434594.
■ Niet op de vrijdagnamiddag.
] Te koop oud BROOD, 60 et
j per kilo, gedroogd of in

e paneermeel ’l,- per kilo.
" Tel. 04406-13513.
- HELDERZIENDE. 045-
-if 221493._ Te k. plm. 20 m 2COBBLE-
e STONES en prof. vlakbank
;- 2.20 m. I„ 40 cm br.; Platen-
tt wals Im.br. g04756-5228._ Integratieve MASSAGE
sr strijkingen, knedingen, rol--- lende, wiegende en schud-
I. dende handelingen, ener-

giestroom leiden etc. Detlef
~ Wittgens, gediplomeerd In-
p tegratief masseur, maakt

voor ieder persoonlijk 'n
"' vakkundige combinatie.- Massage op maat dus, geen
)_ sex. Tevens cursus intuïtie--- ve massage. Telef. 04750-

-11462 Of 04492-1360.
m Te koop KLOOSTERTAFEL
2- met 6 eiken stoelen ’750,-;
i- 13 radiatoren nieuw met op-
A hangbeugels ’1.000,-;
>l. hondenren ’150,-. Tel. 045-

-241737.

Zanussi KOELCOMBI
’400,-; Sega 16 bit spel-
computer in doos zonder
spel’ 150,- 045-228370.
Te k. KLOKKENSTELLEN.
porceleinenpoppen, koper-
werk en kleingoed. Telefoon
045-725459.
Te k. 30 MARANTI houten
raamwerken, 130x50cm, 2
houten gaatjeswanden 1x
2m. in zijn geheel te k. voor
’500.-. Tel. 045-419406.
Te koop GASBOILER 115
liter, geen kalkaanslag, als
nieuw, weg. aanschaf HR,
’125,-; radiator 1-plaats
50x150 cm ’75,-. Tel.
04498-52845, na 17.00uur.
Te koop MOTORCROSS-
LAARZEN mt. 39 ’75,-;
electr. kachel tot 3.000 Watt
inst.baar met therm. ’50,-.
04498-52845, na 17.00uur.
ROCOTREIN met marklin-
digital, nw. pr. ’15.000,-
-voor de helft van de prijs.
Telef. 043-642091.
Te koop ZONNEBANK met
hemel, boven en onder 10
lamps, als nieuw, ’ 1.500,-;
mountainbike damesfiets 18
versn. ’150,-; visaquarium
met goudvissen en pomp
’lOO,-; tuinset grote tafel
met 4 stoelen en bank,

’ 100,-. Telef. 045-319062.

Programma St. Zonnevlecht:
PARANORMALE infodag op
zondag 18 december a.s.
plm. 60 stands met tal van
aktiviteiten op paranormaal
en alternatief gebied, alle
consulten en lezingen/bloe-
menseance de hele dag
gratis, aanvang 11.00-18.00
uur, entree ’ 10,- vaste
deelnemers ’5,-. In Motel
Urmond/Stein Van der Valk.
Attentie, attentie, attentie!!!
In ons Esoterieschcentrum,
Hoofdstraat 141 te Hoens-
broek kunt u tevens terecht
2x per week voor ontspan-
ningsmeditatie a ’5,- p.k.
En voor diverse cursussen
w.o. : kaartleggen, handlijn-

Ikunde, astrologie, ontwikke-■ ling Mediamiekegave. Te-
Iyens priveconsulten op af-
i spraak. E.C.H. S 045-212256. / 046-582862.
ITe k. combinatie HOUTBE-
■ WERKINGSMACHINE, s-

delig; tafelcirkelzaag; bol-. derkar. g 046-740009.
; Te k. MIELE langz.wasser;

" zwart kunstl. slaapbank;; kleuren TV. S 043-610598.
! Voor Piccolo's

zie verder pagina 24
' ' .

lIPONY |°?? SONY TGrotisSurroundCD] SONY tóloS. SONY [fijjll.. mi^^.-mtm.T"WLr Vogelzang en Sony zijn synoniem voor
H~i ._ 'A _ tffl n___________ri:_i ■* -■■■■■'■

, , o__l.__=__««o i yüsiS I m. W W^m\ ttSurround cd [<$ t?] Ml pj|@BßH |fgg° K-^ -■- ® kwaliteit en innovatie. Vogelzang is er

Il _________________^______iiiii_l________M___! *y*^^^Wßß_B--_l_J____P Btßy^/JM ____K____^_^l ■■'','S__B BBP^^^
____Pv___l _____r ■ _________ fl -'flfi HP*^^^^^^ r J w

zana deze week een aantal toppers van Sony voor een wel zeerSONY DPL-K1 DOLBY PRO LOGIC SET SONY SENSATION NR 5 AUDIOSET SONY CFD-8 PORTABLE RADIO/ SONY CFD-23 PORTABLE RADIO/ 3. uit: Sony STR-D515 Receiver Dolby Pro Logic Surround set in een fraai bijpas- CASSETTE/CD SPELER CASSETTE/CD SPELER Speciale prijs. HVPlpjJllür|er/versterker met decodermet een vermogen send meubel. De set bestaat uit: versterker met Fraai vormgegeven portable met FM stereo, Portable met een opvallend krachtige bas weer- NÜhiii_itt_iiÉfl_|VQri 2x65W voor, 20 W center en 2x20W 2 x 100 W, Dolby Pro Logic decodermet instel- MG en LG radio-ontvangst. De CD speler is uit- gave dankzij de Mega Bass functie. De radio is +*^\ . nVTWHTTnü.4lJfround. Voorzienvan4audio-en2videofunc- bare vertraging. Actieve Subwooler voor lage gerust met diverse handige programmeerfunc- geschikt voor FM stereo en MG ontvangst. De «tt \ /f U_________________m_é_l_____l

'es-regelbare vertragingstijd en 30 voorkeuze- tonen. Tuner met 30 voorkeuzezenders. Dubbel ties. Eenvoudig opnamen te maken via deSyn- CD speler heeft diverse extra functies zoals CD ia \"/M_ I __P% __PV _V I _R ___PS __P"IAnders. Sony SS-CN 22 Center luid- auforeverse cassettedeck. Vijf CD-wisselaar met chro Start. De cassetterecorderis uitgevoerd met synchro dubbing met de cassetterecorder, re- Mi Vill __!■ ■I _■ m I I ■Weker: magnetisch afgeschermd, dubbele programmeerfuncties. Vogelzangprijs een automatische bandafslag aan heteindevan peat en shuffle. Ingebouwde microfoon. Lever- |||t \||| m__Fm L___L H ______!Sübwoofers. Sony SS-V99 Surround luid- HH __________________ __________________ __________________ de cassette. Leverbaar in zwart. baar in zwarten wit (afb. wijkt af). ""»
___i!^^ M ______r_^____ ■■■ ■

VOgeltangprijs Oude Vogelzangprijs 299 Vogelzangprijs DclcH* IfUfl \\W ffliCt OHIIIcc I*l

I^fe^^^Bjb mmmW mmW -W^ MM ___W^ ÉÊF^ mm"Mm\ Mm"mm AKERSTRAAT 19, HEERLEN. SERVICE-AFDELING EN INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12, HEER-
mW2Wm 11 1 SONY DSP luidsprekersysteem (2 x mW Wim 1 _K 1 ImJl LEN.TEVENSVOORCD'SENKOOPVIDEO'S.OPENINGSTIJDEN:MA. 13.00-18.00 UUR, Dl. T/M
____\_L^_\W^_\W zuilluidsprekers, 1 x center en 2 x surround) __d ■____■__ ____»"___! VR. 9.30-18.00 UUR, ZA 9.30-17.00 UUR. KOOPAVOND TOT 21.00 UUR.

| jBT A-\mY tegen meerprijs leverbaar. ._________r__^ Amm\w mmm\W aanbiedingen zolang de voorraad strekt afwijkingen in de afbeeidu .oorbehouden.



f --* Desiree verlovings-
nngenshow

%Éfc,|,: jp/ 4 Vanaf 8 december

Verlovingsringen van Dcsircc: prachtige goudenringen,
die een leven lang getuigen van de liefde, die je voor elkaar voelt.

- yv^^Zw^^ïïï, Dc schitterende collectie Of, als jullie echt iets bij- i^^^^rWftT^ftfr
Uw-^s-S^^^*^*^^ is ni> te bewonderen bi) de zonders willen, met exclusieve f^r^- _/*£&, 'i^

juwelier tijdens de grote Desiree diamant. Vraag als jullie de I_^P^^
Veriovingsringenshow. Ga er samen heen en ontdek Desiree Verlovingsringen show bezoeken ook meteen
de unieke vormgeving van de modellen: altijd verras- naar de nieuwe Desiree brochure.

send, altijd bijzonder, altijd anders Daann kunnen jullie de prachtige collectie thuis
-__tfÉ' dan jezouverwachten nog eens rustig bekijken. En samen de ring kiezen, die

«P^^JSjE" In tallozevariaties: breed, smal, 'precies bij jullie liefde past.
{m^** glad, bewerkt, mat, glanzend,

rond, hoekig, geelgoud, witgoud, me erkle urengoud.

Desiree 9 «Geef glans aan je gevoelens £. -^

ctyïoevneh&faié&e<n 1
Saroleastraat 22 PËP!^^^^^

Heerlen, 045-719355 Efesïrse'

Diversen
Kadotip: 12-del. PANNEN
SET, superkwal., ’ 195,-
-12-pers. bestek, Solingen

’ 195,-. Tel. 043-619274.
Te k. 3 blauwstenen TROG-
GEN. Telefoon 045-315942.
Te koop NERSTMANTEL
mt. 38, kollektie kleder-
drachtpopjes, bromfietshelm
kinderbromfietshelm, baby-
bedje, bolderwagen, 2
vouwbedden, 10 mtr. ka-
merhoge glas- en overgor-
dijnen. Te bevr. na 18.00 uur:
telef. 045-315145.
Te k. ACCORDION Elkavox
piano kl. 120 B, vr.pr.
’1.100,-, z.g.a.nw.; grool
ijzer magazijnrek, ook ge-
schikt voor pallets, ’500,-.
Tel. 046-374410.
SPIRITUELE Vereniging
Kerkrade org. de lezing in/uit
de ban van jouw kinderjaren
met René v.d. Berg, op 15
dcc. a.s. in 't Trefpunt, Meu-
zerstr. 133, Haanrade-Kerk-
rade. Aanvang 20.00 uur.
Entree ’7,50. S 045-418169 /
316201.
Te k. Manhattan SATEL-
LIET-ONTVANGER
SRD9SO, ’300,-; CD-wis-
selaar voor 5 cd's Technics
’275,-. 043-478591.
Te k. Vespa CIAO met verz.

’ 500,-; droogtrommel Blue
Air ’300,-; kleuren TV Phi-
lips ’ 75,-. 046-753729.
Te koop BADKAMER
accessoires, z.g.a.nw., kl.
groen, 1 jr. oud, ’300,-. Tel.
045-713290, na 18.00 uur.
Blaupunkt VHS VIDEOCA-
MERA, z.g.a.n.; licht eiken
W-kastje, ’ 250,-; kerst-
manpak, geh. compl.,

’ 100,-. Tel. 045-442751.
800 BETONBLOKKEN plm.
7 m3, div. maten, ’350,-;
grenen eethoek ’ 225,-;
koelkast ’ 75,-; middeleiken
wandmeubel, niet modern

’ 200,-. Telef. 043-257954.

" Te koop EETHOEK met 4
stoelen, tafel met marmeren
blad, stoelen wit met stoffen

" bekleding, pr, ’400,-; baby-

' bedJe wit- ’,100'" wandel"

" wagen 88-Comfort met- voetenzak en paraplu
-’lOO,-; Nintendo spelcomp.

mcl. 3 spellen ’150,-. Telef.- 045-271060:

" Wat VERKOPEN? Adverteer; via: 045-719966.

Te k. 24 Meg-COPYBOX
voor Supernes; te koop ge-
vraagd brommerhelm. Telef.
04406-12681.
Last van KALK? Wateront-
kalker mcl. montage en gar.,

’ 100,-. Telef. 04493-2753
na 18 00uur
-x rt '— ———Gezocht grote vrijstaande
loods voor het houden van
een RACE-PARTY. Re-
acties op 045-232828.

>
Braderieën/Markten

Snuffelmarkt Mccc Maastricht
; Zaterdag 7 januari 9-17.00 u.

Zondag 8 januari 10-17.00 u.| Huur een kraam ’ 45,- p.d. Bel 01640-57521.. Voor al Uw feesten en bra-
derieën De WAFELBAK-; KER. De echteBelgische.,
suikerwafel. 043-622965t ===========:1~

«/—__-—««„ii—___
"

i Verzamelingen
Te koop gevraagd POST-
ZEGELVERZAMELINGEN

,en partijen postzegels. Te-
gen de hoogste prijs. P.
Janssen, Somerenseweg 42,
5591 JW Heeze Tel 04907do»i jwneeze.■ ei. U49U/
Hzlii:
Te k. MICHAEL JACKSON
verzameling. Telef. 04405-

Te koop van verzamelaar
100 st. oude en ant. RO-
ZEKRANSEN, beslist niet
duur. Tel. 043-434047; ;Telecommunicatie
, o[:ii,i-Aniic"""SEMAFOONS
Zonder abonnementskosten.
Oficieel PTT. S 04758-2416.
Te k. S-VGA-moni.or type
Nec-3D, tevens port. scan-
ner ÜBC 2500 XLT. Telef.
-046-522598
KADOTIP Antwoordappara-
ten, veel mogelijkheden,

’ 50,-. Tel. 045-429608.

ügüaag7"—*

Te koop gevr...... , — ; irW,j betelen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Te k. gevr. STEIGERPIJP,
steigerklemmen en ketting-
zaag. Telef. 045-226346 of
045-232650.-—
Te k' 9evr eiken en Barok
BANKSTELLEN Telefoon
04740-3495.
TTjr—r _~. —

o
h
of\oS

en SM. S 04454-68409.
,========^

Carnaval
Te koop zeer mooie Prins-
en PRINZESKLEREN, ba-
siskleur blauw/zilver flour, pr.
n.o.t.k. Telef. 04498-53589.
Kleurijke Braziliaanse CAR-
NAVALSGROEP 25 pers.gg~ >575-" Telef'
mim *ja^

Triepels slagwerk: carnavals-
TROMMEN te koop. Tel.
f___fi-'ï7P'Vn_ J'^aj- .

ni/^/^/mT /VCrILLULU JI 045-719966 1

§_. mdfetirl.Tr J_ÏË_ï__3__

'j^_____i____P% __kl__________l_

Wt& :: |||§| '^■■'____&*'

Q QC S-^-m\ «S E_Sx T

1 JmwmW ___■« YSSF _______H^^^HsS^^*''::" _»fM_fll_^_S^_B^____!

' : :^?SS. _dt #« Ai '■>" *^__5

_■ '3& 3 J^"" -Bs__WtM___7iïi i r''-':'^'49Ë_________nSt''-'-

I ____________ - ____ - . m GELEEN
rBBT Uf/wHt1 _^_^_fc__T* I^-AV^T Einighauserweg lOl.tel. 046-743470.

mmWW %. VW wl V__ir I ___rm.^___7_i In Zondags gesloten. Donderdag koopavond.
HEERLEN

■ ___Pfc 7___T^___D^__n_€^__n Woonboulevard, tel. 045-754252.
*___*■■■ IV _^WI ld !■_■_■ BERG & TERBLIJT

Rijksweg 8, tel. 04406 - 40161.
Zondags geopendvan 11.00-17.00 uur

fillß intratuin
GROENE WARENHUIS 1

i i

Loodgieter m/v
voor een bedrijf in Geleen. Uw werk bestaat met name
uit het buigen en solderen van koperen leidingen.
Hiervoor hebt u enkele jarenrelevante werkervaring en
kunt u zelfstandig werken. Deze baan van één a twee
maanden is per direct
Informatie: 046 - 75 29 70, Maurice Bosch
Geleen, Rijksweg Zuid I a

tempo-teamuitzendbureau
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ROMANTIEK R|VOI_l_tjjt OVERHEERST ONLY YOU
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KINDEREN DIE ONZE BIOSCOOP BEZOEKEN KUNNEN MEEDOEN AAN EEN KLEURWEDSTRIJD. FORREST CUMP: dagelijks 20 30 uur
MET DEZE KLEURWEDSTRI|D KUN |E VRIJKAARTJES VOOR EEN LEUKE FILM EN ANDERE LEUKE PRIJZEN

WINNEN. VOOR DE KLEURINSPANNING ONTVANGT IEDER KIND EEN Mc DONALDS MUNTJE
VOOR EEN GRATIS FRIETJE.
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ROYAL RIVOLI MAXIM THEATERS Stationsplein 3-5, 6411 NE Heerlen Tel: 045-714200

JDoctorandus Hond? I
Steun de studiefinanciering van deze hond bij het Koninklijk
Nederlands Geleidehonden Fonds. Word donateur en stort
minimaal f 10,- op gironummer 27 54 00, onder vermelding
van 'nieuwe vriend'. Dan kan hij ook 'cum laude' afstuderen.

Koninkhik NederlandsGeleidehonden Fonds, Antwoordnummer 570.1180 WB Amstelveen. rtT\ KNGF

H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 713030#*~~
H| HU \ fj M MJMJJJJJ Y_l\\U_\\\jffsif
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RTHFHTPPC IM 1 5 Zalen meteen voor'elk wat wilsprogramma. h____________£"J I ilLni LIIJ m I Dat is Hs,de meest komplete bioscoop van 't Zuiden. ■■■

!John
Travolta in de film van Quentin Tarantino lUUlfl

dagelijksom 14.15 en 20.00 uur TTTTIzaterdag extra voorstelling om 23.15 uur £&_*____
| Jean-Claudevan Damme in ¥$41

I zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur ___7_TT_F

Bgj dagelijks om 14.00 en 16.15 uur -#Agft

dagelijks om 14.15, 16.30, 18.30 en 20.45 uur 1 ï
Drie studenten met hun verlangens en twijfels, jffijËt

JJj dagelijks om 18.30 uur *jjiiö_l

LIÖNKiNT BABY'S DAY OUT lift
dagelijks om 14.30, 16.30 en 18.30 uur mlÊ_\ :

O/ 7 ' Sylvester Stallone en Sharon Stone in IS" :

V^V t \ THE SPECIALIST ||£ j
f \' . I dagelijks om 21.00 uur tgfe :/ JA zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur f_fiP ■v ËIEIYJ/{ ayA/L blown away B:w3\ >L! dagelijks om 21.00 uur ïï_üfl 1%.W Urn'SNEAK PREVIEW donderdag ¥f_£E
rJ. I / öIR. *

geen voorstelling om 21.00 uur Ï_M___F
sneak preview El|In Engel» en Nederlandse versie | donderdagom 21.00 uur - entree ’ 8,50 p.p. FfW^üg

gggjl Provincie2Nf9» Bureau Bibliotheekwss -imbura Postbus 570°
UZ^SI ■■*""■ » 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg geven ke*1m382/49-94 nis dat op 30 november 1994een melding d.d'
28 november 1994 als bedoeld in artikel 8.19
van de Wet milieubeheeris ingekomen. De m#'
ding heeft betrekking op de inrichting van
Nievelsteen 8.V., gelegen Wolfsweg 75 te
Eygelshoven. Gemeld wordt het tijdelijk inzette'
van grondstoffen afkomstig van grondwerk- .zaamheden op het industneterrem Julia. De m*",
ding ligt ter inzage van 9 december 1994 tot6 ;
januari 1995en wel: - in het Gouvernement te !
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de wef%
ren; - in het gemeentehuis te Kerkrade tijdens "werkuren. Voor inzage buiten de werkurenkall
contact worden opgenomen met de afdeling
milieuvan de genoemde gemeente.

. J

+ a Bloedbank Zuid-Limburg
A heeft nieuwe donoren

| w n0dig!043'877778 J, J

drive-in bioscoop

fiUTOKINO
LfiNPGRflflF
Vr. za. zo. 20.15 u.
SYLVEaTER SHARON

STALLDNE STDNE

' "i'i.fCil ï'jn■é'orp. . ’'~'^U_»_' HMR oori, |C-I^^*"^
'V yU viaKutarisi iu Hj t^ÉF

_^f ui or vK-l*
",^# V*"J Ml""_^»

Vr. za 22.30 u.
Bruce Willis

Jane March in
C0L0R OF NIGHT

Vijf verdachten.
Twee minnaars.

Een moordenaar.
Za. zo. 18 u.

Knaakvoorstelling
Van Damme in

N0WHERET0RUN
Entree slechts’ 2,50

| -*

S t o e I g a n Ö
martelgang?

blijfïïr niet

Ook wel eens lastvan verstop-
ping, diarree, een prikkelbare
darm ot aambeien? Vraag de
gratis brochure "Darmklachten"
aan. Stuur een briefkaart naar:
De NederlandseLever Darm
Stichting, Postbus 430,
3430 AK Nieuwegein^n»^
De Nederlandse \j__?/
Lever Darm Stichting __
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Een museum om je vingers bij afte likken

Chocoladetempel in
Keulen groot succes

tijdje vrij

film

Honderd keer
Charlie Chaplin
in Den Bosch

Romantiek zoek
in 'Only You'
PAGINA 27

" Chartie Chaplin

pop

Ctaw Boys Claw
komt naar Limburg

PAGINA 26
show

Jazzhappening
in Brunssum
PAGINA 31

DOOR KATJA KREUKELS

Een droom van zestig miljoen mark is
uitgekomen voor Hans Imhoff, de eigenaar van

debekende Keulse 'Stollwerck'
chocoladefabriek. In een privémuseum aan de

Rijn staat zijn 'spijs der goden' al meer dan een
jaarcentraal. Het chocolademuseum is een echte

trekpleister. 603.000 liefhebbers en
nieuwsgierigen uit alle windstreken hebben het
zoetwarenparadijs reeds bezocht. Van buiten is
het een architectonisch juweel en van binnen is
het om jevingers bij af te likken. De Domstad is

een attractie rijker.

-" Een oude chocolade-automaat, te zien in het museum.

" Elke bezoeker mag een koekje in de chocolade dopen. Foto's: JOBRONCKERS

Het chocoladeverleden van
Stollwerck telt nu 180 jaar. En
daar is de familie zo trots op dat
ze haar eigen chocoladetempel in
Keulen heeft laten bouwen. En
niet door de eerste de beste. De
Duitse architekt Fritz Teller
heeft zich er helemaal in kunnen
uitleven. Hij heeft er een waar
kunstwerk van gemaakt in de
vorm van een boot. Het is een
mengeling van oud en nieuw in
glas en steen. Met dit opvallende
gebouw heeft Hans Imhoff in
ieder geval een uitnodigend visi-
tekaartje. Het schept verwach-
tingen.

De ontvangst is groots. Een lan-
ge trap in de vorm van een
draaikolk torent naar de derde
verdieping. Bezoekers die slecht
ter been zijn, kunnen gebruik
maken van een glazen lift. Een
luxe winkel als blikvanger bij de
ingang is een financiële strop
voor iedere chocojunk. De Kerst

levert zijn bijdrage aan het inte-
rieur met een bontgekleurde ba-
zar overladenmet zoete geschen-
ken.

Luilekkerland
De geur van chocolade hangt als
een parfum door het hele mu-
seum. Het kleine chocoladefa-
briekje op de eerste etage produ-
ceert nog steeds. Cacaobonen
worden verpulverd en vermengd
met melk, slagroom en suiker.
Aan het eind van de rit worden
de repen verpakt in glanzende
papiertjes en voorzien van een
strikje. Het water loopt jein de
mond bij het zien van de choco-
ladefontein. Er in springen is
verboden. Het is geen luilekker-
land, maar elke bezoeker mag
wel een wafeltje in de fontein
dopen om de chocolade te proe-
ven.

De geschiedenis van de cacao-
boon, de schatten van vreemde

(Zuidamerikaanse) culturen, an-
tieke chocolade-automaten en
luxe chocoladeserviezen uit de
18e eeuw. Overal is aandacht
aan besteed, zij het op een wat
strakke en zakelijke manier. De
nostalgie van het snoepgoed is
niet terug te vinden in deze mo-
derne 'boot. De link met de fir-
ma Stollwerck is overduidelijk.
Reclame in overvloed en bijna
een hele verdieping om de ge-
schiedenisvan de fabriek uit de
doeken te doen. Een leuk detail
is het tropenhuis. Een vochtig
klimaat moet ervoor zorgen dat
de vier cacaobomen die er staan
misschien ooit hun vruchten zul-
len afwerpen.

Slangebeten
Volgens de 23-jarigeKeulse stu-
dent die in het museum als gids
optreedt, heeft chocolade in het
verleden meer betekenis gehad
dan alleen als lekkernij. „De In-
dianen in Midden-Amerika wer-

den in het verleden high van
chocolademelk. Volksstammen
in het Amazonegebied gebruik-
ten verpulverde cacaobonen te-
gen slangebeten. Onder India-
nenstammen werd cacao ook als
betaalmiddel gebruikt: voor tien
bonen een haan en voor honderd
een slaaf," vertelt de goed geïn-
formeerde student. En in het
Westen maakten we in het begin
van de zestiende eeuw kennis
met de produkten van de cacao-
boom.

Het 'mmm-museum' zou volgens
deze gids het meest succesvolle
museum in Keulen zijn op het
moment. „Ach, er is hier best een
hoop te zien, maar ik hou zelf
niet zo van zoetigheden. Ik heb
liever een glas bier."

Het chocolademuseum ligt aan
de Rheinauhafen in Keulen en is
dagelijks van 10 tot 18 uur ge-
opend, met uitzondering van
feestdagen.

Meer dure jachten
op gegroeide HISWA

Groter dan ooit. Dat kan zonderreserve gezegd worden van de nu
°P stapel staande HISWA. Op-,vallend is dat enerzijds een ont-
wikkeling gaande is naar steeds
grotere en luxere zeil- en motor-
lachten. Maar ook tekent zich
een groeiende belangstelling af
Voor de kleinere, trailerbare zeil-
jachten. De opkomst van de ca-
tegorie jachten tot zon zeven
'Heter lengte is hier een goed
voorbeeld van.

öeze editie van de HISWA biedt
Hiaar liefst 425 exposanten die

laatste ontwikkelingen op het
gebied van zeil- en motorboten,
Catamarans, sportboten, vis- en
°ijboten tonen. Bovendien kun-
den bezoekers kennismaken met
e nieuwe trends in kleding, zei-*en, masten en dekbeslag, wa-

terski-artikelen, paotoren en
accessoires en onderhoudspro-

De allerlaatste snufjes
°P navigatiegebied zijn te be-
donderen in het Navigatiepavil-
Joen.
Voor de sportduikers is er een
speciale 'duikstraat' die de aan-
trekkelijke kanten van déze takvan watersport laat zien. Ook
°ntbreken de sloepen en vletten.
niet, die altijd ruime aandacht

van het publiek krijgen.
Beginnende zeilers vinden op de-
ze jubileumeditie van de HISWA
direct hun weg naar het 'startei-
land', een aparte steiger met
kleinere, trailerbare zeiljachten.
Voor liefhebbers van snelheid is
de HISWA met een breed aan-
bod van motor- en sportboten,
vaak gepresenteerd in combina-
tie met motoren en technische
accessoires, een prima koersbe-
paler. Speciale aandacht op deze
HISWA is er ook voor 'elek-
trisch' varen.
Doe-het-zelvers krijgen op de
tentoonstelling volop adviezen
van instanties en leveranciers
van verf- en onderhoudsartike-
len. Zo kan de winter optimaal
benut worden voor het klussen
aan de boot, zodat de boot bij de
start van het nieuwe seizoen
vaarklaar is.
Hobbyisten brengen ook onge-
twijfeld een bezoek aan het
Houtbouwpaviljoen, voor advie-
zen en mogelijkheden voor zelf-
bouw en restauratie van oude
jachten. Het imponerende aan-
bod van klassieke houten jach-
ten is een gegarandeerde pu-
bliekstrekker.
Voor wie niet toe is aan een ei-
gen bootje, maar wel een poging

op het water wil wagen, biedt de
HISWA Watersport-Vakantie-
markt prima alternatieven. Aan-
bieders van vaarvakanties en
charterreizen zijn ruimschoots
vertegenwoordigd en tonen de
mogelijkheden om in Nederland
of in het buitenland een boot te
huren.
Startende zeilers kunnen op de
HISWA hun eerste zeilpoging
wagen met een echte zeilles op 't
droge. In de HISWA Zeilschool,
op een ronddraaiend plateau met
een windgenerator, kun je gratis
en geheel vrijblijvend je eerste
zeilervaring opdoen. Uiteraard
onder deskundige begeleiding
van ervaren zeilinstructeurs, die
bovendien les geven in 'knoop
leggen.

De HISWA vindt plaats in het
Europacomplex van Amsterdam
RAI, van komende zaterdag 10
tot en met 18 december 1994. De
tentoonstelling is dagelijks open
van 10 tot 17 uur; op donderdag
en vrijdag doorlopend van 10 tot
22 uur.
De toegang is f 15.- per persoon,
kinderen van 4 tot 12 jaar en
houders van Pas 65 betalen f
7,50. Een familiekaart (2 volwas-
senen en 2 kinderen) kost f 35,-.

# Ook buitenlandse zeilvakanties komen
aan bod op de HISWA.

Skiwereld vreest
sneeuwloze Kerst

De extreem hoge temperaturen van de laatste we-
ken bedreigen opnieuw de vooral lager gelegen
wintersportcentra in de Alpen. Het ziet er naar uit
dat de wintersportoorden weer te maken krijgen
met een sneeuwlozeKerst.
Na een van de warmste novembermaanden sinds
mensenheugenis ligt de vorstgrens ook deze week
nog boven de 2000 meter en zelfs in hogere sta-
tions, zoals Davos, St. Moritz en Zermatt valt nog
geen sneeuwvlok te bekennen. Sneeuwkanonnen
worden in alom in stelling gebracht, om in ieder
geval de pistes van een sneeuwtapijt te voorzien,
maar deze zware artillerie werkt alleen bij vrie-
zend weer en biedt dus voor de lagere stations geen
uitkomst.
De autoriteiten overwegen sneeuw uit hogere re-
gionen naar beneden te brengen, maar dit is een
omslachtige en vooral kostbare oplossing. Gebrek
aan sneeuw in de lagere regionen betekent boven-
dien een veel grotere drukte in de minder talrijke
skigebieden boven de 2000 meter, waar toeristen
nog wel wat sneeuw voor hun geld vinden.
De Wereld Meteorologische Organisatie in Genève
zegt dat de sneeuwarme winters van de afgelopen
jaren mogelijk 'een cyclische abnormaliteit' zijn,
en niet noodzakelijkerwijs symptomen van het een
verwarmingstrend op lange termijn. Maar het
Sneeuw- en Lawine Instituutin Davos, dat al bijna
honderd jaar wetenschappelijk sneeuw- en ijson-
derzoek verricht in de hogere Alpengebieden, con-
stateerde in een recente publicatie dat sinds 1895
de gemiddelde diepte van de eeuwige sneeuwlaag
op de Alpentoppen gestadig vermindert.
Mocht het wereldklimaat de komende vijftig jaar
zon twee tot drie graden warmer worden, zoals
vrij algemeen wordt voorspeld, dan gaat de helft
van het sneeuwdek in de Alpen verloren en moeten
honderden wintersportoorden beneden de 2000
meter, vooral in de meer zuidelijke Alpengebieden,
op den duur hun poorten sluiten.

korte toer
DONDERDAG
8 DECEMBER

AKEN: Kerstmarkt rond
Dom en Raadhuis tot en met
22 december.

VALKENBURG: Kerstmarkt
in de gemeentegrot, maandag
tot en met vrijdag van 14 tot
22 uur, zaterdag en zondag
van 12 tot 22 uur.

VRIJDAG
9 DECEMBER

HEERLEN: Kerstmarkt in de
Sionskerk (Heerlerheide), van
14 tot 16.30 uur.

KERKRADE: Kerstmarkt op
College Sancta Maria, Elbe-
reveldstraat 105, vanaf 19-
-uur.

ZATERDAG
10 DECEMBER

HEERLEN: Kerstmarkt in
het centrum, tot en met 22 de-
cember.

HOENSBROEK: Kerstmarkt
gemengd zangkoor 'St.Jozef'
van 11 tot 17 uur in gemeen-
schapshuis Mariarade-
Hoensbroek, Weyenberg 11.
Ook zondag.

BRUNSSUM: Kerstmarkt
carnavalsvereniging De Hof-
narren '91 en JCV de Wafels,
in zaal Hofland Treebeek, van
12 tot 16 uur.

BRUNSSUM: Kerstmarkt in
het Unitas, Kloosterstraat 15,
van 9 tot 14 uur.

OIRSBEEK: Kerstmarkt van
koor Chantez van 14 tot 19
uur op de binnenplaats van
de Schepenbank.

LANAKEN: Winterwandel-
tocht, afstanden 6-12-20 kilo-
meter, vertrek tussen 8 en 14
uur bij Technisch Instituut
Sparrendal.

SITTARD: Kerstmarkt met
o.a. Unicef, Rode Kruis en
Zonnebloem op het Tempel-
plein van 10 tot 17 uur.

URMOND: Kerstmarkt in de
oude dorpskern en de terp-
kerk van 15 tot 21 uur.

WIJLRE: Kerstmarkt in de
binnenplaats van de Etena-
kerhof, Etenaken.

ZONDAG
11 DECEMBER

HEERLEN: Kerstmarkt
Scouting Weiten, met uitslui-
tend zelfgemaakte produkten.
Van 11.30 tot 16.30 uur in ge-
meeschapshuis Weiten.

KERKRADE: Kerstmarkt op
basisschool Bleijerheide, van
13 tot 17 uur, Bleijerheide-
straat 125.

BRUNSSUM: Kerstmarkt in
het Delta College, Prins Hen-
driklaan. Van 11 tot 15 uur,
met demonstratie glasblaas-
kunst.

MUNSTERGELEEN: Kerst-
markt vanaf 12 uur in het
gemeenschapshuis aan de
Pancratiusstraat.

ROGGEL: Kerstmarkt en
koopzondag in het centrum,
van 11 tot 17 uur

ULESTRATEN: Kerst- en
cadeaumarkt van Stichting
Meisjesjeugdwerk, van 11 tot
16 uur in het Don Boscohuis,
Don Boscostraat.

EIJSDEN: Kerstmarkt in de
Harmoniezaal.

GRUBBENVORST: Kerst-
markt, omgeving Klooster-
straat, van 11 tot 17 uur.

LANDGRAAF: Rommel- en
snuffelmarkt op de draf- en
renbaan van 10 tot 17 uur.

SPAUBEEK: IVN-wandeling
met gids, vertrek om 10.15
uur parkeerplaats station
Spaubeek.
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Claw Boys Claw heeft
het podium gemist

Deze maand twee optredens in Limburg'Tatort'
Amsterdam-Noord.
Hier is het gebeurd.
Afgelopen zomer,

toen het zo warm was.
In dit onbestemde

fabrieksgebouw nam
Claw Boys Claw een

nieuwe cd op.
Gewoon thuis dus

eigenlijk. Niks dure
studio. Gewoon
microfoons in de

oefenruimte, kabel
via het raam en de
dakgoot naar het

mengpaneel in een
aanpalend vertrek en

spelen maar. Claw
Boys Claw, Neerlands

enige echte
garageband was weer

terug bij af.

DOOR THEO HAKKERT

AMSTERDAM-NOORD - Ze
hebben een jaarniet opgetreden
„Dat viel niet mee," zucht gita-
rist Jon Cameron. „Ik had hel
van de zomer gewoon moeilijk
toen ik Pinkpop op televisie zag
Mijn handen jeukten." En an-
ders die van drummer Mark
Lamb wel. „We hebben hele erge
honger naar het podium."

Te oordelen aan het ongeduld en
de gretigheid van de heren moei
de komende tournee van Claw
Boys Claw, toch al één van de
meest opwindende live-acts van
Nederland, een explosie van
speelvreugde worden. Mark
Lamb: „Een jaar lang niet optre-
den. Zo lang hebben we nog
nooit gepauzeerd. Het is op zich
wel goed, want zelfs bij een live-
band als Claw Boys Claw is het
gevaar niet ondenkbaar dat je,
wanneer je zo veel speelt, ma-
niertjes ontwikkelt."
Jon Cameron: „We waren het
ook helemaal kwijt. Afgelopen
week hebben we voor het eerst
weer de oude nummers gerepe-
teerd die we willen spelen op
onze tournee. We wisten zelfs de
schema's niet meer. Uiteindelijk
bleek dat we dingen toch anders
gingen spelen. Ben je toch maar
mooi gegroeid. Dus."

Provincie
Voor de nieuwe cd Nipple trok
Claw Boys Claw zich terug 'in de
provincie. Ergens in de buurt
van Hengelo (Gelderland) werd
een boerderij afgehuurd en vol-
gestouwd met apparatuur.
Lamb: „De kamer stond bol van
de herrie. Drums in het zijka-
mertje. Weg van de stad, weg
van alles. Het ging ons in eerste
instantie slechts om demo's en
het beviel ons goed. Het klonk
allemaal heel fris. Zo kwamen
we vanzelf op het idee om de

Klare Taal stopt als het spannend wordt
DOOR RIK VAN DRUTEN

Nederlands gezongen pop heeft
het altijd moeilijk gehad. Niet
serieus genomen door de platen-
maatschappijen, Radio 3, het
publiek en de popjournalistiek.
Het succes van Doe Maar vorm-
de even een uitzondering, maar
na hun uiteenvallen zakte de be-
langstelling weer in. Tegen de
verdrukking in hielden sommige
bands niettemin stand. Normaal,
The Scène, De Dijk, Tröckener
Kecks. Drie popjournalisten
voelden veertien Nederlandstali-
ge rockbands aan de tand. Het
resultaat is gebundeld in 'Klare
Taal, 15 jaar Nederlandstalige
Rock.

Erik van den Berg, Roy Mantel
en Pieter van Adrichem kozen
voor afzonderlijke interviews en
dat komt hun boek niet ten goe-
de. Ofschoon de gesprekken tel-
kens zijn gegroepeerd rond de-
zelfde thema's, levert het totaal
een op zijn minst verbrokkeld
beeld op. Parallellen worden niet
getrokken, tegenstrijdige visies
niet naast elkaargelegd. Het zijn
veertien losse interviews met
slechts een dunne rode draad en
al helemaalgeen conclusie.
De Vlaamse Nederlandstalige
rock blijft, op een enkele bijzin
na, bovendien vrijwel buiten be-

# Doe Maar, begin jaren tachtig verantwoordelijk voor
een hausse in de Nederlandstalige popmuziek. Foto: KIPPA

de beste tien

O (1) Unplugged in New Vork
- Nirvana

O (3) Turbulent Indigo - Joni
Mitchell

O (7 Sapho Chante oum
Kalsoum -Sapho

Q (2) De Legende -Mort
d'Amour

0 (9) Home - Spearhead
O (-) Out the Gap - Sharon

Shannon
O (-) Nipple - Claw Boys

Claw
O (4) Amorica - The Black " Kurt Cobain (Nirvana)

Crowes
O (5) Orange - Jon Spencer Blues Explosion
© (6) Beat the Retreat - Diverse artiesten

De Beste Tien wordt wekelijks samengesteld op basis van de hitlijsten van 25 pop-
journalistenuit de Euregio. Omroep Limburg zendt De Beste Tien elke zaterdag-
middag om twee uur uit.

popagenda
DECEMBER

" 8 ZZ Top Ahoy Rotterdam * & O; Jan Akkerman Oranjerie Roermond; lott
van Leeuwen De Nor Heerlen; Hangover, Kachuk Whop Exit in G Landgraaf»
Handsome 3-Some Hollande Sittard

" 9 Claw Boys Claw + Henk Koorn Spuugh Vaals; Golden Earring Hanenhof Ge-
leen -ü; Slaughterhouse Five, The Wrong, Dufus Wobble Fenix Sittard; Bythtf
Smith, Dicky Greenwood Bluesband Tapas Sittard; Stepping Stone 't Babbeltj*
Roermond; Jamento 't Haöfke Roermond; Take 7 La Vie Heerlen; Nits cultureel cen-
trum Tongeren

" 10 Relite! Wijngrachttheater Kerkrade; Mega Music Dance Experience Jaar-
beurs Utrecht *; Ginn Palace Down Town Geleen; Cold Shot, Penthouse Blue*
Sheltur Brunssum; Gods of Insanity, The Breeze De Nor Heerlen; Bermuda's Wei'
jers V.O.F. Heerlen

" 11 ZZ Top Vorst Nationaal Brussel **; Honky Soul Take One Gennep; EasJ
Meat Cartouche America (17.30); Stepping Stone Santo Domingo Nederweert
Red Button In Gen Haen Hoensbroek; Coal Porters Tapas Sittard

" 14 Philip Kronenburg Fenix Sittard

" 15 Nits Foyer CulturelLuik

" 16 Nevermind Down Town Geleen; Marshmellow Steamhammer, Honky Sotfl
Fenix Sittard; Captain Shifty Tapas Sittard; 810 Va Top De Schuur Geleen; Supef-
sessie met Loïs Lane Miller Time Heerlen

" 17 CoïncidenceDe Nor Heerlen; JamiroquaiParadiso Amsterdam #; Wild Chil*' i
Spuugh Vaals

" 18 Beyond, Genocide Curve Echt; Cranes + Pale Saints Effenaar Eindhoven
0 20 Jazzpolitie Stadsschouwburg Sittard

" 21 Joe Cocker Limburghal Genk ■; Die Toten Hosen + De Heideroosjes Foytf [
Schouwburg Sittard ü
0 22 Bettie Serveert + Julia P. Hersheimer Doornroosje Nijmegen; Relite! Stads- i
schouwburg Sittard; CCC mc Noorderligt Tilburg; Golden Earring Theater a/t1!Vrijthof Maastricht

" 23 Jim MorrisonRevival Band Maximiliaan Geleen; Wizards of OozeZaal België
Hasselt; Wild Pumpkins at Midnight + Wicked Wonderland Exit in G Landgraaf Ij
Lost T-Shirts of Atlantis Tapas Sittard

" 24 Paddy's Heavy Circus, Beatcream Fenix Sittard

" 25 Aura Dr Londener Kerkrade

" 26 Formoza Walhalla Sevenum

" 27 Claw Boys Claw + HenkKoorn Fenix Sittard

" 28 Colours of Soul De Nor Heerlen

" 29 Familie Franssen De Nor Heerlen

" 30 Mr Potatoehead De Nor Heerlen; Riek De Vito Band 't Haöfke Roermond; JGolden Earring tennishal Meerssen

JANUARI

" 1 Bourbon Blues Band Maximiliaan Geleen
9 4 Sebadoh + Superchunk Doornroosje Nijmegen

" 7 Undercover Festival Asta Beek

" 8 MagnaCarta Stadsschouwburg Sittard

" 11 CCC mc Het Podium Venray
9 13 Frank Boeijen Oranjerie Roermond

" 26 Magna Carta Maaspoort Venlo

" 31 Magna Carta Wijngrachttheater Kerkrade

FEBRUARI

" 5 Black Crowes Vorst Nationaal Brussel **" 6 Black Crowes AhoyRotterdam * -ir O

■ uitverkocht
D busreis

" kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus
■ü kaarten bij Buro Pinkpop 0046-752500
+* kaarten bij Kasjmir Productions 004492-4400
■ü-ü kaarten bij Ticket Express 0045-457273
Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk (getypt), uiterlijk
dinsdag voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP '.'Heerlen. Faxen kan ook: 0045-739264.

ld-cd
Transglobal Underground -International Times
(Nation/Sony)

DOOR JAN HENSELS

Wereldmuziek en dance gaan
verrassend goed samen op de
twee tot dusverre verschenen
platen van het Britse gezelschap
Transglobal Underground. De
groep brengt een boeiende multi-
culturele mix van hip hop,
house, samples van Indiase mu-
ziek en Arabische zang. De
tweede generatie Aziatische im-
migranten in Groot-Brittanië
laat op zelfbewuste wijze van
zich horen. In vergelijking met
stalgenoten Fun-da-men-tal
komt in de muziek van Transglo-
bal Underground meer naar
voren van hun overwegend Azia-
tische achtergrond. De tweede
cd International Times is met
zijn zeventig minuten aan de
lange kant. Het schrappen van
enkele overbodige nummers had
een wereldplaat van drie kwar-
tier opgeleverd in plaats van een
redelijke opvolger van hun op-
merkelijke debuutcd Dream of100 Nations. De liedjes waarin
de betoverende zang van Nata-
cha Atlas prominent aanwezig
is, raken de luisteraar het meest.
Het is daarom goed nieuws dat
er van haar een soloplaat op
stapel staat. .
Andy M. Stewart-
Man in the Moon
(Green Linnet/Music & Words)

DOOR BENTI BANACH

De Schot Andy M. Stewart doet
me altijd denken aan een ruige
eilandbewoner, die ongeschoren
en in een gebreide kabeltrui zijn
geliefde komt afhalen en haar
meeneemt naar een hutje op de
hei waar het haardvuur brandt.
Exact: zon type als in de whis-
keyreclame. Hij zingt romanti-
sche en historische ballades,
waar diezelfde geliefde bij zal
wegsmelten, maar ook geënga-
geerde up-tempo liedjes. Ste-
wart, voormalig frontman van
de folkgroep Silly Wizard, moet
het vooral van zijn nasale en
ridderlijke stem hebben en die
is in vorm op Man in the Moon.
Erg meeslepend zijn MacGre-

gor's Gathering en The Gaber-
lunzieman, gezongen in Schots]
dialect, waarvoor een korte vet']
klarende woordenlijst is bijg^']
voegd. In de overwegend akoes-.
tische begeleiding is ook ruimte]
voor drums en een synthesizer]
Maar het is vooral de loepzuive-]
re en heldere produktie die ufl":
dit album allesbehalve stoffig 6]
folk maakt.

Shane MacGowan - The Snake
(ZTT/Warner)

DOOR BENTI BANACH

Arme Shane MacGowan. Hij is]
misschien wel de belangrijkste']
songwriter van de laatste tien,,
jaar, maar hij wekt medelijden'\
nu. Had hij vroeger nog de sta.']
tus van onbegrepen genie, n°'■]
het uiteenvallenvan The PogueS !heette hij opeens een niet tel
hanteren zuiplap. Hij zal geld' " j
chen hebben bij het luisteren
naar de eerste schijf die The
Pogues zonder hem maakte-
Maar wat doet hij zelf? Op zijn',
solodebuut The Snake biecht -|
hij: 'I ruined my life by drin- ■king, bad wives, taking pills and
cursing. Rock and roll you crud' "fied me, left me all alone. I neve'should have turned my back on
the old folks back at home.' Hij
probeert terug te grijpen, naar
zijn rauwe verleden als punker,
maar meer nog naar de frisse
uptempo folk uit de begintijd
van The Pogues. Dat levert een-
handvol schitterende nummers
op, die weliswaar niet uitblinken
in oorspronkelijkheid, maar die
laten horen dat MacGowan mu-
zikaal nog niet dood is. Wie in
de goot ligt en blij is weer een
nieuw overdosis spiritualiën
(laudanum and poitin) te hebben
overleefd, zal weinig waarde
hechten aan originaliteit.

Ondanks al deze zwakke punten
levertKlare Taal ook interessan-
te leesstof op. Zo gaat de verkla-
ring van Henk Westbroek (Goe-
deDoel) voor het succes van veel
Nederlandstalige bands in het
spoor van Doe Maar een stuk
verder dan het obligate 'iedereen
wilde ineens een graantje mee-
pikken. Omstandig noemt West-
broek drie factoren: „Je had een
levendig en stimulerend live-cir-
cuit, een afkeer van het smart-
lappengenre en bij de jeugd een
enorm kritische houding tegen
alles wat 'gevestigd' was."
Maar het blijft sprokkelen ge-
blazen. Eric Mesie (Toontje La-
ger) heeft niets memorabels te
melden, net zo min als Wim ter
Weele en Ferry Heyne (De Kift).
En steeds blijft het probleem dat
elk interview opnieuw bij nul
begint, met soms bijna vergelijk-
bare observaties, zonder dat de
schrijvers daarop wijzen.
Natuurlijk, de lezer mag zelf ook
wel iets doen. Maar van een trio
popjournalisten dat zich buigt
over de stand van zaken in de
Nederlandstalige rock had ik
toch wat meer verwacht.

Gelezen: Klare Taal, 15 jaar
Nederlandstalige Rock, door
Erik van den Berg, Roy Mantel
en Pieter van Adrichem. Uitge-
verij Passage. Prijs ’ 29,90.

schouwing. Thé Lau (The Scène),
Bob Fosko (Raggende Manne) en
Bennie Jolink (Normaal) hebben
lovende woorden voor bijvoor-
beeld Raymond van het Groene-
woud en Ivan Heylen, maar de

auteurs achtten een interview
met tenminste één Belgische
rockmuzikant kennelijk niet no-
dig. Een aantal van hun ge-
sprekspartners had gelukkig
geen last van zon blinde vlek.

Nu al goud voor
nieuwe Beatles-cd
AMSTERDAM - De nieuwe cd
van The Beatles met opnamen
van ruim dertig jaar geleden,
vliegt de deur uit. Vier dagen
nadat Live at the BBC werd
uitgebracht, waren er in Neder-
land al 50.000 exemplaren van
verkocht. De helft werd in de
voorverkoop afgezet. Ook in
andere landen blijkt de vraag
groot. Op de Britse hitlijst
kwam het schijfje binnen op
nummer één. Het album bevat
56 songs die The Beatles in de
jaren zestig opnamen voor de
BBC. Dertig nummers komen
op geen enkele andereBeatles-
LP voor. Ze zijn afkomstig uit
BBC-programma's als Saterday
Club, Easy Beat en twee eigen
radioshows die The Beatles
voor de BBC maakten, Pop Go
The Beatles en From Us To You.

Gloria Estefan
krijgt tweede kind

MIAMI - Gloria Estefan is
maandagavond bevallen van
een dochter. Het is het tweede
kind van haar en echtgenoot
Emilio. De met de keizersnede
ter wereld gebrachte dochter
heet Emily Marie. De baby
weegt ruim zes pond. „We
moesten Emilio een paar secon-
den helpen want hij viel bijna
flauw. Maar hij herstelde en
kon de navelstreng toch nog
doorknippen," verklaarde de
arts dieEmily Marie ter wereld
bracht.

Undercover
Festival Beek
BEEK - Vijf bands kunnen
meedoen aan het zevende Un-
dercover Festival, dat op 7 ja-
nuari plaatsvindt in het Asta
Cultuurcentrum in Beek. Zoal
de naam al aangeeft, gaat het
erom de mooiste, beste, of meest
originele cover ten gehore te
brengen. De winnaar verdient
duizend gulden. De inschrijving
sluit op 18 december. Opgeven
bij Lei Cremers, Landwering-
straat 42, Sittard,
£046-525389.

Popquiz in
Walhalla Sevenum
SEVENUM - Op het randje van
het oude jaar houdt het Seve-
numse jongerencentrum Wal-
halla een popquiz. Teams van
maximaal vier personen gaan
op 28 december de strijd aan bij
het herkennen van muziekfrag-
menten en foto's en het beant-
woorden van vragen. Volgens
de organisatoren kan iedereen
meedoen die weleens een con-
cert bezoekt, een popblad leest
en de popscene een beetje volgt.
Inschrijven vóór 19 december
(’5,- per persoon):
£04767-1490/2042.

Inschrijving voor
Prilpop geopend
SEVENUM - De veertiende
editie van Prilpop vindt vol-
gend jaar plaats van 14 tot 17
apil. In totaal achttien begin-
nende Zuidnedelandse bands
mogen dan het podium van
Walhalla in Sevenum bestijgen.
Tot 15 febuari kunnen belang-
stellende bands zich aanmelden
door een bandje + bio te sturen
aan Joop Ummenthum, De Hees
80, 5976 NJ Kronenberg. In-
lichtingen: £04767-1490/2042.

Postume maxi-cd
Manfred Langer
AMSTERDAM - Van Manfred
Langer, de flamboyante, on-
langs overleden eigenaar van de
Amsterdamse discotheek iT,
maakt postuum nog kans op
een plaatsje in de hitlijsten.
Voor zijn dood werd de maxi-cd
'Sex Drugs & Rock 'N Roll' al
uitgebracht, ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van de
iT. De opname was een cadeau
van enkele vrienden, waarna
Langer er zelf een aardig rela-
tiegeschenk in zag. Jack Spij-
kerman en Frits Spits vonden
de 'Radio Mix' (een van de vier
versies op de schijf) echter aar-
dig genoeg om in hun program-
ma's te draaien, voor Polydor
het sein om zich te melden voor
een reguliere release.

" Claw Boys Claw Foto. DIRK w

_
DE JONG

plaat in onze oefenruimte op te
nemen. Het verloste ons ook van
het probleem dat we een paar
maanden van tevoren een studio
moesten boeken en dan in de
tussentijd het repertoire moesten
afmaken en instuderen. In de
studio moest het dan gebeuren.

Met de kans dat de oorspronke-
lijke, frisse uitvoering op je de-
mobandje beter of sfeervoller
was."

Studiovrees
Cameron: „We spelen altijd hier.
In de studio moet je toch accli-
matiseren en de akoestiek leren
kennen. We hadden het plan het
zo op te nemen als we hier klin-
ken. Ideaal toch? Peter (Te Bos,
de zanger, TH) heeft sowieso al
studiovrees. Eigenlijk heeft de
hele band daar last van. Ik kom
niet los van het idee dat elk uur
zoveel honderd gulden kost, of
wij het nu moeten betalen of
iemand anders. Het lijkt mij dat
iedere muzikant het liefst werkt
in de ruimte waar hij zich ver-
trouwd voelt."

Vertrouwder nog dan in deze
Amsterdamse oefenruimte voelt
Claw Boys Claw zich op het po-
dium. Hoogtepunt in de historie
van de band is wat betreft die
ene week in 1992 dat ze op Pink-
pop speelden en drie avonden
het voorprogramma verzorgden
van U2in De Kuip. „Een bela-

chelijke week," meent Cameron.
„Alsof we toen even één van de
bekendste bands van de wereld
waren. En daarna weer gewoon
spelen in 't Möpke in Delden."
De rest van het jaar gaat op aan
een intensieve tournee langs de
pleisterplaatsen van het vader-
landse clubcircuit. Lamb: „Het
zijn allemaal zalen die we zelf
hebben uitgekozen. Zalen waar
wij het leuk vinden om te spe-
len."
Met Nipple wordt de meer geva-
rieerde lijn voortgezet die met
het vorige album Sugar werd in-
gezet. De single 'Call me an an-
gel' lijkt qua sfeer wel iets op
Rosie, de hitsingle van Sugar.

Chaotisch
Die hit, zo bezweren Lamb en
Cameron, heeft Claw Boys Claw
niet wezenlijk veranderd. „In
ieder geval onze manier van
nummers schrijven niet. Dat
gaat nog altijd even chaotisch.
Het was een fraaie single en er
was ook wel enige druk om het
weer zo te doen, maar dat heeft
bij het schrijven van de nummers
voor Nipple geen invloed ge-
had," aldus Cameron. „We von-
den het wel een te gek nummer,
maar we kregen vooral het ge-
voel dat we eens iets heel anders
moesten doen," meent Mark
Lamb, die zich nog levendig her-
innert hoe hij in dietijd 's nachts
wel eens zo maar wat met zijn
auto rondreed en helemaal uit
het dak ging wanneer Rosie uit

de radio knalde. „Ja, dat had wel
iets."

Sleeptouw
Claw Boys Claw is inmiddelszon huishoudnaamin de Neder-
landse popwereld geworden, dat
ze zich een beetje verplicht voe-
len in de vorm van een voorpro-
gramma jong talent op sleep-
touw te nemen. „We zijn best
wel op zoek geweest. Het is
moeilijk een band te vinden die
op onze lijn zit, maar dan toch
net weer anders is, en een goede
brug naar het publiek kan slaan.
Het me heel erg leuk om een
bandje dat je leuk vindt op
sleeptouw te nemen. Sonic
Youth nam toch ook Nirvana
mee, ooit," aldus Lamb. Het zijn
nu The Cords geworden en Hallo
Venray!-zanger Henk Koorn die
CBC op hun tournee begeleiden.

De tournee duurt 29 december,
waarna het buitenland lokt.
Claw Boys Claw stelt daar feite-
lijk niks voor. „We zijn tevreden
met Nederland. Het is waanzin-
nig zoals het hier gaat. Maar de
ambitie is er wel om, als deze
tour klaar is, weg te gaan. An-
ders krijgen we straks de situatie
dan we in Nederlandvier keer in
een grote zaal spelen en dan
weer een nieuwe plaat moeten
maken."

Claw Boys Claw speelt morgen
in Vaals (Spuugh) en dinsdag
27 december in Sittard (Fenix).

Dochter knipt kaartjes
van Stones kapot

KERKRADE - Rolling Stones-fan Margret
Timmer in Kerkrade zag een droom in rook
opgaan toen bleek dat haar zevenjarig doch-
tertje Michelle de twee entreekaartjes van het
Rolling Stones-concert in Landgraaf kapot
had geknipt. Alles wat overbleef was het Sto-
nes-logo in de vorm van een tong en de num-
mers van de kaartjes. Dochterlief was erg
gecharmeerd van het tongetje op dekaartjes.

Waarschijnlijk kan Margret Timmer volgend
jaar toch het concert in Landgraaf bijwonen.
Voor dit speciale geval denkt Pinkpopbaas Jan
Smeets dat wel een uitzondering gemaakt kan
worden. „Dat moet uit te leggen zijn aan de
Stones-accountant. Mevrouw moet zich dan
wel bij ons melden. Dan kunnen er kopieën
van de resten van dekaartjes gemaakt worden.

De mensen aan de entree moeten dan als het
zover is ingeseind worden." Margret ging er al
vanuit dat zij deRolling Stones niet zou kun-
nen zien.
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# Torn en Jerry met het weggelopen meisje Robin

Forumavond over filmkunst met
Jo Röpcke in Royal Heerlen

recensie

Als we de uiteenzetting van de
Jonge lerares Faith (Marisa To-
toei) in 'Only You' mogen gelo-ven is Plato ermee begonnen.
Met het idee dat voor iedereenergens op de wereld de Ware Ja-
cob rondloopt. Het is een ge-dachte die nog steeds tot de ver-beelding spreekt, zoals wel blijktuit de talloze films rond dit on-derwerp. Dat dus ook in 'Only
*ou dit eeuwenoude romanti-
sche cliché weer van stal wordt
Sehaald, daar zult u mij niet overhoren klagen. Dat mag nu een-
maal in romantische komedies.Maar romantiek moet spranke-
len, en dat wil hier niet altijdlukken.

recensie

" Charly Chaplin ten voeten uit

Den Bosch toont
Charlie Chaplin
in honderdvoud

Een jaar geledenbleek Ang Lee's
'The Wedding Banquet', een
schattige, zich onder Chinese
immigranten in Amerika afspe-
lende zedenkomedie met melo-
dramatische trekjes. Het opval-
lende succes in onze filmhuizen
en zeker die Gouden Beer in Ber-
lijn waren toch ietwat overdre-
ven. Thans laat Ang Lee een film
te zien waarvoor elke vorm van
geestdrift gepast is: 'Eat Drink
Man Woman'. Nog meer dan in
'The Wedding Banquet' speelt
kookkunst een belangrijke rol.

'Eat Drink Man Woman'
uit Taiwanese keuken

HEERLEN
Royal: Lion King (eng), dag.
18.45 en 21 uur, za en zo ook
14.30 en 16.30 uur, wo 14
uur. De Leeuwekoning(ned),
dag. 18.30 uur, za zo en wo
14 en 16 uur. 4

Rivoli: Only you, dag. 18.45
en 20.45 uur, za en zo ook
14.15 en 16.30uur.
Maxim: Forrest gump, dag.
20.30 uur.
H5: De Leeuwekoning (ned),
dag. 14 en 16.15 uur. The
Lion King (eng.), dag. 14.15,
16.30 18.30, 20.45 uur. Pulp
fiction, dag. 14.15 20 uur, za
ook 23.15 uur. Timecop, dag.
14.30 18.30 en 21 uur, za ook
23.30 uur. Baby's day out,
dag. 14.30 16.30 18.30. uur
The specialist, dag. 21 uur,
za ook 23.30 uur. Threesome,
dag. 18.30 uur. Blown away,
dag. (beh. do) 21 uur. Sneak
preview, do 21 uur
Filmhuis De Spiegel: Shoc-
king Blue en route, zo 20.30
uur.

LANDGRAAF
Autokino The specialist, vr
t/m zo 20.15 uur. Color of
night, vr en za 22.30 uur.
Nowhere to run, za zo 18
uur.

KERKRADE
Wijngracht Theater: Phila-
delphia.wo 20 uur.

MAASTRICHT
MGM: De Leeuwekoning
(ned), dag. 13.15 en 16 16.45
en 21.30 uur. The Lion King
(eng), dag. 18.45 en 21.30
uur, za 00.15 uur. Truc lies,
dag. 13 15.45 18.30 en 21.30
uur. Forrest Gump, dag. 14
17 en 20.30 uur. The mask,
dag. 13.15 en 16 uur. Rouge,
dag. 18.45en 21.30 uur. Time
cop, dag. 13.15 16 18.45 en
21.30 uur, za ook 00.15 uur.
Blown away, za 00.15 uur.
Cine K: El Pajaro de la feli-
cidad
Cinema-Palace: The Lion
King, dag. 16.15 18.45 21.30
uur, za zo wo ook 13.45 uur.
De Leeuwekoning, dag.
16.15 en 18.45 uur, za zo wo
ook 13.45 uur. Pulp fiction,
dag. 20.30 uur, za zo en wo
14 uur. The specialist, dag.
(beh. ma )21.30 uur. Speed,
dag. 17.30 uur. Sneak pre-
view, ma 21 uur.
Lumière: 1000 rozen, dag 20
uur. Eat drink man woman,
dag. 20.30 uur. L'annee de-
riere a marienbad, dag. 22
uur.Serial mom, do t/m za 23
uur.

GELEEN
Roxy: Timecop, dag. 20.30
uur. Forrest gump, dag.
20.30 uur.

bioscopen

Films waarin het bereiden en
nuttigen van voedsel centraal
staat, vormen langzamerhand
een genre op zichzelf. Frappant
is evenwel dat het kokkerellen
en tafelen telkens een andere
metaforische betekenis heeft. In
Greenaway's 'The Cook enz.' viel
(in verwantschap met Ferreri's
'La Grande Bouffe') ongeremd
consumeren samen met de aard
van kapitalisme die feitelijk
neerkomt op kannibalisme. In
Olmi's 'Lunga Vita Alla Signora'
werd een copieus diner aange-
wend om volwassenwording en
initiatiete verzinnebeelden.

Ook in de Aziatische cinema
hebben we al van verschillende
eetfilms mogen genieten. In
'Tampopo' van Juzo Itami viel
het nagestreefde vermogen een
perfecte noedelsoep te serveren
samen met de kansen voor een
weduwe om een nieuw leven aan
te kunnen. In 'De Smaak Van
Groene Papaya's ' van Tran Anh
Hung stond kookkunst exempla-
risch voor dienstbaarheid en
opperste toewijding.

Zijn vader was verslaafd en zijn
moeder gek. Charlie Chaplin had
het niet beter kunnen treffen. In
die tragiek school de bron van
één van de grootste komische ge-
nieën van de eeuw. Dat typische
loopje, een bolhoed en een wan-
delstok. Chaplin, die in 1977
overleed, wordt in Den Bosch tot
leven gewekt.

Deze mensen worden zo fraai in-
gehouden en toch aandoenlijk
getekend dat je geneigd raakt
elk personage aan het hart te
drukken.

Relatie

rompelen. Van belang is vooral
hoe de huisgenoten telkens rea-
geren, want de interne relaties
zijn belangrijker dan de externe
relaties. En al mankeert er veel
aan de communicatie, de onder-
linge loyaliteit is groot.

van Taipeh schijnt te zijn en
sinds het overlijden van zijn
echtgenote moeite heeft het ge-
zin - er zijn drie min of meer vol-
wassen dochters - bij elkaar te
houden. Als bindmiddel probeert
hij de gezamenlijke zondagse
maaltijd in ere te houden, maar
bij elke gelegenheid doet zich
iets voor dat de eetlust bederft.
Uiteindelijk zal de familie niet
bij elkaar kunnen blijven, maar
pa krijgt welzijn smaak weer te-
rug.

Een expositie en een film zijn de
bewijzen. In het Noordbrabants
Museum in Den Bosch is nu tot 8
januari een tentoonstelling te
zien van foto's en documenten.
Charlie Chaplin: 100 foto's en.
100 documenten was eerder in
Londen en Parijs en is afkomstig
uit de archieven van Chaplin. De
tentoonstelling omvat foto's,
bladmuziek, contracten en affi-
ches. De samenstellerszijn Paum
Paumier, die sinds tien jaar het
archief in Parijs beheert, en Da-
vid Robinson, schrijver van de
biografie Chaplin, his life and
Art. Aandacht is er voor zijn
start als artiest in Engeland en
de Verenigde Staten, de periode
van de stomme film, de overgang
laar de geluidsfilm en de jaren

vijftig en zestig, toen Chaplin in
Zwitserland verbleef.

Hij was danser en acteur in vau-
deville-shows. Omdat ze het bij
Chaplin thuis zo arm hadden,
moest hij al op zijn vijfde optre-
den. Volgens biografen zette
Chaplin armoede om in humor.
Onhandig was de Charles Spen-
cer Chaplin (geboren in Londen
in 1899) en ook innemend. In
Amerika stond hij in 1913 voor
het eerst voor de camera. De kij-
kers zijn nog niet bekomen van
het lachen.

Chaplin was perfectionist. Het
liefst hield hij alles in eigen
hand. Hij schreef en regisseerde
zijn films, meestal speelde hij de
hoofdrol. Al kon hij geen noot le-
zen, hij schreef ook de muziek
bij de films. Zelf speelde hij cello
en viool. Dirigent Davis dook de.
oorspronkelijke, door Chaplin
gecomponeerde, muziek voor de
The Gold Rush op. Het verhaal
gaat over een eenzame, arme
goudgraver die het fortuin zoekt.
Dat vindt hij en ook zijn grote
liefde. Opmerkelijk

SITTARD
Forum: The Lion King (ned),
dag. 18.45uur, za zo 14 16.15
en 18.45 uur, wo ook 14 en
18.45 uur. Blown away, dag.
21 uur. The Specialist, dag.
21 uur,
Filmhuis Sittard: Shocking
blue en route, zo 20.30 uur.

Tot op heden hebben de meeste
Aziatische films die bij ons zijn
aangeslagen hun attractiewaar-
de mede ontleend aan een zeker
gehalte exotiek. Bij 'Eat Drink
Man Woman' is het omgekeerde
het geval. Deze film verbluft
vooral omdat alles wat Ang Lee
vertelt en laat meevoelen 100
procent aansluit bij mensen en
situaties die we herkennen.

ECHT
Royal: Only you, do t/m di
20.30 uur, zo ook 14.30 uur.
Truc lies, do t/m di 20.30
uur.

Ang Lee weeft een ragfijn rela-
tie-tapijt waarvan de lichte tin-
ten de overhand houden op de
meer donkere partijen. De stoot-
jes humor die worden toegediend
zijn net zo subtiel afgemeten als
de brokjes tragiek waarop even
gekauwd moet worden alsvorens
ze kunnen worden doorgeslikt.
Dikke effecten worden ge-
schuwd, Ang Lee betuigt zich
zon meester van de fijnzinnige
dosering dat de verleiding groot
is de film verder in culinaire su-
perlatieven te bespreken.

Films Ivens opgepoetst
let NederlandsFilmmuseum toont nu tot 15 december een aan-
al nieuw-geconserveerde vroege films van de Nederlandse ci-
least Joris Ivens. De vertoning volgt op een conserveringsproject
'an hetFilmmuseum in Amsterdam. De première maakt deel uit
'an het International Documentary Filmfestival (IDFA), dat in
iet Filmmuseum gehoudenwordt.

iekend werk van Ivens uit de periode tot 1954, nog op nitraat
;eraaakt, is gerestaureerd. Verder werden in het conserverings-
>roces onbekende versies en fragmenten van Ivens-films ontdekt
:n onder handen genomen, waaronder een werkkopie van een
ïlm over het Belgische mijngebiedBorinage.

ROERMOND
Royal: De Leeuwekoning, do
vr en zot/m wo 20.30 uur, za
19.30 en 21.30 uur, za zo en
wo 14.30 uur, zo ook 16.30
uur. Royaline: Four wed-
dings and a funeral, t/m wo
20.30 uur, zo ook 14.30 en
16.30 uur.

Als de film in plaats van in Tai-
peh had moeten spelen in Milaan
of Lyon, had er niks wezenlijks
aan het scenario of de uitwer-
king veranderd hoeven te wor-
den, hooguit dereceptuur van de
gerechten. Wanneer je dat be-
denkt, ga je je ook automatisch
realiseren dat zulke films al in
geen tijden meer gemaakt wor-
den in Italië of Frankrijk en dat
je ze gemist hebt. En dat het
bijna twintig jaar geleden is dat
iemand als Pascal Thomas jenog
wel eens met zon zelfde gevoel
van vertederde tinteling naar
buiten wist te sturen als Ang Lee
dit keer voor elkaar krijgt.

Alle emoties komen waarachti-
ger over dan de vorige keer bij
'The Wedding Banquet' het geval
was. Het scenario is subtieler en
geraffineerder. Vooral de vijf
vrouwenrollen (twee buurvrou-
wen doen ook nog een pikante
duit in het zakje) tillen het spel
naar een beduidend hoger plan.

De oudste dochter is lerares,
sukkelt al tien jaar met een ge-
broken hart en heeft zich be-
keerd tot het christendom. De
middelste dochter werkt voor
een vliegmaatschappij, heeft een
flat gekocht die op gifgrond
blijkt gebouwd en overweegt
overplaatsing naar het bijkan-'
toor in Amsterdam. De jongste
dochter studeert Frans, werkt bij
McDonald's (een gruwelijke er-
gernis voor pa) en is romanti-
scher ingesteld dan goed voor
haar is. Alle vier de personages
overkomen aangename en min-
der aangename verrassingen die
ook het filmpubliek zullen over-

In 'Eat Drink Man Woman' laat
Ang Lee het uitgebreide tafelen
door een van zijn personages uit-
leggen als een vorm van commu-
nicatie. Een opmerkelijke stel-
ling omdat uiterste zorg aan de
maaltijden wordt besteed, ter-
wijl er meestal bitter weinig van
wordt gegeten. Sterker: de man
die het allemaal bereidt, heeft
zelf last van gestoorde smaakpa-
pillen. We hebbenklaarblijkelijk
van doen met een familie waar
het aan communicatie zeer
schort.
Er is een vader die de beste kok

Romantiek in 'Only You'
wil maar niet sprankelen

# Robert Downey jr als de ware Jakob in 'Only you'

Het als kat en hond levende stel
Torn en Jerryrolt weer vechtend
over de straat in 'Torn and Jerry,
the Movie', die komende zondag
om twee uur wordt vertoond in
het Wijngrachttheater in Kerk-
rade.
In deze tachtig minuten durende
tekenfilm maakt het tweetal
kennis met het van huis wegge-
lopen meisje Robin. Haar dood-
gewaande vader blijkt springle-
vend. Om hem op te sporen
moeten de kat en de muis wel sa-
menwerken. En dat op zich is al
een hele opgave.
'Torn and Jerry, the Movie'
wordt vertoond in zijn Neder-
landse versie.

Tom & Jerry
in Kerkrade

lensekunststichting een pelo-
ton beterweters uitgenodigd.
Filmtheoreticus dr. J. Post,
verbonden aan deRL, Jos Ho-
denius van het Maastrichtse
filmhuis Lumiere, een verte-
genwoordiger van filmhuis
De Spiegel in Heerlen en -
mits die avond niet buiten-
gaats - ook filmregisseur Ate
de Jong en zijn collega Frans
Weisz richten hun 'spotlight'
op dit thema. Aansluitend
volgt een forumdiscussie met
de aanwezige (cult)filmfans.

Muziekfragmenten uit 'Dan-
ces with Wolves', live ge-
speeld door harmonie-orkest
St. Gerardus in Heerlen, vor-
men de wat verlate peperno-
ten tijdens een veelbelovende
discussie over filmkunst die
komende maandagavond
wordt gehouden in Neder-
lands mooiste bioscoop: Royal
Theater in Heerlen.
Onder regie van de Vlaamse
filmjournalist Jo Röpcke,
daartoe uitgenodigd door de
Heerlense stichting Octopus,

wordt in de foyer van Royal
het fenomeen filmkunst aan-
gepakt. In hoeverre is deze
vorm van kunst nog een weer-
spiegeling van de tijdgeest?
Waar staat de hedendaagse
filmer en waar zijn/haar pu-
bliek? En hoe onderscheidt
een kwalitatieve film zich van
minder goede films? Welke
selectie-criteria hanteer jeom
dit onderscheid te maken?

Voor deze en nog een handvol
andere vragen heeft de Heer-

Sinds Faith tijdens een waarzeg-
sPelletje in haar jeugd de naamvan haar geheimzinnige weder-helft kreeg ingefluisterd, wacht
2e stiekem op ene Damon Brad-
Jey. Aan de vooravond van haar
huwelijk is hij nog steeds niet
opgedoken. Bevangen door deklassieke twijfel - is haar aan-
staande wel de ware - raakt
Faith's domme hoofdje helemaal
°P hol wanneer zich aan de tele-foon toevallig Damon Bradley

De stijl doet eerder denken aan
de vlotte oppervlakkigheid van
de gemiddelde tv-serie, met alle
typetjes en maniertjes van dien.
Dat valt me toch tegen van regis-
seur Norman Jewison, die een
paar jaar geleden met 'Moon-
struck' juist zon een feestelijke
ode aan de romantiek bracht. Of
heeft hij gewoon niet zo zijn best
gedaan omdat het toch maar het
scenario van een debutante(Dia-
ne Drake) was? Ook de fotogra-
fie van de beroemde Sven Nyk-
vist blinkt uit door nietszeg-
gendheid. Zelfs de meest plicht-
matige Italiaanse landschapjes
en stadsgezichten worden niet
geschuwd.

Plichtmatig

uitbundigheid alsof ze in een
musical staat. Maar dat is 'Only
You' beslist niet. Tomei's tegen-
speler Robert Downey Jr. maakt
juist een uitgesproken suffe in-
druk en heeft mij geen seconde
doen geloven dat hier grote emo-
ties overspringen. In ieder geval
kunnen die twee niet tippen aan
de grote liefdeskoppels als Hum-
phrey Bogart en Lauren Bacall,
of Audrey Hepburn en Gregory
Peck, waar 'Only You' toch door
geinspireerd schijnt te zijn.

Aan opwinding dus geen gebrek,
en ook in Italië moet 'Only You'
het voornamelijk hebben van het
komische effect van de als een
hysterische tiener door Venetië
en Rome dravende Faith. Marisa
Tomei speelt haar rol met een

meldt. Haast is geboden, want
hij staat op het punt naar Italië
te vertrekken. In haar trouwjurk
snelt Faith hem achterna, onver-
schillig voor de consternatie die
ze thuis en op het vliegveld ver-
oorzaakt.

" Eten staat centraal in de vertederende relatiefilm 'Eat Drink Man Woman'

Polanski komt met grusical
Roman Polanski, net over de zestig, schrijft zijn ironische
bloedzuigerfilm 'Met jouw tanden in mijn nek' om tot musical.
Het werk gaat als zogenoemde grusical in april 1996 in premiè-
re in het Theater an derWien. Een indrukvan dit theaterkreeg
de in Polen geboren regisseur toen hij onlangs de herintroduc-
tie bijwoonde van de musical Elisabeth over de schone, onge-
lukkige keizerin. Ennio Morricone zou de muziek gaan compo-
neren. Voor Polanski betekent de keuze voor een grusical een
nieuwe afslag in zijn filmisch leven dat wordt gekenmerkt door
onortodoxe aandacht voor bizarre, bovennatuurlijke zaken
(Tess, Rosemary's Baby).

" Roman Polanski

DOOR PIETER VAN LIEROP

Ergernis

DOOR LEO BANKERSEN

r^^^^^^^^^^^^^^"^
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SPORTS 21
18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neighbours.
19.21 lei Bla-bla. 19.27 Paardenkoer-
sen. 19.30 Zie La Une. 19.57 Weerbe-
richt. 20.01 Basketbal. Oostende -
Charleroi. 21.42 Champions League.
22.23 Nieuws. 22.45 Paardenkoersen.
22.47 Tribune CSC. 23.16 24 H sur
les marchés + Dow Jones.

TV 5

Veronica
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.30 Journaal.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.05 Uitz. politieke partijen: PvdA.
09.08 Kook tv. Culinair programma.
09.29 Nederland zingt. Herh.
09.54 Een dagje Vlaanderen. Herh.
10.14 Vrouw-zijn. Vrouwenmagazine.
11.04 Gospel. Muziekprogramma.
11.27 De Staatsloterijshow.
13.00 Journaal.
13.08 Studio sport. Herh.
14.45 Noorderlicht. Herh.
15.10 Loladamusica. Herh.
15.35 JudgeRoy Bean. Amerikaanse

westernserie.
16.00 (TT) Journaal.
16.10 The world of survival. Herh.
16.35 Samson. Kinderprogramma.
17.10 Mega top 50. Muziekprogram.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal. Beelden

van het Grand Slam-toernooi in
Müchen. Verder aandacht voor de
selectie van het Nederlands elftal.

18.47 (TT) Hoofdpunten uit het
nieuws gevolgd door het weer.

18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
Nederlandse soapserie.

19.25 Lucky lotto live. Live spelshow.
20.20 Flodder. Nederl. comedyserie.

Omdat Johnnie als verklikker voor
de politie heeft gewerkt, krijgt de
familie Flodder een nieuwe identi-
teit. Ma Flodder wil alleen niet weg
uit Zonnedael. Afl.: Familie Kliks-
paan.

20.55 Eerst zien! Afl.: Voodoo in de
polder.

21.25 Veronica auto. Automagazine.
21.55 Into the sun. Amerikaanse

speelfilm uit 1992 van Fritz Kiersch.
23.30 Time management.

Afl.: Interne tijdverslinders.
00.00 Etiquette. Informatie.
00.05 Journaal.
00.10-00.15 Nieuws voor doven.

KRO/Avro/lkon/Ncrv
07.00 Tekst tv.
09.15 Kijk uit! Afl. 4.
09.30 Nijntje en haar vriendjes.

Afl. 38.
09.45-10.05 (TT) Kijk uit! Afl. 4.
10.10 (TT) Kijk uit! Afl. 4.
10.30 Japan 2000. Afl. 1 t/m 4.
11.50 Tekst tv.
16.25 Nieuws voor doven.
16.32 Via Ria. Gesprek met een aan-

tal overlevenden van de ramp met
de Achille Lauro.

17.27 Harry's mad. Jeugdserie.
17.58 Dieren in Australië. Australi-

sche natuurserie.
Afl. 8/slot: Which sex?

18.28 Topscore met Ted de Braak.
18.58 Cisterciënzers. Documentaire-

serie over het Cisterciënzer erfgoed
in Europa. Afl. 1: Heilige Bernardus,
stichter van de eeuwigheid.

19.28 Filmspot. Filmmagazine.
20.00 (TT) Journaal.
20.24 (TT) NOS-Weeroverzicht.
20.31 Kenmerk. Actualiteiten.
21.01 Wilde ganzen.
21.07 Vesuvius. Discussieprogram.
22.03 Djinn. Nederlandse korte film

uit 1994 van Dana Nechushtan.
Tijdens een legeroefening schiet de
Israëlische soldate Ajela de Palestijn-
se verzetsstrijder Sabach dood.
ledereen beschouwt het als een
heldendaad en er wordt haar zelfs
een onderscheiding aangeboden,
maar Ajela's geweten knaagt.
Op weg om de medaille in ont-
vangst te nemen heeft ze een ont-
moeting met de geest van Sabach.
Samen ontdekken ze dat ze nooit
de kans hebben gekregen te kiezen
voor hun eigen idealen.

22.28 New Vork police (NYPD Blue).
Amerikaanse politieserie.
Terwijl Kelly, Sipowicz en Madavoy
op zoek gaan naar de moordenaar
van een jonge vrouw, doen Licalsi
en haar nieuwe partner Roy Larson
een inval in een illegaal speelhol.
Daar arresteren ze een oude beken-
de. Afl.: Jumpin' Jack Fleishman.

23.20 Cheers. Amer. comedyserie.
23.47-23.52 Journaal.

Vara/NOS
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.40 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikanse comedyserie.
Er breken stakingen uit en dat drukt
een stempel op het leven van de
Bunkers. Afl.: De Bunkers en de
inflatie (1).

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Het smookprobleem opge-
lost.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Geheim.

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

derprogr.'Afl.: Stadsverfraaiing.
18.59 (TT) Lingo. Woordspel.
19.25 (TT) Midas. Het leven volgens

Midas Dekkers. Afl. 10: Ziekte.
19.55 Grace under fire. Amerikaanse

comedyserie.
Grace is dolblij met haar nieuwe
baan, maar kan geen geschikte ba-
bysit vinden. Gelukkig helpen Russell
en Nadine haar uit de brand.
Afl.: Welterusten Grace.

20.25 (TT) Twee voor twaalf. Quiz.
21.05 De ronde van Witteman. Praat-

programma. Vandaag: (Ouders van)
jonge criminelen. Welke rol spelen
de ouders bij de stap die jongeren
zetten naar de criminaliteit? En wat
kunnen ouders vervolgens nog
doen?

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal. Beelden

van het Grand Slam-toernooi in
Müchen. Verder aandacht voor de
selectie van het Nederlands elftal.

22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-
gramma. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.24 Impact: Gevangen bliksem.
Documentaire over de zoektocht
naar een bron van schone energie
uit kunstmatig opgewekte bolblik-
sems.

00.06 Uitz. politieke partijen: VVD.
00.09 Natuurmoment. Serie over na-

tuurmonumenten.
00.19-01.19 Tennis. Beelden van het

Grand-Slamtoernooi in München. NBC

08.30 Step aerobics. 09.00 Paa«
sport. 10.00 Eurotennis. 11.00 0
sen. Latijns-Amerikaans. 12.00 Br*
liaans voetbal. 14.00 Autocross. 1*
Motoren. 16.00 Truckracen. 1&
Eurofun. 17.00 Snowboarden. 17;
Triathlon. 18.30 Motorsport. WK"perbike. 19.30 Eurosportnieuws. 20
Vechtsporten. 21.00 Worstelen. 2~-
Voetbal. UEFA-Cup 3e ronde. 2$
Voetbal. Champions League. 01'
01.30 Eurosportnieuws.

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. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine dat zich

richt op de moderne huisvrouw.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.50 Lunchkids.
13.20 Tineke en de paranormale

wereld. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spelprogram.
14.45 Spijkerhoek. Drama. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-

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

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

Nederlandse soap.
20.30 Surpriseshow. Een programma

waarin gewone mensen op een on-
gewone manier worden verrast.

22.00 Showtime. Showprogramma.
22.30 Postema op pad. Gevarieerd

programma.
23.25 Nieuws, sport en weer.
23.55 Dangerous curves. Ameri-

kaanse detectiveserie. Herh.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
01.35 Nachtprogramma.

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

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 The A-team. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Serie.

Steve wil met een aantal jongens
naar een feest, maar ze blijken allen
andere plannen te hebben. De da-
mes uit Beverly Hills zijn ook niet
beschikbaar. Alhoewel Andrea niet
echt stond te juichen om daar naar
toe te gaan, is ze toch mee gegaan
omdat ze er een leuk artikel over
kan schrijven voor de schoolkrant.
Afl.: Midlife - Now what? Herh.

19.30 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.35 Northern exposure. Ameri-

kaanse dramaserie.
Joel Fleischman behandelt de in-
diaanse vrouw Noanuk. Zij wil hem
betalen met een geit, maar Joel
weigert dat aanbod. Vervolgens wil
ze hem lid maken van een indianen-
stam, wat een zeer grote eer is
voor de dokter. Holling gaat op zoek
naar een verloren liefde.
Afl.: Our tribe.

20.25 My favorite son. Amerikaanse
miniserie.
Senator Terry Fallon ontvangt Octa-
vio Martinez, een contraleider uit
Nicaragua. Alles is tot in de puntjes
verzorgd door Sally Crain, een voor-
malige geliefde van Terry en nu zijn
persofficier. Alles lijkt op rolletjes te
verlopen, totdat er een dodelijke
aanslag op het leven van Martinez
wordt gepleegd. Ook Terry raakt
zwaar gewond. Afl. I+2.

22.05 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.10 Lijn 5. Live-programma waarin

met bijzondere gasten actuele the-
ma's worden behandeld.

22.40 Soldier, soldier. Engelse dra-
maserie. Afl.: Band of gold.

23.35 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.40 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show. Afl.: We zijn getrouwd... maar
een van ons is homoseksueel.

00.25 As the world turns. Hem.
01.10 Hei elei, kuck elei aktuell.
01.40 Nachtprogramma.

06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.05 Cana-
dees nieuws. 08.30 Nieuws. 08.35
Paris lumiéres. Herh. 09.00 Nieuws.
09.05 Rêves en Afrique. 09.30 Santé
visions. 10.00 Espace francophone.
10.30 Azimuts. 11.00 Reflets images
d'ailleurs. 12.00 Nieuws. 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Weer.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschênes. 13.30 Le cercle de
minuit. 14.45 Magellan. 15.00 Corps
accord. 15.15 Viva. 16.00 Nieuws.
16.10 La cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis. 17.05 Le jar-
din des bêtes. 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
Paris lumiéres. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Découverte. 20.30 Teil
quel. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Nieuws. 21.40 La marche
du siècle. 23.10 Viva. 23.55 Nieuws.
Aansl.: Sept jours en Afrique. 00.45
Nachtprogramma.

05.30 NBC News. 06.00 Business iiJders. 06.30 NBC News. 07.00 i 1
World news. 07.15 US Market *<*07.30 Business insiders. 08.00 I
World news. 08.15 US Market W
08.30 Inside edition. 08.58 ITN W
News. 09.00 Super shop. 10.00 Ro'4
da. 11.00 Rivera live. 12.00 Todar
business. 12.30 FT Business to»
13.00 Today. 15.00The money wh#
17.30 FT Business tonight. 1*
Today. 19.00 ITN World news. 1*
Executive lifestyles. 20.00 Entert^
ment X-press. 20.30 NBC Ne'
magazine. 21.30 Inside edition. 22'
ITN World News. 22.30 The best
the tonight show. 23.30 Real per*
nal. 00.00 FT Business tonight. 00-'
US Market wrap. 00.30 Nightly ne**
01.00 Equal time. 01.30 The tonifl
show. 02.30 Executive lifestyles. 03-'
Rivera live. 04.00 Rolonda. 05.00 W
de edition.

MTV

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Songs im Saloon - special.
09.15 HIV-positiv: es gibt ein Leben
nach dem Test. Reportage. 10.00
Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr. 12.45
mittwochs live. 14.00 WDR aktuell.
14.05 Hit-Clip. 14.30 Von Rom zum
Rhein. Afl. 2. 15.00 WDR aktuell.
15.05 FensterPlatz. 15.45 Chronik der
Wende. Afl.: 8. Dezember 1989. 16.00
(TT) Familie Rüggeberg. Reportage.
16.30 Cursus economie. 17.00 (TT)
Die Sendung mit der Maus. 17.30
Geheimeode F. Afl. 10. 18.00 NRW.
18.05 KvK. 18.30 Streifzüge. 18.45
Aktuelle Stunde. 19.25 Fensterprogr.
der Landesstudios. 19.45 Die Fallers- Eine Schwarzwaldfamilie. Afl. 11.
20.15 Westpol. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Klatschmohn-Auslese. 21.45
Monitor im Kreuzverhör. 22.30 Kulturs-
zene. 23.15 Jobs für morgen. 23.30
Magnum. 00.15 1000 Meisterwerke.
00.25 Nachrichten. 00.35-08.15 Nacht-
programmering.

15.00 Schooltelevisie. Met: Nieuws
uit de natuur. Wereldoriëntatie.
Afl. 5: Zweven en vliegen. Herh.
15.30-15.53 Family album, USA.
Afl. 22. Herh.
17.10 Het Capitool. Amerikaanse
soapserie. Afl. 821.
17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap. Afl. 69.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The
bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Afl. 1089.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Australi-
sche serie. Afl. 1513.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Schermen. Discussieprogram.
21.15 Panorama. Documentaires.
22.00 Plantage Allee. 12-delige
Nederlandse serie. Afl. 11: Van vroe-
ger voor nu.
22.55 Programma van Televisie en
Onderneming.
23.15 KMO-partner. Documentaire.
Afl. 5: Opvolging in familiebedrijven.
23.40-23.42 Weerbericht.

Duitsland 3 SWF
België/TV 2

- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Stunde der
Entscheidung. Live discussieprogram-
ma. 21.15 Stadtklinik. Duitse zieken-
huisserie. 22.10 Die Wache. Duitse
politieserie. 23.10 Gottschalk. Late-
night-show. 00.00 RTL-Nachtjournal.
Nieuwsmagazine. 00.30 RTL-Nacht-
show. Late-night-show. Herh. 01.15
Kojak. Amerikaanse misdaadserie.
02.15 Murder, she wrote. 03.10 Ilona
Christen. Talkshow. Herh. 04.05 Hans
Meiser. Talkshow. Herh. 05.00 Explo-
siv - Das Magazin. Magazine. Herh.

05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Kojak. 10.00 The bold and the
beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.30 Familien Duell. Spelprogramma.
12.00 Punkt 12. Middagmagazine.
12.30 The guiding light. 13.15 Santa
Barbara. 14.10 Murder, she wrote.
15.00 Ilona Christen. Talkshow. Van-
daag: Het leven van een moordenaar
na de gevangenis. 16.00 Hans Mei-
ser. Talkshow. Vandaag: Waarom
zoeken veel jongeren hun heil in het
occultisme? 17.00 Jeopardy! Spelpro-
gramma. 17.30 Unter uns. Duitse
soapserie. 18.00 The bold and the
beautiful. Herh. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 RTL aktuell. Nieuws,
sport en weerbericht. 19.10 Explosiv

06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 Pra nonni e nipoti. 10.00 Tgl.
10.05 Grandi mostre. 10.30 Parole e
vita. 10.55 Santa Messa. 11.55 Utile
futile. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Nieuws. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Nieuws. 14.00 Albedo. 14.20
Prove e provini e Scommettiamo
che...? 14.50 How the West was won.
15.45 Solletico. 18.00 Nieuws. Aansl.:
Filmrubriek. 18.20 Un inviato molto
speciale. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 TGI sport. 20.40
Numero uno. 23.00 Nieuws. 23.10 Sul
diGiacobbe.' 00.05 Nieuws. 00.10 Che
tempo fa. 00.15 DSE - Sapere. Aansl.:
Nachtprogrammering.

SAT 1

06.00 Awake on the wildside. 07JThe grind. 08.00 Awake on the wil<*|
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul"
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 T|j
afternoon mix. 16.00 Sports. 16?
The report. 16.45 CineMatic. 17-J
News at night. 17.15 3 from 1. 17-JDial MTV. 18.00 Music non-stop. 19'?
The pulse. 20.00 Greatest hits. 21-IJMost wanted. 22.30 Beavis & &_\
head. 23.00The report. 23.15CineM*
tic. 23.30 News at night. 23.45 3 fr°]
1. 00.00 The end? 02.00 The söj
of MTV. 03.00 The grind. 03.30-06"
Night videos.BBC 1
CNN

08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus econo-
mie. 09.00 Schooltelevisie. 10.45
Non-Stop-Fernsehen. 12.35 Hit-Clip.
13.00 Non-Stop-Fernsehen. 13.30
Landesschau unterwegs. 14.00
Schooltelevisie. 15.00 Hallo, wie
geht's? - aktuell. 15.15 Spanien: Spra-
che, Land und Leute. Afl. 12: Galicien,
Gijón und Santillana del mar. 15.45
Schlaglicht. 16.15 Das dritte Leben.
Serie reportages over het leven na
pensionering. 17.00 Cursus economie.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Peter Hase und seine Freunde.
Afl. 3. 18.25 Unser Sandmann. 18.30
Südwest aktuell. 18.35 Hallo, wie
geht's? Afl.: Verkrümmung der Wirbel-
saule. 18.50 Eisenbahnromantik.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sport unter der Lupe. 21.00
Nachrichten. 21.15 Politik Südwest.
21.45 Fahr mal hm. 22.15 Kultur Süd-
west. 22.45 ■ Trouble in paradise.
Amerikaanse speelfilm uit 1932. 00.05
Schlussnachrichten. 00.20 Non-Stop-
Fernsehen.

05.30 Deutschland heute morgen.
09.30 Knots Landing. Herh. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 Riskier' was! Spelpro-
gramma. Herh. 12.30 Knots Landing.
13.25 Falcon Crest. 14.25 Tarzan.
14.55 Star Trek. 15.55 MacGyver.
17.00 Live ran - SAT.I-Tennis. Grand
Slam Cup-tennistoernooi vanuit Mün-
chen. 19.00 Sat.l Newsmagazin.
19.15 Taglich ran - Sat.l-Sport. 19.30
Glücksrad. Spelshow. 20.15 Kommis-
sar Rex. 21.15 Schreinemakers live.
Talkshow. Aansl.: TopNEWS. 00.00
Funeral in Berlin. Engelse spionage-
film. 01.50 Star Trek. Herh. 02.40
MacGyver. Herh. 03.30 Knots Lan-
ding. Herh. Aansl.: Programma-over-
zicht. 04.35 Dark justice 11. Herh.

05.10 Gezamenlijk programma
Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
13.45 Guten Appetit. Culinaire tips.

14.00 Recht brisant. Juridisch
magazine.

14.30 Muppet-Babies. Poppenserie.
14.55 Basta. Praatprogramma voor

jongeren.
15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

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

16.00 heute.
16.05 Macht der Leidenschaft. Duits-
Canadese soapserie.
Jürgen wil nu wel eens weten wat
er met het Genesis-projekt aan de
hand is. Hij stuurt zijn zoon Mathias
naar Woodland om poolshoogte te
nemen. Afl.: Der Traumwagen.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute en sport.
17.15 landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.55 Lutz & Hardy. Duitse

politieserie.
Nora wordt verzocht op een school
een lezing over het politiewerk te
houden. Helaas moet ze naar de
tandarts, en vraagt Lutz om haar te
vervangen. Lutz verneemt van een
leraar dat er op school veelvuldig
in drugs gehandeld wordt. Voorals-
nog negeert hij de uitspraken van
de leraar, totdat de conciërge wordt
vermoord. Afl.: Indianermord. Aansl.:
Guten Abend.

18.00 Vervolg Lutz & Hardy.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Freunde fürs Leben. Duitse

serie. Afl.: Rauschgoldengel.
20.15 Hitparade im ZDF. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Uwe Hübner.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine. Vandaag: De financiële
consequenties van een scheiding.

21.45 heute-journal.
22.15 live. Live talkshow vanuit de

Alte Oper in Frankfurt.
23.15 Die Nervensage. 25-delige

Duitse serie. Afl.: Die Ausreisser.
23.40 heute nacht. Actualiteiten.
23.55-01.40 Tod in Brunswick

(Death in Brunswick). Australische
komedie uit 1991 van JohnRuane.

24 uur per dag nieuws. 07.30 MorA
line. Herh. 08.30 World report. 09-*
CNN Newsroom. 11.30 World repo^
12.15 World sport. 12.30 Busine*
morning. 13.30 Business day. W
Business Asia. 15.00 Larry King Üv'
Herh. 16.45 World sport. Herh. 17-'
Business Asia. Herh. 20.00 Wo^
business today. 21.00 Internatio^hour. 22.45 World sport. 23.00 W^business today update. 23.30 Sho^biz today. 00.00 The world tod<*
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfif*
02.00 Prime news. 03.00 Larry Kif*
live. 05.30 Showbiz today. Herh.

radio

18.00 Tik tak. Afl. 342.
18.05 Bouli. Korte animatiefilm.
18.10 Het zakmes. 7-delige Neder-

landse jeugdserie.Afl. 1: Vriendjes.
18.30 Mieren. Korte documentaire.
18.35 BayCity. 13-delige Australische

serie. Afl. 6: Devil's lair.
19.00 Thunderbirds. Sf-poppenserie.

Afl. 43: Gevaar in de diepte (1).
19.30 Journaal en sport.
19.58 Weerbericht.
20.00 Première Film en Video. We-

kelijks filmmagazine.
20.40 Heartbreak High. 52-delige

Australische serie. Afl. 13.
21.30 Prettig gestoord. Wekelijks

jongerenmagazine.
22.00 Ter Zake. Infomagazine met

nieuws en sport.
22.45 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl. 117: So
this is how Sinatra feit.

23.10-23.12 Coda. Ochi chornyje van
Anonymus, uitgevoerd door Dmitry
Hvorostovsky, bariton.

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble mill. 13.55 Nieuws. 14.30
Neighbours. 14.50 The great British
quiz. 15.15 Copacabana. Amer. speel-
film. 16.50 Brum. 17.05 The animals
of Farthing Wood. Herh. 17.30 The
Boot Street band. 17.55 Newsround.
18.05 Blue Peter. Jeugdmagazine.
18.35 Neighbours. Herh. 19.00
Nieuws. 20.00 Top of the pops. 20.30
EastEnders. 21.00 Children's hospital.
Documentaireserie over het kinderzie-
kenhuis in Sheffield. 21.30 The vicar
of Dibley. Engelse comedyserie. 22.00
Nieuws. 22.30 Crocodile shoes. Serie.

05.10 landerjournal.
05.45 Morgenmagazin Sport.
06.00 ZDF-Morgenmagazin.
09.00 heute.
09.03 The flying doctors. Australi-

sche doktersserie. Herh.
09.45 JOYrobic. Skigymnastiek.
10.00 heute.
10.03 Gesundheitsmagazin Praxis.
10.35 ZDF-info Verbraucher. Tips.
11.00 heute. Met beursberichten.
11.04 (TT) Ausgespielt. Duitse tv-
film.

12.35 Urnschau.
12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.03 Schimpf - 19 717. Talkshow.
14.30 Die Rückkehr der Marchen-

braut. 26-delige jeugdserie. Afl. 8.
15.00 Tagesschau.
15.03 Herzklopfen. Flirtshow.
15.30 Blossom. Amerikaanse come-

dyserie. Afl.: Die Schulniete.
16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. Talkshow. Vandaag:
De 100euitzending.

17.00 (TT) Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevardmagazine.
17.40 ARD vor acht. Met: Reg. info.
17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Die Draufganger, serie.
18.25 Marienhof, serie.
18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 Die Kommissarin, serie.
19.54 Das Wetter. Weerbericht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Kein schoner Land. Muziek-

programma. Gasten: Karel Gort, het
Prager Kirmesorchester e.a.

20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Monitor. Actualiteiten.
21.40 Der Fahnder. Politieserie.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Bücherjournal. Literair

magazine.
00.00 Chronik der Wende. Documen-

taireserie. Afl.: 9. Dezember '89.
00.15 Vier x Herman. Comedyserie.

Afl.: Der verrückte Romeo.
00.40 Tagesschau.
00.50 Alptraume (Nightmares). Ame-

rikaanse speelfilm uit 1983.
02.25-02.30 Z.E.N.. Kunst in ostdeut-

schen Museen. Afl.: David Roentgen:
Neuwieder Kabinett.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
11.25 uur - Bandit Ranger -
(1942-USA).
Bepaald middelmatige western
van Lesley Selander over cow-
boy die ten onrechte van moord
wordt beschuldigd. Dan zoekt
hij het zelf wel uit.
Met Tim Holt en Cliff Edwards.

BBC 2
12.20 uur - A Lady without Pass-
port - (1950-USA).
Joseph H. Lewis regisseerde dit
melodrama over vrouw zonder
geldige papieren.
Immigratie-agent blijkt gevoelig
voor haar charmes.
Met Hedy Lamarr en John Ho-
diak.

BBC 2
19.00 uur - Gunfight at Coman-
che Creek - (1963-USA).
Audie Murphy en Ben Cooper
in een degelijke western van
Frank McDonald.
Man doet zich als bandiet voor
om bende te ontmantelen. Maardat is niet zonder risico's.

Nederland 2
21.55 uur - Into the Sun -(1992-USA).
Actiefilm van Fritz Kiersch over
acteur die vlieglessen neemt,
maar mot krijgt met de instruc-
teur.
Had hij maar van zijn vriendin
af moeten blijven.
Met Michael Pare en Deborah
Maria.

Duitsland 2
23.55 uur - Death in Brunswick- (1991-AUS).
Zwartgallige komedie van John
Ruane over kok die vriendin
kwijt raakt, maar getroost wordt
door barmeisje. En zijn vriend
zit in de drugs.
Met Sam Neill en Zoe Carides.

Duitsland 2
00.50 uur - Nightmares -
(1983-USA).
Horror. Estevez (Young Guns),
Cartwright (Witches of Eastwick)
en Hendriksen (Hard Target) zijn
de drie bekende namen die dit
episodewerk boven water moe-
ten houden.
Vier alledaagse situaties veran-
deren, onder regie van Sargent
(Jaws: The Revenge), in rasech-
te griezelverhalen.
Ook met Cristina Raines en Ri-
chard Masur.

" De in een geloofscrisis geraakte priester (Lance Hen-
driksen) staart in de Amerikaanse horrorfilm 'Nightma-
res' stomverbaasd naar zijn autowrak nadat hij op zijn
weg door de woestijn plotseling door een zwarte, onbe-mande auto werd vervolgd en aangereden. (Duitsland 1- 00.50 uur).

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine. 21.04
Villa 65. 0.04 Tros Nachtwacht.
2.02 Vacuüm. 4.02-6.00 Pyjama
FM.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7.30 nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Bistro & Co.
Muziek en culinaire geneugten.
10.00 Nieuws. 10.03 Parkeerschijf.
Bont magazine met muziek en
heel wat tips gepresenteerd door
Rita Jaenen. 11.50 Het koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Roddelradio.
14.00 Alle donders. 17.00 Radio
2 regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Over Stuur, wekelijks automagazi-

WDR 4
04 05 Radiowecker. 6.05 Morg«fJ
melodie (nieuws om 7.00 en 8-j
uur). 8.55 Overpeinzing. 9jS
Nieuws. 9.05 Musikpavillon (I°-J
nieuws). 12.00 Nieuws, Zur SaTO
12.07Gut Aufgelegt (met om Ö-j
Mitmenschen. 14.00 Nieuws, Sti^JJ
wort Wirtschaft). 15.00 Café-KCJzert. 16.00 Nieuws. 16.05 Herrt»,:
melodie. 17.00 Der Tag urn WjTj
Aansluitend Musikexpress (10\>
en 19.00 nieuws; 19 30 Ohr«n'
bar). 20.00 Nieuws. 20.05 Z*
schen Broadway und KudamJTj
21.00 Musik zum traurnen (22-W
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpres5'

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 Goedemorgen Nederland.
9.04 Het Willem Weverplein. 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 18 04 Alle
mensen. 19.04 Tros Schlagerfesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 Tros Perspek-
tief. 10.02 De duvel is oud. 11.02
Kleur bekennen. 12.02Weldenken-
de mensen. 13.10 NOS Bijlage
14.02 Een leven lang. 15.02
Schuim en as. 17.10 Radio UIT
17.50 D66. 18.02 Actualiteiten in
het Nederlands. 18.30 Religieus
programma in het Turks. 19.00
Waar waren we ookalweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.

ne. 20.00 Het Narrenschip. 22$
nieuws. 22.05 Het doosje. 2.^6.00 Nachtradio (vanaf 24.00 *heel uur nieuws).

20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00 Tema. 22.00
Finale. 23.07-24.00 Met het oog
op morgen.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
1230, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.
7.07 Tijdsein. 12.07 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren (MA/). 17.07
Avro Radiojournaal. 20.04 Onder
tafel. 22.04 Hier en nu-sport. 23.07
Met het oog op morgen 0.04-7.00
VPRO's Nachtleven, met om 0.04
5.5 = 6; 1.02 Hothouse; 3.02 Het
paradijs; 4.02 Grand disco classi-
que; 5.02-7.00 De gezamenlijke
zenders Peazens & Moddergat.

Radio 4
Om 7.00. 8.00. 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.57 Och-
tendconcert. I. Gewandhaus Orc-
hester Leipzig; 11. Hagen Kwartet.
13.04 Hommage. 14.00 Middag-
concert; Uit Varas Matinee-archief.
Beiers Radio Symf. Ork. 0.1.v.
Rafael Kubelik. 15.30 Europese
barok met indiaans accent. Ens.
Elyma met kinderkoor. 16.00 De
Nederlanden: Lekeu en Diepen-
brock. 17.00 Zin in muziek. Joseph
Triebensee Ens. 18.04 KRO Klas-
siek. 19.30 Het orgel. 20.02 Avond-
concert. Cappella Amsterdam.
22.00 Laudate. 23.00 Deze eeuw.
0.00-1.00 Vier na middernacht.

Belgiö/BRF
6.05 -Ftadiofrühstück+Spiel Gl**?
treffer (6.15 Wort in den Tag; 6\J
Hörergrusslottene; 7 15 Veransl^tungstips; 8.30 Presseschau). 9jJ
Gut Aufgelegt. Tips und Thetf^am Vormittag. 12.05 Musik 3 5
carte (12.30 BRF Aktuell) 13,
Presseschau. 13.05 Musicb^J16.05 Popcorn. 18.05BRF-Akt""]
(Aktuelles vom Tage). 18.40 J*~
è la BRF. 20.00-20.05 Nachrichte"'.

RTL Radio
7.00 Jan van de Putte. 10.00 J*J
de Hoop. 12.00 Ron Bisscf*
16.00 Luc van Rooij. 20.00 W.

Rock. 00.00-07.00 Night Rock

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. 11.00
Ruilbeurs, vraag en aanbod met
Hubert van Hoof. 12.00 Limburg
Aktueel met om 12.30 uur ANP-
nieuws. 1300RadioNieuwsCentra-
le, binnen/buitenlandrubriek. 13.30
Regionaal nieuws. 13 35 Sport met
AH Poell 14.00 Licht Limburgs
muziek. 15.00 Horizon, consumen-
tenmagazine. 16.00 Cultuurmaga-
zine Festival. 17.00-18.00 Limburg
Aktueel met om 17.30 ANP-
nieuws.

BBC 2

23.25 Question time. Discussie
gramma. 00.25 Attack on tt
Amerikaanse tv-film. 02.00-0
Weerbericht. 04.00-04.30 BBC Söl

Nederland 2 RTL5RTL4Nederland 1 Nederland 3

Duitsland 1 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1Duitsland 2

RAI UNO

RTBF/La Une

08.00 Tales of the tooth fairies. H
08.05 Funnybones. Herh. 08.10 Tt
dercats. Herh. 08.35 Growing up'
Herh. 09.00 Breakfast news. 0.
The record. 10.00 Lyn Marshalls«
ryday yoga. Herh. 10.10 Crawsl
paints oils. 10.35 The way of
Lakes. Herh. 11.00 Playdays. 11
■ Bandit ranger. Amer. western. 1S
■ A lady without passport. Amer. Sp
film. 13.30 Working lunch. 14.001
germouse. Herh. 14.15 The
traditions. 14.45 Making tracks, rt
15.10 Carol and company. Amerikl
se comedyserie. 15.35 What a 0
on! Herh. 16.00 Nieuws. Aansl.: Vi
minster with Nick Ross. 16.50 Nieü
17.00 Today's the day. Quiz. 1'
From the edge. 18.00 Home f
Hem. 18.30 Catchword. 19.00 <5
fight at Comanche Creek. Af
western. 20.30 Regionale prog»
ma's. 21.00 Danger theatre. corrt
serie. Herh. 21.30 Top gear. »
The K-Files. 22.45 Forbidden BrJAansl.: Tales from the quilt. »
Newsnight. 00.15 Late review. Oj
Weerbericht. 01.00-01.55 The I
night hour. 05.00-06.15 BBC SeX

15.10 Vacaturebank. 15.25 Strip-tea-
se. Herh. 16.30 Neighbours. 16.55
Fantömes en héritage. 17.55 Carlos
et les autres. 18.25 Weer. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Le quotidien des sports. 19.30
Nieuws. 20.05 Autant savoir. 20.35
The Mambo Kings. Komedie. 22.20
December bride. Speelfilm. 23.50
Nieuws. 23.55 24 H sur les marchés.

Eurosport
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De Nachraove: vijftien jaar onderweg met aardige liedjes in het Limburgs dialect

zenden gasten verwacht. Om het
verkeer in goede banen te leiden
is de politie met extra man-
kracht op de been en zullen mas-
saal vaten bier worden ingesla-
gen.

Een voorlopige lijst van artiesten
en groepen, die tijdens de recep-
tie van De Nachraove zullen op-
treden, is inmiddels al bekend:
De Deurzakkers, De Alpenzus-
jes,Frans Kronenburg, Ammesa-
tie, Veer Twie, El Capsones, De
Zingende Potsvrowkes, Anja Bo-
veneerd, Jos Meessen, Pierre
Cnoops, De Postvrouwe, Dilam-
desch, Fietsefreem, De Maaszoe-
pers, Dik Betaald Bevee, Ben
Erkens, Ziesjoem, Peggy & Ri-
chard, Wieker Hofzengers, de
zaate hermeniekes Oet de Kunst,
Katerjach en Laat en Zaat, de
dansgroepen Starlight en Wilma
Heijselaars, Orkest Just 2 Per-
fect, Fait Play Disco, Rico Ver-
hoeven en Terry Rogan.

SPAUBEEK - Niet in Maas-
tricht, maar in Spaubeek zal de
populaire Maastrichtse groep De
Nachraove haar derde lustrum
vieren. Op de laatste dag van een
driedaags festijn recipiëren De
Nachraove zondag 15 januari in
het Multifunctioneel Centrum/
annex aangebouwd feestpavil-
joen van Spaubeek. Dat gebeurt
op uitnodiging van de Spau-
beekse -carnavalsvereniging De
Kwakkerte, die de tot ver buiten
de Limburgse grenzen bekende
formatie heeft weten over te ha-
len om haar lustrumfeest in de
Westelijke Mijnstreek te vieren.
Het wordt niet zomaar een feest,
maar een receptie met tientallen
muzikale gasten die De Nach-
raove op zondag 15 januarimaar
liefst twaalf uur lang kunnen
komen huldigen.Die dag worden
tussen 11.11 en 23.11 uur dvi-

Musicalspektakel rond Detroits zwarte hitfabriek in Heerlen

'Sound of Motown'
swingend zangfeest " 'The Sound

ofMotown'
met (v.1.n.r.)
Michelle
David, Rhetta
Hughes en
Linda James.

Van onze showpagina-redactie

Heerlen - 'The Sound of
'Motown', de Engelstalige
Ausical van Nederlandse
'^akelij met maar liefst vijf-
tig personen en een keur
.aan Amerikaanse solisten,
valt op 17 en 18 december
twee avonden in de Heer-
lense Stadsschouwburg te
beleven. Het grootse zang-
en dansfeest, dat in septem-
-per in Rotterdam in premi-
ere ging, is opgehangen aan
de talloze hits waarmee het
'zwarte' platenlabel Mo-
;town uit Detroit vooral in
de jaren zestig zoveel furore
beeft gemaakt. Tussen al
"dat 'goud van oud' door
loopt het gefingeerde, maar
'o zo herkenbare verhaal
rond het meest succesvolle
damestrio uit die destijds
;°verproduktieve Ameri-kaanse hitfabriek, The
Chervettes.
Na 'A Night at the Cotton Club'
en 'Josephine' is 'The Sound of
Motown' de derde op internatio-
nale leest geschoeide produktie
"Van het Haagse Stardust Thea-
*re, waarachter Henk van der
Meyden schuilgaat. Als impresa-
rio mag 'Mr. Privé' zich bij voor-
baat al op de borst kloppen,
vanwege het uitwerken van dit
eigen idee (met echtgenote Moni-
ca Strotmann) èn het verwerven,van het nodige vertrouwen bij de
hoogste bazen van het thans in
Los Angeles gevestigde Motown,
Voor het gebruik van de naam
onontbeerlijk. Een echte pri-meur: nog niet eerder in de
35-jarige geschiedenis werd
Zoiets toegestaan.
Evenals bij de genoemde musi-
cals is het bij dit waagstuk an-

HILVERSUM - Catherine Keyl
stopt volgend jaar mei met de
presentatie van de 5 Uur Show.
Zij gaat vanaf september 1995
een nieuwe dagelijkse talkshow
presenteren bij RTL4.
De journaliste/presentatrice
heeft haar contract met RTL 4
voor drie jaar verlengd. Het
nieuwe praatprogramma van
Catherine Keyl is gebaseerd op
de actualiteit en intermenselijke
relaties. Hoe laat de talkshow
wordt uitgezonden is nog niet
bekend.
Catherine Keyl heeft de afgelo-
pen tien jaarmet veel plezier tv-
magazines gepresenteerd, maar
wil de kans om een dagelijkse
talkshow te presenteren niet la-
ten lopen. De presentatrice liet
afgelopen jaar meerdere keren
weten dat ze haar langste tijd bij
de 5 Uur Show wel heeft gehad.
Catherine Keyl is vanaf de start
van de 5 Uur Show in 1989 bij
het programma betrokken. Ze
wilde na al die jaren graag meer
journalistiekeprogramma's gaan
maken. Zo maakte Keyl een serie
programma's over seks in Neder-
land en presenteert zij Medisch
Meesterschap voor RTL4.
„Ik zie mezelf in eerste plaats als

Catherine Keyl
krijgt nieuwe

talkshow

# Catherine Keyl

journalist en in tweede instantie
als presentatrice. Dat journalis-
tieke gevoel kan nu volop de
ruimte krijgen," zegt Catherine
Keyl over haar overstap.

Wie Catherine Keyl gaat opvol-
gen bij de 5 Uur Show is volgens
een woordvoerster van RTL4nog
niet bekend. Viola Holt, die on-
langs ook haar contract met
RTL4verlengde, blijft het mid-
dagmagazinewel presenteren.

Het uitgangspunt mag dit keer
rianter zijn dan gebruikelijk, dat

nex prestigeproject de bedoeling
dat te zijner tijd een deel van de
kosten (tussen de zes en zeven
miljoen gulden) via export naar
het buitenland wordt terugver-
diend. Volgens Rhetta Hughes,
die als de meest 'uitgelichte'
Chervette Liliane Lane, in feite
de hoofdrol speelt, zal het daar
ook zeker van komen. „Want de-
ze voorstelling heeft gewoon al-
les. Het gegeven alleen al zal in
vergelijking met 'The Cotton
Club' en 'Josephine' veel meer
mensen aanspreken. Daarvoor
gold toch een bepaalde drempel:
wie van het onderwerp weinig of
niets afwist moest eerst nog eens

worden lekker gemaakt. Motown
daarentegen is zon algemeen be-
kend begrip, daar heeft iedereen
wel zn eigen ervaringen mee. Je
moet wel jarenlang als een klui-
zenaar hebben geleefd wil je niet
zomaar een stuk of tien liedjes
kunnen meezingen. Dat is dan
ook meteen het tweede sterke
punt van dit project: er zit geen
zwakke song in," aldus de op
Broadway geschoolde 'leading
lady', die drie seizoenen geleden
in 'Josephine' alom lof oogstte
als de moeder van La Baker.

wil nog niet zeggen dat het
beoogde resultaat gemakkelijker
wordt bereikt, weet ze uit erva-
ring. Daarom is ze maar wat blij
met de komst van haar landge-
note Mabel Robinson als regis-
seuse en choreografe. „Het is
tekenend voor de professionele
instelling van Stardust dat men
juist met haar op de proppen is
gekomen. Mabel is zonder meer
de beste adviseur die je voor een
produktie rond Motown kunt in-
denken. Ze heeft als choreografe
met zon beetje alle grote namen
gewerkt. Van Diana Ross tot
Marvin Gaye, van Michael Jack-
son tot Stevie Wonder. Ze kent

het repertoire dus als geen ander
en is daardoor waarschijnlijk
ook beter in staat om de juiste
keuzes te maken. Daarnaast is ze
allesbehalve die stereotiepe
Amerikaanse regisseur die maar
weinig geduld heeft en als het te-
genzit direct een grote bek op-
zet."

Na Heerlen is 'The Sound of
Motown' in de komende weken
en maanden in Limburg ook nog
te zien in Venlo (17 en 18 janua-
ri), Roermond (24 en 25 januari),
Kerkrade (2 maart) en Maas-
tricht (14 en 15 maart).

Borsato in
Guinness Book

HEERLEN - Marco Borsato
krijgt twee vermeldingen in de
volgende uitgave het Guinness
Book of Records. Met zijn mon-
sterhit 'Dromen zijn bedrog'
staat de Noordhollandse zanger
inmiddels twaalf weken op de
eerste plaats van de Nederlandse
hitparade, ofwel een week langer
dan Bryan Adams drie jaar gele-
den met 'Everything I Do. Van
'Dromen zijn bedrog' zijn al
meer dan 230.000 exemplaren
verkocht, waarmee Marco Bor-
sato er tevens de best verkochte
cd-single aller tijden in ons land
mee heeft gescoord.

# Marco Borsato: dromen
zijn bedrog, verkoopcijfers
werkelijkheid.

Zendmast Lopik opnieuw
de 'Grootste Kerstboom'

Zingende Lee Towers ontsteekt lampen

IJSSELSTEIN - De Rotterdamse zanger Lee Towers zalzaterdag met kerstgezang de lampen in de grootste kerst-
boom van de wereld, de zendmast Lopik in IJsselstein,
ontsteken. De Grootste Kerstboom zal ook dit jaar weer,
bij heldere hemel, in de hele omgeving te zien zijn tot 6 ja-
nuari. De laatste tui met lampen is inmiddels door de afde-
ling Antennes van de PTT aan de toren bevestigd.

'Bokkerijders'
met de Kerst
ook op BRTN

Een idee van de leverancier van
de lampen, om ook een keer ge-
kleurd licht aan de kabels te
hangen, is afgeketst. Westland:
„Wij vinden, als bestuur van de
stichting, wit nog steeds het
mooist. Als je al met gekleurde
lampen wilt gaan werken, kan
dat alleen geel zijn, omdat rood,
groen of blauw niet goed te zien
zijn. Geel is best prachtig, maar
wit is zichtbaarder en mooier.
Misschien dat we het ooit nog
wel eens doen."

Ontsteking

Intussen hebben ook dit jaarveel
sponsors toegezegd bij te zullen
dragen in de kosten van de
'boom. Ton Westland van de
Stichting Kerstboom: „Op- en
aftuigen door vier tot vijf gespe-
cialiseerde mensen, inclusief het
gevarengeld, kost ruim een ton.

bij Philips getest en de Stichting
Kerstboom in IJsselstein ver-
wacht dat de nieuwe apparatuur
nu ook de meest extreme weers-
omstandigheden de baas kan.

Het zag er in eerste instantie
somber uit voor de kerstverlich-
ting aan de 375 meter hoge No-
zema-zendmast. Vorig jaar, toen
de mast voor de tweede keer als
kerstboom werd opgetuigd, wa-
ren door slecht weer en bliksem-
inslag een aantal lampen ver-
nield. Nieuwe lampen en nieuwe
voorschakelaars zijn in de zomer

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Nieuwe kans
voor de acteurs en actrices
van de tv-serie 'De Legende
van de Bokkerijders' om de
kijkcijfers op te krikken. De
BRTN-televisie brengt deze
dertiendelige serie vanaf eer-
ste kerstdag wekelijks op
zondag in de vooravond om
18.30 uur via TV2 op het
scherm. De serie, die op tal
van locaties in Limburg en
het aangrenzende buitenland
werd opgenomen, loopt mo-
menteel bij de KRO en het
tweede Duitse tv-net ZDF.
Bij deze stations vallen de
kijkcijfers erg tegen. In
Duitsland volgde slechts één
procent (350.000 kijkers) de
avonturen van de 'Bokkerij-
ders'. De zeven (van de der-
tien) tot nu toe in Nederland
uitgezonden afleveringen
scoorden gemiddeld 550.000
kijkers.

Om aan extra geld te komen,
worden net als voorgaande ja-
ren, kerstkaarten verkocht in
IJsselstein en omliggende ge-
meenten. Op 10 december, voor
en na de officiële ontsteking van
de Grootste Kerstboom, vindt
ook weer de kerstmarkt plaats in
het centrum van IJsselstein.

" Lee Towers ontsteekt de
lampen van de kerstboom.

Toen de apparatuur in orde
bleek, dook een ander probleem
op, namelijk de werkzaamheden
aan de zendmast. Die liepen
flink uit, zodat het onmogelijk
leek de lampen aan de kabels te
hangen. Vandaar dat werd be-
sloten de kerstboom 's nachts op
te tuigen.

Dit jaarzaten we bovendien nog
met de schade van vorig jaar, die
gelukkig door Philips is betaald.
Het branden van de lampen zelf
kost bijna niks, één gulden per
uur. Ondanks onze sponsors ko-
men we toch nog een stevig be-
drag tekort, zodat we net als
vorig jaar weer donateurs wer-
ven. En ook dit jaar volgt er een
verloting onder de donateurs, die
waarschijnlijk een avondvlie-
greisje rond de toren kunnen
winnen."

Mensen die vanaf diemarkt naar
deEnergieweg willen om de ont-
steking bij te wonen, kunnen de
bus nemen, die na afloop weer
terugrijdt naar het centrum. Het
programma rond de feestelijke
opening begint om 19.00 uur.

" Chris Blount New Orleans Jazz Band

BRUNSSUM - De Chris Blount New Orleans Jazz Band geeft zater-
dag 17 december een concert in het Casino Brunssum. De 'Oude stijl'
jazzclub Zuid-Limburg heeft dit gerenommeerde Britse orkest voor
haar laatste jazzhappeningin 1994 kunnen contracteren.
Chris Blount begon zijn loopbaan in 1953 en vormde in 1963 zijn eer-
ste band. Hij is een grote fan van George Lewis en een uitstekend
vertolker van diens muziek. Blount speelt vaak op een witte klarinet,
wat nogal ongebruikelijk is. De witte klarinet is gemaakt van palm-
hout, dat beroemd is vanwege zijn toon-eigenschappen.
Het concert begint om 20.30 uur in het Casino aan het Treebeekplein
133 in Brunssum.
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Jubileumreceptie
De Nachroave mag
twaalf uur duren
DOOR HARRIE CREMERS

Jazzhappening
Chris Blount
Orleans Band
in Brunssum
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Een aanrijding, een val bij het sporten... jehoofd maakt een heftige slingerbeweging. Na enigetijdkrijg jehoofd- en nekpijnduizelingen,concentratieverlies. Jegaat nietmeer uit, op het werkvlot 't niet meer. "Dat gezeur..."wordt er over jegezegd. J^ËSk-

Het zouwel eens een WHIPLASH kunnen zijn. Jaarlijks ziin er zon 30.000 niet-aereoistreerdeslachtoffers '^yfc^P';
Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten NSWP-Postbu* i4^,

Beschermheer Mr. Pieter van Vollenhoven 3600 BK Maarssen
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nn.nci-ringsvooTbe*ld-n. m,.tdoo-iopeno k.e.ieu Een Escort is pure luxe. Ook als het op betalen aankomt. Tot en met 31 december 1994 bieden we
com.n.p„i« f2B34..- imooo,

" u namelijk een dijk van een financiering. 0% over 24 maanden. 2,9% over 36 maanden 49% overInruilwaarda fl4 340 - (15000- . Q
„. »—«"»"». -~s/" vy.oi

Kr""e«°"' '»■««■- "51Q0. 4Ö maanden. Financiering over de helft van de aanschafprijs. Met dit aanbod kunt val vanaf f 69,-
-fÏÏÏÏT l°°'"* só:"'9" ?,%"*«, IT"" »P.;CUp Pel W6ek* 9enie,en van een g^ednieuwe Escort**. Met de zekerheid van Ford's unieke Dynami'c
"""""' maand ai_e._iina- Safety Engineering: " standaard airbag " gordelspanners en -klampen " stalen balken in de portieren
l. WZ 'YZ' l \t?Y IS.'" ' eenkeurvanandereveili9heidsvoorzienin3en-Ontdek zelf welke Escort bij u past. Neem bijvoor-

-2.9% 36,-nd f .4000.-
,

623.56 .406.2, ,2«963^56 k66'*l ESCOrt LaSer SP°rt ««B t een Compleet
2.9% 36mnd fisooo, f 668.10 f435.23 f30668.i0 uitgerust sportpakket t.w.v. f 3.500,- nu voor maar <$@£Sm> jJ^m JÉsüfcs^
4,9% 48mnd fl4OOO, 11408.96 (321.02 129748.96 f Eng tt j

,
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Er is al een Ford Escort met standaard airbag vanaf f 27.990,-. *\Lw*B* %»W^ r"^
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AUTOMOBIELBEDRIJF JOSBOCMAN KERKRADE B.V. VADAH AUTOCENTER SITTARD B V

_»_,«__.""
7°'646S AGKerktade Tel' °45 " 42303°' Rl*swe9 Z 9°-100' 6134 AD Smard. Tel. 046 - 515200.AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOCMAN MAASTRICHT B.V. fIUTO KONINGS B V_._."l».9el U"l3' 6229 PB MaaS,nCh'-Tel °43 "616666 Mgr. Vranckenstraa, 20, 6131 AD Sittard Tel. 046 - 516046AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOCMAN BEEK B.V. LAUTENSLACER b vWeth. Sangersstraat 7, 6191 NABeek. Tel. 046 - 375353. Breukerweg 201,6412 ZK Heerlen. Tel. 0*45 - 232030.

Uw oude radiatoren
verdwijnen uit het zicht!

f — M'_ff.' f_E«iii

Een mooie toekomst voor lelijke radia- «JSSï? m
toren. PORTAS bekleedt ze in de stijl PORTtkSvan uw interieur en naar uw wensen. ■RffflßUw woning wordt heel wat gezelliger. IffTiTifl

L^___________L_l'i H'i lil'ilf-| 1 lllu____i_ilillllj P|7T|H
Exclusief voor: Maastricht, Meerssen, Landgraaf, Heerlen,

Kerkrade, Brunssum. ___t^^*B
PORTAS-vakbedrijf van Wel bv \m_J_W_m

Hoekerweg 4 " 6241 NG Bunde
'S? 043-6478 33

w_M ProvinciejJtësK Bureau Bibliotheek
nr£s imbura postbusszoo

<2Ja* ""■""*■■» 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zijm 383/49-94 voornemens zijn aan deNaamloze Vennoot-schap DSM onder een aantal voorschriften een
uitbreidings/wijzigingsvergunning ingevolge deHinderwet, Wet inzake de Luchtverontreinigingen deWet geluidhinderte verlenen voor het uft-
breiden en wijzigen van deChemische bedrij-ven, i.e. de installatiesvoor de produktie van
warmte en electriciteit op lokat.es in de ge-
meente Geleen. Het ontwerp van deze beschik-king, alsmede deaanvraag en andere ter zakezijnde stukken liggen ter inzage van 9 december1994 tot 23 december 1994en wel: - in hetGouvernement te Maastricht (bureau Biblio-theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Geleen tijdens de werkuren en boven-dien donderdags van 17.00 uur tot 20.00 uur,
alsmede tijdens de werkuren na laatstgenoem-
de datum op deze plaatsen tot het eindevan determijn waarbinnen beroep kan worden inge-steld tegen debeschikking op aanvraag. Deaanvrager, alsmede degenen diebedenkingen
hebben ingebracht naar aanleiding van de aan-vraag en een ieder die aantoont dat hij daartoeredelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen totbovengenoemde datum gemotiveerde schriftelij-ke bezwaren inbrengen tegen het ontwerp vande beschikking. Degene dieeen bezwaarschrift
indient, kan verzoeken om zijn persoonlijkegegevens niet bekend te maken. Een bezwaar-
schrift moet worden ingediend bij Gedeputeerde
Staten, postbus 5700, 6202 MA Maastricht.Alleen degene, diebezwaren hebben ingebrachtop dewijze als hierbovenomschreven en eenieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijsniet in staat is geweest, zijn later tot het instellenvan beroep gerechtigd.

I WIENER CAFÉ
ledere donderdag - vrijdag -

zaterdag - zondag dansen
v.a. 20.00 uur

Heerlen - Stationstraat 13
Tel. 045-714336

MaatproblettieiVS

Opgelost!
G&G Special sizes

biedt modieuze herenkleding in de grote maten.Lengte en omvangsmaten beginnend bij maat 56 e<
doorgaand tot maat 75. Een lengte van 2.18 mtr. o'

een gewicht van 200 kg? G&G Specials sizes
zet u vlot in een kostuum, combinatie of een
complete vrije tijds out-fit. Om kort te gaan:

maatproblemen worden opgelost door:

__fco^

Roermond, Mariagardestraat 88,te1.04750-32176
Ook vestigingen in: Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn

Groningen, Den Haag en Tilburg.
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